
 

 

 

1/12 

Příloha č. 6 – Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM 

 

Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM 

 

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP. 

 
1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ 

Údaje o IPRM 

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst 

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 

Registrační číslo IPRM: SZ/001 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem - 
Centrum 

Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč: 1 145 866 069,- Kč 

Datum zahájení realizace IPRM: 03/11/2008 

Datum ukončení realizace IPRM: 31/05/2016 
 

Datum předložení zprávy:  

 
2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Nositel IPRM 

IČ 00081531 

Název: Statutární město Ústí nad Labem 

Adresa: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, 401 00 

Statutární zástupce: 
(jméno a příjmení, funkce) 

Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení, funkce: Ing. Tereza Kubáková, referent odd. projektů a dotací Odboru 
strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem 

Telefonní číslo/mobil/Fax: 475 27 11 21 

E-mail: tereza.kubakova@mag-ul.cz 

 

Sídlo: 
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem 
tel.: 475 240 600 
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu 

Pracoviště: 
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary 
tel.: 354 222 624 
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz 
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A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 
 
3. POPIS REALIZACE IPRM 

Integrovaný plán rozvoje města – Centrum byl od roku 2008 realizován Statutárním městem Ústí nad 
Labem prostřednictvím 13 dílčích projektů:  
 
Management IPRM I.,  
Management IPRM II.,  
Plavecký areál Klíše,  
Lanová dráha na Větruši,  
Sektorové centrum – demolice,  
Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury,  
Revitalizace Domu kultury – část C, D, Domov pro seniory Bukov,  
Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – zasedací místnost,  
Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – atrium,  
Kamerový a bezpečnostní systém,  
Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba a Městské sady – aktivní park.  
 
Všechny aktivity byly realizovány a koordinovány tak, aby byly v souladu s časovým a finančním 
harmonogramem IPRM, a tak, aby byly naplněny všechny cíle a indikátory IPRM Centrum. 
 
Při zpracovávání dokumentu IPRM Centrum bylo počítáno se zařazením projektu Revitalizace domu 
kultury – část A, který měl navazovat na projekt revitalizace částí C a D. Projekt byl nahrazen zařazením 
projektu Plavecký areál Klíše. 
 
Město nepřetržitě aktualizovalo informace o Integrovaném plánu rozvoje města Ústí nad Labem – 
Centrum na svých webových stránkách (www.usti-nad-labem.cz). Tyto stránky v souladu s podmínkami 
ROP SZ nesou všechny povinné znaky publicity. 
Na všech tiskových výstupech (zápisy, prezenční listiny, programy jednání apod.) byly používány povinné 
znaky publicity. 
Zároveň město průběžně informovalo občany o vývoji IPRM Centrum mj. prostřednictvím Městských 
novin a stránek města www.usti-nad-labem.cz v sekci Aktuality. 
 
Město využívalo i další informační kanály spojené s publicitou IPRM, a to např. prezentace na různých 
konferencích, přednášky pro studenty, ústní sdělení při městských akcích apod. Vyhotovena byla též 
nová propagační brožura IPRM Centrum. 
 

 
4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM   

 
Činnosti v rámci realizace IPRM byly ovlivněny posunem harmonogramu z důvodu dřívějšího 
pozastavení ROP SZ. Město postupovalo v projektech tak, aby mohl být ROP SZ úspěšně realizován. 
V roce 2015 probíhala realizační fáze projektu Plavecký areál Klíše a realizace projektu Management II. 
V rámci projektů v udržitelnosti byl prováděn monitoring dodržování pravidel udržitelnosti, ohlašování 
nastalých změn, řešení problematiky platebních výměrů za korekce dotací a další úkony spojené s 
udržitelností. 
 
V rámci realizace IPRM proběhlo několik desítek jednání a hlasování Řídicího výboru (ŘV). V období 
roku 2016 se doposud uskutečnilo 1 hlasování ŘV IPRM Centrum formou per rollam o poslední roční 
monitorovací zprávě IPRM za rok 2015 se uskutečnilo ve dnech 16. – 18. 3. 2016. Způsob hlasování per 
rollam je podložen jednacím řádem Řídicího výboru IPRM a má stanovena svá pravidla.  
 
Řídicí výbor byl složen ze zástupců politického vedení města Ústí nad Labem, Magistrátu města Ústí nad 
Labem, městského obvodu Ústí nad Labem – město, Krajského úřadu Ústeckého kraje, Univerzity J. E. 
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Purkyně, Okresní hospodářské komory, agentury CzechInvest, Úřadu práce v Ústí nad Labem a 
neziskové organizace Centrum komunitní práce. 
 
V rámci realizace se podle potřeby scházely řídicí/pracovní skupiny pro dílčí projekty IPRM. Mezi 
jednotlivými jednáními pracovních skupin probíhala intenzivní realizace projektů a mailová, telefonická či 
osobní komunikace jednotlivých členů projektových týmů. Obsah jednání byl zaznamenáván ve formě 
zápisů (účast členů a pozvaných hostů je zdokumentována prezenčními listinami). 

 
5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM 

Za dobu realizace IPRM Centrum bylo městu předloženo celkem 175 projektových listů k doplňkovým 
projektům. U většiny žádostí byl potvrzen soulad s IPRM (výjimky uvedeny v jednotlivých ročních MZ). 
Probíhala i příležitostná osobní jednání se subjekty – potenciálními žadateli, avšak po sdělení, že by jejich 
projekt nesplnil některou z podmínek pro zařazení do IPRM (nejčastěji umístění mimo zónu IPRM), 
nepředložily tyto subjekty projektový list (přestože jim byla tato možnost nabídnuta). 

 
6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM (projektu na realizaci IPRM) 

Předpokládané období realizace: od:   01/06/2016 do: 30/05/2021   

Popis dalších aktivit IPRM: 

V rámci IPRM Centrum budou nadále v udržitelnosti projekty Plavecký areál Klíše, Management I., 
Management II., Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury, Revitalizace městského centra 
II. etapa, 2. stavba. 

 
7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které měly vliv na plnění jeho cílů: 

Město Ústí nad Labem se průběžně setkávalo při realizaci IPRM s různými problémy (především v rámci 
dílčích projektů), ty však neměly přímý vliv na plnění cílů IPRM. 
 
1. Realizace IPRM Centrum jako celku byla zásadně ovlivněna pozastavením ROP SZ. Tento stav 
zapříčinil pozastavení proplácení podaných žádostí o platbu, což mělo a stále má negativní vliv na 
finanční zdraví města. Pozastavení výzev k předkládání žádostí rovněž zpomalilo v minulosti přípravné 
práce posledního dílčího projektu. Došlo ke změně ve finančním harmonogramu, která byla vynucena 
objektivními problémy, které nebyly způsobeny příjemcem. Problém se město snažilo eliminovat 
intenzivní komunikací s Úřadem regionální rady a přípravou na realizaci posledního dílčího projektu i 
přes nejistý stav ROP SZ. 
 
2.  Problém, který přetrvával při realizaci IPRM, se týkal doplňkových projektů. Doplňková 
opatření/aktivity a jejich časový a finanční harmonogramy byly v dokumentu IPRM tvořeny na základě 
vytvořeného zásobníku projektů, ve kterém byly na základě četných jednání s mnoha relevantními 
subjekty sesbírány různé projektové záměry. Avšak ne všechny subjekty, které předkládaly své 
projektové záměry v rámci tvorby zásobníku (podklad pro přípravu IPRM), předkládaly své projekty k 
potvrzení souladu s IPRM Centrum. To může mít mnoho důvodů (nevyhlášení konkrétních výzev daných 
operačních programů/oblastí podpory, rozhodnutí subjektu o nerealizaci daného projektu apod.). Město 
také nemohlo ovlivnit případné vyřazení projektů při hodnocení konkrétním řídícím orgánem. Zároveň 
bylo vzhledem k velkému objemu doplňkových projektů obtížné získávat informace o průběhu realizace 
těchto projektů. Problém týkající se doplňkových projektů se město snažilo eliminovat informováním co 
nejširšího spektra subjektů o možnosti získání souladu s IPRM Centrum. Město hledalo možnosti jak 
získat informace o doplňkových projektech z monitorovacích systémů, které tyto výstupy nabízí, avšak 
město není oprávněno do těchto systémů nahlížet. 

Realizovaná opatření na odstranění těchto problémů: 

Potenciálním problémům se snažilo město předejít především intenzivní komunikací s Úřadem 
Regionální rady. Všechny problémy byly průběžně konzultovány a řešeny s Úřadem Regionální rady a 
neznamenaly přímé ohrožení úspěšné realizace IPRM. Při projektovém řízení byly činěny takové kroky, 
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aby docházelo k plnění platných finančních a časových harmonogramů projektů. 

 
8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Nepodstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne NE 

Popis nepodstatné změny: 

 

 
9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne ANO 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

1. Změna finančního a časového harmonogramu 
2. Změna v rozpočtu IPRM po létech 
3. Změna monitorovacích indikátorů 

 
Posun harmonogramu u opatření 1.1 o 6 měsíců z důvodu průtahů při vydání stavebního povolení. Změna 
monitorovacích indikátorů – úprava názvu a měrné jednotky. 
 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a 
podepsán ze strany nositele IPRM 

Dodatek č. 1 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 16/09/2009   

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany  

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 16/09/2009 

 
Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne ANO 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

1. Změna finančního harmonogramu fyzické realizace IPRM 
2. Změna v rozpočtu IPRM po létech (čerpání z ROP SZ) 

 
Změny v rozpočtu na základě realizace jednotlivých projektů. 
 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a 
podepsán ze strany nositele IPRM 

Dodatek č. 2 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 29/12/2009   

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany  

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 07/01/2010 

 
Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne ANO 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

1. Změna finančního a časového harmonogramu 
 
Úprava předmětu smlouvy, povinností RR, ustanovení o Odstoupení od smlouvy. 
 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a 
podepsán ze strany nositele IPRM 

Dodatek č. 3 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 29/07/2011 

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany  

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 29/07/2011 

 
Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne ANO 
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Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

1. Finanční a časový harmonogram 
 

Změny v rozpočtu na základě realizace jednotlivých projektů. 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a 
podepsán ze strany nositele IPRM 

Dodatek č. 4 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 16/03/2012 

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany  

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 28/03/2012 

 

Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne ANO 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

1. Finanční a časový harmonogram 
2. Nově zařazené projekty 

 
1) Změny v rozpočtu na základě realizace jednotlivých projektů. 
2) Zařazení projektů rekonstrukce Plaveckého areálu Klíše mezi projekty IPRM Centrum 

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a 
podepsán ze strany nositele IPRM 

Dodatek č. 5 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 05/12/2013 

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany  

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 17/12/2013 

 
10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 
 

Indikátor 
projektu 

Měrná 
Jednotka 

Plánované 
množství dle 

Smlouvy 

Skutečnost za 
monitorované 
období 

Skutečnost od 
počátku do konce 
monitorovaného 

období 

Předpoklad na 
další 

monitorovací 
období 

Poznámka 

 

51/15/31 počet 10 11 11    

65/41/10 počet 3 8 8    

65/01/01 ha 5 10,65 10,65    

65/11/00 m² 10 300 15 320,95 15 320,95    

07/42/70 počet 15 42 42    

61/02/47 počet 0 2 2    

38 02 00 
OPPI 

počet 2 0 0  *  

38 15 05 
OPPI 

počet 1 0 0  *  

36 30 00 
OPPI 

počet 1 0 0  *  

12 02 10 
OPPI 

počet 1 0 0  *  

11 01 00 
OPPI 

počet 1 0 0  *  

07 51 00 
OPPI 

počet 1 0 0  *  

33 21 21 
OPPI 

m² 100 0 0  *  

38 21 61 počet 1 0 0  *  



 

 

6/12 

OPPI 

11.05.11 
VaVpI 

počet 2500 0 0  *  

11.05.10 
VaVpI 

počet 1 0 0  *  

11.05.20 
VaVpI 

počet 200 0 0  *  

49.11.02 
OPVK 

počet 7 0 0  *  

07.41.00 
OPVK 

počet 2200 0 0  *  

49.11.03 
OPVK 

počet 5 0 0  *  

49.11.01 
OPVK 

počet 10 0 0  *  

07.42.70 
OPVK 

počet 4 63 63  *  

26.01.00 
OPŽP 

ks 1 0 0  *  

21.01.01 
OPŽP 

ks 1 0 0  *  

36 01 00 
OPŽP 

ks 6 0 0  *  

36 43 00 
OPŽP 

TJ/rok 5 0 0  *  

23 90 00 
OPŽP 

t/rok 4 0 0  *  

21 17 00 
OPŽP 

% 90 100 100  *  

22 03 00 
OPŽP 

% 65  50 50  *  

24 02 00 
OPŽP 

m² 900 0 0  *  

26 05 00 
OPŽP 

ks 1 0 0  *  

24 01 00 
OPŽP 

km² 0,05 0 0  *  

plocha 
regener. 
zeleně 
OPŽP 

km² 0,05 0 0  * 
** 

 

26 11 00 
OPŽP 

počet 1 0 0  *  

07.51.00 
OPLZZ 

počet 8 0 0  *  

07.41.00 
OPLZZ 

počet 500 1670 1670  *  

48.19.00 
OPLZZ 

počet 5 0 0  *  

07.46.01 
OPLZZ 

počet 315 1297 1297  *  

330416 
IOP 

km² 10 0 0  *  
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11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné příležitosti: 

IPRM Centrum byl cíleně zaměřen na rovné příležitosti a při realizaci bylo průběžně dbáno na naplňování 
tohoto horizontálního kritéria. Všechny doplňkové projekty, které byly součástí IPRM Centrum, měly 
pozitivní vliv na rovné příležitosti. Naplňování horizontálních témat bylo předmětem popisu v žádostech 
k jednotlivým projektům, průběžné naplňování kritérií bylo deklarováno v monitorovacích zprávách 
projektů. 
 
Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba – projekt přispěl ke zvýšení prevence sociálně 
patologických jevů a v rámci projektu byla vybudována infrastruktura pro zlepšení pohybu osob se 
sníženou orientací 
 
Lanová dráha na Větruši – v rámci projektu byla vybudována infrastruktura pro zlepšení pohybu osob 
se sníženou orientací a se sníženou mobilitou 
 
Městské sady – aktivní park – v projektu byla zohledněna především bezbariérovost a dostupnost pro 
všechny skupiny obyvatel 
 
Sektorové centrum – demolice – realizace projektu přispěla ke zvýšení prevence sociálně patologických 
jevů 
 
Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury – výstupy projektu jsou dostupné pro všechny 
skupiny obyvatel a projekt také přispěl ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů 
 
Revitalizace Domu kultury – část C, D – obsahem projektu bylo vybudování zařízení pro zlepšení 
pohybu osob se sníženou mobilitou a zároveň projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně 
patologických jevů a ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin ke vzdělávání 
 
Plavecký areál Klíše – realizace projektu proběhla s ohledem na bezbariérovost a rovný přístup ke všem 
skupinám obyvatel 
 
Domov pro seniory Bukov – obsahem projektu bylo vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se 

330411 
IOP 

počet 1 0 0  *  

330300 
IOP 

počet 1 0 0  *  

080100 
IOP 

počet 2 0 0  *  

075711 
IOP 

počet 1 0 0  *  

330418 
IOP 

procento 0,00035 0 0  *  

080704 
IOP 

počet 1 0 0  *  

Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů:   

* v případě doplňkových projektů bylo město Ústí nad Labem jakožto realizátor IPRM centrum odkázáno 
na informace od realizátorů jednotlivých projektů 
** indikátor neměl číslo dle implementačního dokumentu daného OP 

  

Zdroje dat pro monitorovací indikátory:   

Zdroji dat v případě dílčích projektů žadatele Statutárního města Ústí nad Labem byla místní šetření a 
měření, záznamy z katastru nemovitostí, záznamy skutečného provedení, vlastní výpočty dle sebraných 
dat apod. (vždy dokládáno v jednotlivých monitorovacích zprávách). 
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sníženou mobilitou, realizace projektu byla konzultována se zástupci specifických cílových skupin a 
výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin, ale především projekt přispívá ke zlepšení služeb 
pro seniory 
 
Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – atrium – projekt byl připraven s ohledem na 
bezbariérovost a rovný přístup ke všem skupinám obyvatel 
 
Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – zasedací místnost – projekt byl připraven s ohledem 
na bezbariérovost a rovný přístup ke všem skupinám obyvatel 
 
Kamerový a bezpečnostní systém - realizace projektu přispěla především ke zvýšení prevence sociálně 
patologických jevů 
 
Management IPRM I. – projekt má jednoznačně pozitivní vliv na rovné příležitosti, realizace projektu byla 
konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových 
skupin, projekt přispívá ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím 
 
Management IPRM II. - projekt byl opět realizován s ohledem na specifické cílové skupiny především v 
souvislosti se zlepšením přístupu znevýhodněných skupin k informacím  
 

Udržitelný rozvoj: 

Opatření a aktivity IPRM Centrum byly cíleně zaměřeny i na udržitelný rozvoj. Při realizaci IPRM město 
průběžně dbalo na naplňování tohoto horizontálního kritéria. Při výběru dílčích projektů IPRM Centrum 
bylo bráno v potaz rovněž hledisko vlivu konkrétního projektu na horizontální kritérium – udržitelný rozvoj. 
Všechny projekty, které byly schváleny jako součást IPRM Centrum a byly realizovány jako dílčí projekty 
IPRM, mají pozitivní nebo alespoň neutrální vliv na udržitelný rozvoj (jak je uvedeno v dokumentu IPRM 
Centrum, bylo toto hledisko při výběru projektů zohledňováno). Žádný z plánovaných projektů neměl 
negativní vliv na udržitelný rozvoj. 
 
Všechny projekty byly plánovány tak, aby v co největší míře přispěly k udržitelnému rozvoji. Popis 
naplňování horizontálních témat byl předmětem žádostí o dotace k jednotlivým dílčím projektům: 
 
Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba – v rámci realizace byl odstraněn brownfield, po 
realizaci projektu se předpokládá redukce automobilové dopravy na nejzatíženějších pozemních 
komunikacích v centru Ústí nad Labem, projekt byl také zaměřený na podporu environmentálně šetrných 
forem dopravy 
 
Lanová dráha na Větruši – lanové dráhy patří mezi ekologické způsoby dopravy, tudíž měla realizace 
projektu vliv na snížení emisí skleníkových plynů a v rámci projektu bylo investováno do rozvoje systémů 
veřejné dopravy 
 
Městské sady – aktivní park – důsledkem realizace projektu byla mj. ochrana a zlepšování kvality 
životního prostředí (regenerace veřejných prostranství, rozšiřování zelených ploch) 
 
Sektorové centrum – demolice – v rámci projektu byl odstraněn objekt charakteru brownfield a 
vytvořena volná plocha, která bude využita v rámci navazujícího projektu 
 
Sektorové centrum – výstavba sportovní infrastruktury – projekt měl neutrální vliv na udržitelný 
rozvoj, avšak při jeho realizaci byl kladen důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů 
 
Revitalizace Domu kultury – část C, D – realizace projektu jednoznačně zlepšila kvalitu životního 
prostředí. Součástí projektu bylo zateplení vnějšího pláště budovy a výměna oken a také výměna vnitřních 
rozvodů provozních medií. Tyto technické zásahy vedly ke snížení energetické náročnosti objektu 
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Plavecký areál Klíše – projekt měl neutrální vliv na udržitelný rozvoj, avšak při jeho realizaci byl kladen 
důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů a technologií 
 
Domov pro seniory Bukov – projekt měl neutrální vliv na udržitelný rozvoj, avšak při jeho realizaci byl 
kladen důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů a technologií s pozitivním dopadem na životní 
prostředí 
 
Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – atrium – projekt měl neutrální vliv na udržitelný 
rozvoj, avšak při jeho realizaci byl kladen důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů a technologií 
 
Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem – zasedací místnost – projekt měl neutrální vliv na 
udržitelný rozvoj, avšak při jeho realizaci byl kladen důraz na využívání ekologicky šetrných materiálů a 
technologií 
 
Kamerový a bezpečnostní systém – projekt měl vzhledem ke svému charakteru neutrální vliv na 
udržitelný rozvoj 
 
Management IPRM I. – projekt měl vzhledem ke svému charakteru neutrální vliv na udržitelný rozvoj 
 
Management IPRM II. – projekt měl vzhledem ke svému charakteru neutrální vliv na udržitelný rozvoj 

 

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM 

Partneři byli zapojování do realizační fáze IPRM především jako členové Řídicího výboru a také 
pracovních skupin k dílčím projektům IPRM Centrum. Řídicí výbor se scházel již od svého jmenování 
Radou města 4. 4. 2007. Po fázi přípravy a zpracování IPRM přešla plynule jeho činnost do období 
realizačního. Členové tohoto výboru zastupují významné relevantní subjekty, jejichž zapojení bylo 
podstatné z hlediska realizace IPRM. Řídicí výbor se podílí na výběru a schvalování dílčí projektů IPRM 
i na potvrzení souladu doplňkových projektů (subjekty zastoupené v Řídicím výboru zároveň předkládají 
své projekty ke schválení). 
 
Partneři zastoupení v Řídicím výboru: 
• Agentura CzechInvest 
• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 
• Okresní hospodářská komora, Úřad práce Ústí nad Labem 
• Ústecký kraj 
• Člověk v tísni, o. p. s. 
• Úřad práce v Ústí nad Labem 
 
Řídicím výborem byly jmenovány také pracovní skupiny (v terminologii IPRM), které se svým složením 
kryjí s řídicími skupinami (v terminologii dle vnitřní směrnice magistrátu) jmenovanými pro jednotlivé dílčí 
projekty IPRM Radou města. Předmětem jednání těchto pracovních skupin bylo především řešení 
věcných a technických problémů spojených s dílčími projekty města Ústí nad Labem. V těchto pracovních 
skupinách byly zastoupeny všechny subjekty, které s přípravou a realizací projektu souvisí. Složení skupin 
se průběžně měnilo/doplňovalo v závislosti na aktuálním průběhu realizace konkrétního projektu. 
Partnerství byla aktivně udržována v rámci přípravy, realizace (a následně i udržitelnosti) projektů. S 
ostatními partnery byla vedena separátní jednání v souvislosti s konkrétními projekty, v následujícím 
období zejména udržitelnosti projektů budou jednání probíhat i nadále a v případě potřeby budou zváni 
na jednání konkrétní pracovní skupiny. Ke každému dílčímu projektu byly uzavírány dohody o partnerství, 
které stvrzují spolupráci v rámci jednotlivých projektů: 
 
Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba  
• Dopravní podnik, a. s. 
• Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 
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• Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem 
Lanová dráha na Větruši  
• Multi Veste Czech 6, s. r. o. 
• Dopravní podnik, a. s. 
• Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 
 
Městské sady – aktivní park  
• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
• Ústecký kraj 
• Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 
 
Sektorové centrum – demolice  
• Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 
• Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem 
• Vládní agentura CzechInvest 
• Ústecký kraj 
 
Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury 
• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
• Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 
• Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, p. o. 
 
Revitalizace Domu kultury – část C, D  
• Dům kultury města Ústí nad Labem, s. r. o. 
• Kulturní středisko města ústí nad Labem, p. o. 
• Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o. 
 
Domov pro seniory Bukov  
• Domov pro seniory Bukov, p. o. 
 
Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - atrium 
• PB Centrum 
 
Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - zasedací místnost 
• Euroregion Elbe/Labe 
• Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem 
 
Kamerový a bezpečnostní systém 
• Centrum komunitní práce Ústí nad Labem  
• Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace  
• Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.  
• Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o. 
 
Management IPRM I.  
• Vládní agentura CzechInvest 
• Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem 
• Ústecký kraj 
• Kulturní středisko města ústí nad Labem, p. o. 
• Centrum komunitní práce Ústí nad Labem 
• Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o. 
• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
• Domov pro seniory Bukov, p. o. 
• Dopravní podnik, a. s. 
• Člověk v tísni, o. p. s. 
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• Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 
• Úřad práce v Ústí nad Labem 
 
Management IPRM II.  
• Centrum komunitní práce Ústí nad Labem 
• Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 
• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
• Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem 
 
Plavecký areál Klíše 
• Městské služby, p. o. 

 

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 
 
13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů:  905 436 740,48 Kč 

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: 
 

Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů:  886 991 346,24 Kč 

 

 
 
C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 
Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Severozápad prohlašuji, že: 

všechny informace v předložené Závěrečná zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé 
a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo 
neúplných údajů; 

 
IPRM byl realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU; 
 
při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů; 
 
IPRM byl realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního 
prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a 
muži; 
 

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby:* 

Ing. Věra Nechybová 

Funkce v organizaci: primátorka města Ústí nad Labem 

Místo a datum: V Ústí nad Labem dne 

Podpis a razítko 
 
 

 
 
                     ………………………………. 

Poznámky 

 
*) Pokud Závěrečná zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha 
Závěrečné zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM.   
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D. PŘÍLOHY ZPRÁVY 

Příloha č. Název přílohy: Přiloženo: 

(Ano/Ne) 

1 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu 
Závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka) výše) 

NE 

2 Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o 
předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.) 

NE 

3 Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním 
změn (pouze pokud došlo ke změně) 

NE 

 


