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Zpracovalo: Centrum evropského projektování, a.s., 11.7.2008
Výstupy z jednání Koordinační skupiny k IPRM Náchod ze dne 8.7.2008

partneři IPRM
Město Náchod oslovilo všechny navržené partnery IPRM (jednání ŘV dne 21.5.2008). 

	VCES Východočeská stavební a.s. 
bude  partnerem IPRM, 

kontaktní osoba: paní Eva Kašparová 
	forma zapojení: členství v ŘV, připomínkování IPRM

	Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s. (Oblastní nemocnice Náchod)
bez odezvy, nebude partnerem IPRM


	Branka o.p.s.
bude partnerem IPRM

kontaktní osoba: Marcela Štěpánková
forma zapojení: člen ŘV, připomínkování IPRM

	Národní památkový ústav ú.o.p. v Josefově
bez odezvy, nebude partnerem IPRM


	Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Jednatelství Náchod
bude partnerem IPRM

kontaktní osoba: František Molík
forma zapojení: člen ŘV, připomínkování IPRM

	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Bude partnerem IPRM v realizační fázi

	Komunikace emailem
Připomínkování IPRM

	Správa železniční dopravní cesty
Bude partnerem IPRM v realizační fázi

Komunikace emailem
Připomínkování IPRM

	České dráhy, a.s.
bude partnerem IPRM

kontaktní osoba: ing. Karel Otava
forma zapojení: člen ŘV, připomínkování IPRM

zapojení veřejnosti
zpracovatelem bylo doporučeno:
uskutečnit veřejné setkání představitelů města s veřejností cca v 2. polovině měsíce srpna (představení IPRM veřejnosti, sběr připomínek a námětů) – účast zástupce zpracovatele dle požadavků objednatele
informování veřejnosti o tvorbě IPRM prostřednictvím webových stránek města a městského zpravodaje (článek)
zapracování připomínek z veřejného projednání před schválením IPRM v ZM
téma IPRM
vzhledem ke struktuře projektů bylo zpracovatelem  navrženo a KPS odsouhlaseno:
	rozšíření tématu a zaměření IPRM nejen na lázeňství, ale na celkový rozvoj města jako lázeňské destinace
návrh nového názvu IPRM: „Rozvoj lázeňského města“

finanční a časový harmonogram
ve spolupráci s KS byla doplněna tabulka finančního a časového harmonogramu – viz příloha
doplněn odhad rozpočtu projektů, úprava zdrojů financování
projednání možností spolufinancování, rozpočtový rámec atd.
vyškrtnut projekt: Rozvoj cestovního ruchu – společný projekt s polskými partnery
priority projektů (stěžejní projekty) nebudou stanoveny

projektové listy
projednání všech PL
doplnění potřebných informací ze strany objednatele do 11.7.2008
aktuální znění PL viz příloha

administrativní kapacita a způsob řízení IPRM
stručný souhrn obsahu kapitoly
doplnění ze strany objednatele korespondenční formou nebo samostatnou konzultací nejpozději do 11.7.2008

Závěr:
Po doplnění a zpřesnění PL a finančního harmonogramu ze strany objednatele bude zpracovatelem připravena verze IPRM (podklad) pro jednání ŘV dne 22.7.2008. 
Objednatel zajistí kontakty na partnery IPRM a zajistí jejich zapojení do IPRM a účast na ŘV. 
Zpracovatel rozšíří téma IPRM s názvem: Rozvoj lázeňského města.





