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ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR
každoročně do 31. 3.  za předchozí kalendářní rok. 

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM

Registrační číslo IPRM: 1/SM/57

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města „Přerov – JIH“

Datum zahájení realizace IPRM: 01/07/2009

Datum ukončení realizace IPRM: 30/06/2015

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

Pořadové číslo zprávy: 3.

Monitorované období: Začátek 01/01/2011 Konec 31/12/2011

Datum schválení zprávy
v orgánech města:

4.4.2012

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Nositel IPRM

IČ 00301825

Název: Statutární město Přerov

Adresa: Bratrská 709/34, 75011 Přerov

Statutární zástupce

(jméno a příjmení, funkce):

Ing. Jiří Lajtoch, primátor

Zhotovitel zprávy - manažer

Jméno a příjmení, funkce: Ing. Hana Mikulová

Telefonní číslo/mobil: 581 268 630

E-mail: hana.mikulova@mu-prerov.cz
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A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dne 1. 9. 2009 byla vyhlášena výzva na podávání projektových žádostí pro aktivitu 5. 2 c) Pilotní 
projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením, která zahrnuje 
aktivity 5. 2 c-a) Revitalizace veřejných prostranství a 5. 2 c-b) Regenerace bytových domů. Tato 
výzva je kontinuální, probíhala po celý rok 2011, žádosti je možné podávat až do 1. 9. 2013. 

V monitorovaném období nebyl podán žádný projekt do oblasti podpory 5. 2. c-a) Revitalizace 
veřejných prostranství. Realizace jediného realizovaného projektu v rámci této oblasti podpory
(Parkoviště a komunikace Jižní Čtvrť - I. etapa) byla ukončena v monitorovaném období, žádost o 
platbu byla podána dne 26.5.2011, doposud ovšem není projekt proplacen z dotace, probíhá kontrola 
zadávacího řízení na dodavatele stavby.

Dále bylo městem podáno šest projektů do oblasti podpory 5. 2 c-b) Regenerace bytových domů, 
jednalo se o projekty „Regenerace a revitalizace bytového domu Denisova 6,8,10,12“, „Regenerace a 
revitalizace bytového domu Husova 7“, „Regenerace a revitalizace bytového domu Husova 9“, 
„Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní Čtvrť III/6,7“, „Regenerace a revitalizace bytového 
domu Jižní čtvrť II/5“, „Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní Čtvrť IV/4,5“. Realizace i 
financování všech těchto projektů byla ukončena v druhé polovině roku 2011.

V rámci realizace projektů, které byly podány jinými žadateli do oblasti podpory 5.2 c-b) regenerace 
bytových domů celkem 3 projekty. Jedná se o následující projekty:

1) Regenerace bytového domu Nádražní 3,5 v Přerově (žadatele Stavební bytové družstvo 
Přerov), projekt realizován i ukončen v roce 2011.

2) Rekonstrukce bytového domu Na Loučkách 15, Přerov (žadatele EN REALITY 
PŘEROV,s.r.o.), projekt bude realizován a ukončen létě roku 2012.

3) Rekonstrukce bytového domu Jižní Čtvrť I/17, I/18, I/19, I/20 v Přerově, projekt je v realizaci a 
jeho ukončení se předpokládá v květnu roku 2012.

V monitorovacím období jsou realizovány tři projekty pod čarou. Jedná se o pilotní projekt „Společně 
k integraci obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Přerově“, který realizuje organizace Člověk v tísni a 
Statutární město Přerov je partnerem projektu. Projekt je realizován v rámci OP LZZ, oblasti podpory 
3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit.

Dále jsou realizovány dva projekty pod čarou z OP VK. Jedná se o projekt ZŠ Boženy Němcové 
s názvem „ZŠ Boženy Němcové - centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí“ a o projekt organizace KAPPA – HELP „PROČ - Příběhy Rozprávějící O Člověku“, oba 
projekty jsou realizovány v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami.

V rámci OP LZZ byl podpořen projekt společnosti Interwork Service s.r.o. s názvem „Jdeme za prací“ 
a projekt společnosti Gábor Aver drom s.r.o. s názvem „Sociální firma stavební společnosti Gábor 
Aver drom s.r.o.“ Dále byl přepracován a předložen projekt „Sociolife“ Statutárního města Přerova do 
OP LZZ do oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit. Tento projekt 
však nebyl doporučen k financování. Žadatel v současné době již o jeho opětovném podání prozatím 
neuvažuje.

Rovněž byly podáno dalších 5 projektových žádosti do OP LZZ a OP VK – viz příloha projektů pod 
čarou.

Informace o IPRM jsou zveřejněny na webových stránkách města (www.mu-prerov.cz), kde je rovněž 
pravidelně informováno o pokroku v rámci realizace IPRM. Další informace jsou pravidelně 
zveřejňovány v městském zpravodaji Přerovské listy.
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4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

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

Největším problémem v současné době je způsob, jakým jsou financovány regenerace bytových 
domů. Vzhledem k tomu, že jsou v rámci oblasti podpory 5.2 b) způsobilými pouze některé aktivity 
především v rámci společných prostor bytových domů, je pro město Přerov problém dofinancovat 
nezpůsobilé výdaje projektu tak, aby mohl být celkově bytový dům regenerován a sloužil tak plně jeho 
nájemcům. Navíc se zástupci města nesetkali s pozitivní reakcí obyvatel deprivovaného území na 
probíhající investiční akce modernizace bytových domů.

Druhým problém je také nedostatek finančních prostředků obecně na investice města a také to,že bylo 
rozhodnuto o prodeji bytového fondu do soukromého vlastnictví. Z tohoto důvodu byl také problém 
v naplnění čerpání  25% způsobilých výdajů, ke kterým se město v Dohodě o realizaci IPRM zavázalo.

Některé projekty, které byly plánovány k realizaci, nemohou být realizovány z důvodu nevyjasnění 
majetkových vztahů na předmětných nemovitostech.

Dalším podstatným faktorem ovlivňujícím čerpání 25% celkových způsobilých výdajů IPRM je kolísavý 
kurz EURa.

Dne 4.2.2011 byl s MMR uzavřen dodatek k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu 
rozvoje města týkající se nedočerpaných 13 % způsobilých výdajů, ke kterým se město Přerov 
v Dohodě zavázalo.

Opatření na odstranění těchto problémů:

Město Přerov tedy ještě více propaguje Integrovaný operační program a jeho možnosti u vlastníků 
bytových jednotek na vymezeném území a daří se tak zprostředkovat vstup soukromého kapitálu a 
realizovat investice v území díky privátní sféře. Jedině tak se prohlubuje spolupráce mezi veřejnou a 
soukromou sférou a fyzické osoby, stavební družstva i společenství vlastníků jednotek tak mohou 
modernizovat svá obydlí a přispívat tak k rozvoji území jako celku. 

Pozitivní zprávou je zvyšující zájem nově vznikajících SVJ v sídlišti Jižní Čtvrť o regeneraci 
odkoupených bytových domů a využití dotace v rámci IPRM.

Zástupci města se naopak více soustředí na zvelebení veřejných prostranství kolem těchto obydlí a 
město bude v letech 2012 a 2013 více aktivní v oblasti 5.2 a), tedy v realizaci investic do veřejných 
prostranství.

5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

Přehled výzev (za celé období realizace) 

číslo výzvy Aktivita Stav výzvy Alokace výzvy 

1 5.2 c-a i 5.2 c-b

Vyhlášená od 

1.9.2009 do 

1.9.2013 

(kontinuální)

88 331 364,- Kč, 

z toho pro aktivitu c-a) 

16 782 959,- Kč,

z toho pro aktivitu c-b) 

71 548 405,- Kč.
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Aktivita 5.2 a (za celé období realizace) 

Projekty

Počet projektů ERDF SR
Celkové 

způsobilé výdaje

V procesu hodnocení města 0 0 0 0

Doporučené městem 0 0 0 0

Podané na CRR 0 0 0 0

Schválené ŘO 0 0 0 0

V realizaci 0 0 0 0

Ukončené (proplacené + 
projekty s předloženou ŽOP) 

0 0 0 0

Celkem 0 0 0 0

Komentář k přehledu projektů:

Aktivita 5.2 b (za celé období realizace) 

Projekty

Počet projektů ERDF SR
Celkové 

způsobilé výdaje

V procesu hodnocení města 0 0 0 0

Doporučené městem 0 0 0 0

Podané na CRR 0 0 0 0

Schválené ŘO 0 0 0 0

V realizaci 0 0 0 0

Ukončené (proplacené + 
projekty s předloženou ŽOP)

0 0 0 0

Celkem 0 0 0 0

Komentář k přehledu projektů:
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Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace) 

Projekty

Počet projektů ERDF SR
Celkové 

způsobilé výdaje

V procesu hodnocení města 0 0 0 0

Doporučené městem 0 0 0 0

Podané na CRR 0 0 0 0

Schválené ŘO 0 0 0 0

V realizaci 0 0 0 0

Ukončené (proplacené + 
projekty s předloženou ŽOP)

2 7 316 975,- Kč 0 8 607 326,- Kč

Celkem 2 7 316 975,- Kč 0 8 607 326,- Kč

Komentář k přehledu projektů:

Za období realizace byly zrealizovány 2 projekty a požádáno o platbu. Jeden projekt ale proplacen dosud 
nebyl, probíhá u něj kontrola zadávacího řízení.

Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace) 

Projekty

Počet 
projektů

ERDF SR
Celkové 

způsobilé výdaje

V procesu hodnocení města 0 0 0 0

Doporučené městem 0 0 0 0

Podané na CRR 0 0 0 0

Schválené ŘO 0 0 0 0

V realizaci 2 2 517 192,55 Kč 444 210,45 Kč 6 821 766,00 Kč

Ukončené (proplacené + 
projekty s předloženou ŽOP)

9 13 696 438,- Kč 2 417 013,- Kč 39 224 223,00 Kč

Celkem 11 16 213 630,55 Kč 2 861 223,45 Kč 46 045 989,00 Kč

Komentář k přehledu projektů:

V monitorovacím období je 1 projekt připravován k realizaci a 1 projekt již v realizaci je.

V rámci Ukončených projektů jsou 2 projekty ukončené již v roce 2010 a dalších 7 projektů ukončených 
v roce 2011. 6 z nich realizovalo město Přerov a jeden projekt realizovalo Stavební bytové družstvo 
Přerov.
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6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace: Od:  01/01/2012 do: 31/12/2012

Popis další aktivity IPRM:

I v následujícím monitorovaném období bude o realizaci IPRM pravidelně informováno prostřednictvím 
webových stránek města a městského zpravodaje Přerovské listy.

Předpokládané období realizace: Od:  01/01/2012 do: 31/12/2012

Popis další aktivity IPRM:

Žadatelům o dotaci budou během celého roku 2011 poskytovány individuální konzultace projektových 
záměrů a přípravy projektových žádostí.

Předpokládané období realizace: Od:  01/01/2012 do: 31/12/2012

Popis další aktivity IPRM:

Výzva vyhlášená v předcházejícím monitorovacím období pro oblasti podpory 5.2 c-a) a 5.2 c-b) je
kontinuální, takže projektové žádosti je možné podávat i během celého roku 2012. Město bude 
přijímat žádosti soukromých vlastníků na regeneraci bytových domů, hodnotit je a doporučovat 
k financování. Stejně tak bude předkládat projektové žádosti o dotaci na revitalizace veřejných 
prostranství.

Předpokládané období realizace: Od:  01/01/2012 do: 31/12/2012

Popis další aktivity IPRM:

Město Přerov případně předloží změnu rozložení celkové alokace na jednotlivé aktivity (c-a, c-b) do 
maximálně možného rozložení dle Dohody o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje 
města ve prospěch aktivity c-a.

Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP) 

Počet projektů

Zařazené do IPRM 11

Schválené ŘO 2

V realizaci 4

Ukončené 1

Celkem 18
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7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ano

Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období: Změna  č.6

S ohledem na změnu organizační struktury magistrátu a odchodu z funkce náměstka je nutné provést 
změny personálního obsazení řídícího výboru. Také bylo nutné provést změnu Statutu řídícího 
výboru, schválen radou města dne 19.1.2011. Nové složení řídícího výboru a nové znění Statutu jsou 
přílohou této monitorovací zprávy.

Stav řešení nepodstatné změny:

Změna byla oznámena Řídícímu orgánu.

Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ano

Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období: Změna č. 7

Seznamu projektů pod čarou byl aktualizován.

Projekty pod čarou podané do výzev OP VK:

- Člověk v tísni o.p.s. – Systémová podpora realizace včasné péče v Olomouckém kraji

- RESOCIA o.s. – Záchytná péče o žáky ohrožené předčasným odchodem ze systému 
vzdělávání formou Denního stacionáře střediska výchovné péče

- RESOCIA o.s. – Denní stacionář SVP Přerov

- Gymnázium J.Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov - Druhá etapa vyhledávání a 
podpory talentů z řad sociokulturně znevýhodněných skupin

Projekty pod čarou podané do výzev OP LZZ:

- Josef Larefi,s.r.o. – Zpracování odpadů,SP Přerov II

- RPIC-EKONOMSERVIS Přerov – Soulad práce a rodiny

- ORE-institut – EDUKORAMA ROMA

Stav řešení nepodstatné změny:

Změna byla oznámena Řídícímu orgánu.

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ano

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: Změna č. 8

Bylo nutné provést aktualizaci Indikativního seznamu projektů. 

Oblast 5.2 c-b) :

- Rekonstrukce bytového domu Na Loučkách 15, Přerov – žadatel EN REALITY Přerov

Oblast 5.2 c-a) :

- Parkoviště a komunikace – Jižní Čtvrť rozdělen na dva samostatné projekty

       - Parkoviště a komunikace – Jižní Čtvrť, I. etapa 

        - Parkoviště a komunikace – Jižní Čtvrť, II. etapa

- Dětská hřiště v lokalitách – Jižní Čtvrť II/17-18 a Jižní Čtvrť III/1-3 rozdělen na dva samostatné 
projekty:

    -  Dětské hřiště v lokalitě – Jižní Čtvrť II/17-18
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      - Dětské hřiště v lokalitě – Jižní Čtvrť III/1-3.

Projekt Dětské hřiště Jižní Čtvrť I/28 – 30 – byl z Indikativního seznamu vyřazen, vzhledem k malému 
finančnímu objemu stavebních prací.

Stav řešení nepodstatné změny:

Změna byla oznámena Řídícímu orgánu.

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne Ne

Popis podstatné změny v monitorovaném období:

Ve sledovaném období nedošlo k žádným novým podstatným změnám. Z předchozího 
monitorovacího období byla pouze dokončena změna o plnění alokace - podpis Dodatku č.1 Dohody 
o zabezpečení realizace IPRM s MMR dne 4.2.2011.

Stav řešení podstatné změny:

9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP

Monitorovací 
indikátor 

Měrná 
jednotka

Plánovaná
cílová 

hodnota dle
Dohody

Dosažená 
hodnota 

ukončených 
projektů za 

monitorované 
období

Dosažená 
hodnota 

ukončených 
projektů za 

období 
realizace 

IPRM

Orientační 
hodnota za 

projekty 
v procesu 

hodnocení a 
realizaci

Plocha 
revitalizovaného 
území

m
2 35000 7608,8 1323 8931,8

Počet 
regenerovaných 
bytů

počet 1000 213 262 39

Úspora spotřeby 
energie

% 30 45,75 49,85 53,18

Poznámka
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Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP 

Monitorovací 
indikátor 

Měrná 
jednotka

Dosažená hodnota 
ukončených projektů

1

za monitorované 
období

Dosažená 
hodnota 

ukončených 
projektů za 

období realizace 
IPRM

Orientační hodnota za 
projekty v procesu 

hodnocení a realizaci

- - - - -

- - - -

- - - - -

Monitorovací indikátory za jiné OP 

Monitorovací 
indikátor 

Měrná 
jednotka

Dosažená hodnota 
ukončených projektů

2

za monitorované 
období

Dosažená 
hodnota 

ukončených 
projektů za 

období realizace 
IPRM

Orientační hodnota za 
projekty v procesu 

hodnocení a realizaci

Počet 
podpořených osob 
(OP LZZ)

počet 0 0 261

Počet nově 
vytvořených/ 
inovovaných 
produktů (OP 
LZZ)

počet 0 0 0

Počet 
podpořených 
organizací (OP 
LZZ)

počet 0 0 6

Počet úspěšných 
absolventů kurzů 
(OP LZZ)

počet 0 0 31

Počet 
podpořených osob 
(OP VK)

počet 166 166 20

Počet 
podpořených osob 
v počátečním 
vzdělávání celkem 
– dětí, žáků (z 
toho předškolní) 
(OP VK)

počet 1294 1294 420

                                                     
1
 Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena

2
 Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena
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Počet osob 
poskytujících 
služby nebo 
podporujících 
poskytování 
služeb (OP VK)

počet 22 22 24

Počet nově 
vytvořených/ 
inovovaných 
produktů (OP VK)

počet 10 10 0

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR 3 479 083

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč
3

86 281 258

Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a 
ukončených dílčích projektů/etap za monitorované období v Kč: 

62 750 652

Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a 
ukončených dílčích projektů/etap  za monitorované období v EUR:

2 530 268

                                                     
3

 K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB  za monitorované období 
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční 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 je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a 
EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, 
včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce /
oprávněné osoby:*

Ing. Jiří Lajtoch 

Funkce: primátor města

Místo a datum: Přerov

Podpis a razítko:

                     ……………………………….

Poznámky:

* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být 
jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního 
zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho 
doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM. 
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D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č. Název přílohy:
Přiloženo:

(Ano/Nerele
vantní)

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

Nerelevantní

2
Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a 
zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně)

Ano

3
Seznam městem doporučených projektů IPRM v jednotlivých výzvách 
(5.2 i projektů pod čarou)

Ano

4 Seznam projektů pod čarou - realizovaných nebo ukončených Ano

5 Aktualizovaný Indikativní seznam projektů pod čarou Ano

6 Složení řídícího výboru Ano

7 Statut řídícího výboru – aktualizované znění Ano

8 Aktualizovaný Indikativní seznam projektů Ano

9 Seznam projektů – čerpání alokace Ano

Datum doručení 

na RP MMR:

Převzal (jméno a podpis):




