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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM 
 

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP.  

 

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ 

Údaje o IPRM 

Registrační číslo IPRM: 1/SM/57 

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

Celková výše alokace dle Dohody v Kč: 3.315.901 EUR (89.529.327 Kč) 

Datum zahájení realizace IPRM: 1.9.2009 

Datum ukončení realizace IPRM: 30.11.2015 

Datum předložení zprávy: schváleno v radě města dne 24.8.2016 

 

 

 

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) 

Mgr. Vladimír Puchalský, primátor 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení, funkce: Ing. Hana Mikulová 

Telefonní číslo/mobil/Fax: 581 268 630 

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

3. POPIS REALIZACE IPRM  

Dohoda o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města byla podepsána 1.7.2009.  

Projektové žádosti byly předkládány k hodnocení hodnotící komisi, která vyhodnocené projekty 
následně předkládala ke schválení řídícímu výboru, resp. radě města. Seznam doporučených 
projektů – viz příloha. 

Výzva č.1 

Dne 1.9.2009 byla vyhlášena výzva č.1 na podávání projektových žádostí pro aktivitu 5.2 c) Pilotní 
projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením, která zahrnovala 
aktivity 5.2 c-a) Revitalizace veřejných prostranství a 5.2 c-b) Regenerace bytových domů. Výzva 
byla kontinuální, žádosti bylo možné podávat až do 1.9.2013. Na základě projednání s řídícím 
orgánem byla výzva ukončena k 13.2.2013. Celková alokace pro tuto výzvu činila 88.331.364 Kč, pro 
oblast 5.2.c-a) činila 16.782.959 Kč, pro oblast 5.2.c-b) činila 71.548.405 Kč. 

Na město bylo předloženo ke schválení 25 projektových žádostí. 

Výzva č.2 

Dne 1.5.2013 byla vyhlášena výzva č.2 a to pouze na předkládání projektových žádostí v oblasti 
5.2.c-b s termínem ukončení pro předkládání žádostí do 30.6.2013. Alokace pro tuto výzvu činila 
30.000.000 Kč. 

Na město bylo předloženo ke schválení 12 projektových žádostí. 

Výzva č.3 

Dne 1.9.2014 byla vyhlášena 3. výzva a to na předkládání projektových žádostí v oblasti 5.2.c-a) 
s termínem ukončení pro předkládání žádostí do 31.12.2014 s celkovou alokací 20.500.000 Kč. 

Na město byla předložena ke schválení 1 projektová žádost. 

Ukončení realizace projektů bylo nastaveno do 30.11.2015.  

Rozdělení alokace do aktivit 5.2.c-a) a 5.2.c-b) v poměru 40% : 60% bylo dodrženo, poměr 
prostředků dle vyhlášených výzev činil 27% : 73%. 

Informace o IPRM a realizovaných projektech jsou zveřejněny na webových stránkách města 
(www.prerov.eu). 

Finanční nástroj Jessica – v monitorovaném období projevilo zájem o využití tohoto nástroje 
Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2539,2540,2541, Jižní čtvrť II/17,18,19 v Přerově.  

Projekty pod čarou – V průběhu období realizace investičních projektů byly rovněž realizovány 
projekty vedoucí k sociální integraci z OP LZZ a OP VK. Pracovní skupina pro sociálně vyloučenou 
lokalitu projednala 24 projektových záměrů, na které byly předloženy žádosti o dotace z OP VK a OP 
LZZ.  
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4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM  

Během období realizace IPRM bylo na základě podaných a projednaných žádostí o dotaci vydáno:  

- v oblasti 5.2.c-a): 5 Rozhodnutí o dotaci 

- pro oblast 5.2. c-b) 25 Rozhodnutí o dotaci 

 Zrealizováno a profinancováno ze zdrojů ERDF bylo: 

- v oblasti 5.2.c-a) 4 projekty 

- v oblasti 5.2. c-b) 25 projektů 

Z počátku byl problém s plněním harmonogramu, čerpáním alokovaných prostředků a plnění 
indikátorů. Vzhledem ke stavu pokroku v realizaci IPRM bylo požádáno o změnu plnění indikátorů. 
Indikátor počet regenerovaných bytů byl do r. 2013 naplněn cca na 55%. Indikátor plochy 
revitalizovaného území bylo potřeba celý změnit. Při přípravě IPRM se za plochu považovala plocha 
celého revitalizovaného území IPRM. Jednotlivými projekty však bylo dosaženo pouze zlomkových 
hodnot tohoto indikátoru. Na základě žádosti byly oba indikátory upraveny a dne 24.7.2014 byl 
podepsán Dodatek č.2 Dohody o realizaci IPRM. 

Město Přerov tedy ještě více propagovalo Integrovaný operační program a jeho možnosti u vlastníků 
bytových jednotek na vymezeném území. Jako pozitivní se jevila bonifikace pro malé podniky 
(společenství vlastníků bytových jednotek) ve větší procentuální výši dotace (60%) oproti velkým 
podnikům (40%), neboť SVJ tvořily převážnou část žadatelů v oblasti 5.2.c-b). Výsledkem byl větší 
zájem SVJ a požádání o navýšení alokace v oblasti 5.2. c-b), aby mohla být vyhlášena výzva č.2. 

Samotné město Přerov jako žadatel se pak více soustředilo na zvelebení veřejných prostranství v 
lokalitě více aktivní v oblasti 5.2 a), tedy v realizaci investic do veřejných prostranství. Pro tuto oblast 
byla 1.9.2014 vyhlášena samostatná časově omezená výzva č.3. 

Možnost čerpání fin.prostředků prostřednictvím finančního nástroje Jessica se jevila jako výhodná 
především pro soukromé vlastníky bytového fondu. Konkurencí tomuto nástroji byl státní dotační 
program „Panel“ a komerční úvěry od bank. 

 

 

 

5. ZHODNOCENÍ CELKOVÉHO KONTEXTU REALIZACE IPRM V RÁMCI MĚSTA, REGIONU 

Realizací projektů došlo ke zlepšení prostředí a jeho vnímání obyvateli, zlepšila se kvalita bydlení 
obyvatel v lokalitě. V důsledku zlepšení technických parametrů regenerovaných bytových domů došlo 
i k pohybu na trhu s byty. Díky komunikaci města se soukromým sektorem se tak podařilo 
zprostředkovat vstup soukromého kapitálu a realizovat investice v území díky privátní sféře.  

Díky práci neziskových organizací došlo ke zlepšení prostředí ve vnitrobloku lokality Kojetínská 26-31, 
kdy byly ve spolupráci obyvatel a Technických služeb provedeny terénní úpravy dvora a osazení 
mobiliáře. 

Realizací tzv.“měkkých“ projektů došlo mmj. k vytvoření nových pracovních míst a k následné realizaci 
dalších projektů vedoucích odstraňování sociopatologických jevů, ke zlepšení sociální integrace a 
k předcházení sociálnímu propadu obyvatel sociálně vyloučených lokalit ve městě. 
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6. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

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

Podmínkou pro zahájení realizace projektů v aktivitách 5.2.c bylo vydání Rozhodnutí o dotaci projektu 
podporujícího sociální integraci v rámci specifického cíle 3.2 OP LZZ. To bylo organizaci Člověk 
v tísni, která projekt realizovala, vydáno v dubnu 2010. 

Zpočátku tedy došlo ke zpoždění zahájení samotné realizace investičních projektů. 

Velkou část bytových domů v problémové lokalitě bylo v době přípravy i počátku realizace IPRM ve 
vlastnictví statutárního města Přerova. Výše dotace a stanovení způsobilých výdajů zapříčinily 
problém s dofinancováním nezpůsobilých výdajů projektů 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. Komplikací 
při přípravě projektů na regenerace bytových domů bylo také rozhodnutí zastupitelstva města o 
odprodeji bytových jednotek ve vlastnictví města nájemcům. Týkalo se to i významné části bytových 
domů na sídlišti Jižní Čtvrť, kdy během let 2010-2014 teprve vznikala nová SVJ. 

Nedocházelo tak k plnění indikátoru „Počet regenerovaných bytů“. 

Některé projekty, které byly plánovány k realizaci, nemohly být realizovány z důvodu nevyjasnění 
majetkových vztahů na předmětných nemovitostech. Z tohoto důvodu město nebylo možné realizovat 
jednu z etap revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Jižní Čtvrť II.  

Po provedené veřejnoprávní kontrole projektu CZ.1.06/5.2.00/07.07028 „Parkoviště a komunikace 
Jižní Čtvrť-I.etapa“ bylo od projektu odstoupeno a dotace nebyla v plné výši čerpána. Projekt tak byl 
zrealizován pouze z prostředků žadatele.  

Nedocházelo tak k plnění indikátoru „Plocha revitalizovaného území“.  

Během období realizace podali příjemci námitky proti provedeným výrazným korekcím způsobilých 
výdajů ze strany CRR v žádostech o platbu u projektů „Modernizace bytového domu Husova 691/16“ 
a „Regenerace a revitalizace bytového domu nám.Fr.Rasche 7“. Po provedených VSP kontrolách byly 
uznané výdaje dodatečně proplaceny příjemcům. 

Zdržení v realizaci projektů přinesla taktéž novela zákona o veřejných zakázkách. Přibylo více 
administrativní zátěže a k prodloužení procesu zadání veřejné zakázky. 

Projekty pod čarou – bylo předloženo několik projektů, které i po přepracování nebyly ze strany OP VK 
i OP LZZ podpořeny a nedošlo tak k jejich realizaci. 

 

 

 

Realizovaná opatření na odstranění těchto problémů: 

Po provedení prvních regenerací BD v sídlišti Jižní Čtvrť byl zaznamenán zájem nově vznikajících 
SVJ v sídlišti Jižní Čtvrť o regeneraci odkoupených bytových domů a o využití dotace v rámci IPRM. 
Začal se tak postupně naplňovat finanční plán a indikátor počet regenerovaných bytů. 

Neplnění indikátorů vedlo k podání žádosti o změnu IPRM a následně byl podepsán Dodatek č.2 
Dohody o zabezpečení realizace IPRM. 
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7. HARMONOGRAM UKONČENÍ AKTIVIT IPRM  

Období realizace:  Od:   dd/mm/rrrr   do:  30.11.2015   

Popis aktivity IPRM: 

Realizace posledních projektů v oblasti 5.2 c-b), na něž byly podány žádosti v rámci 2.výzvy.  

Realizace projektu v oblasti 5.2.c-a), který byl podpořen v rámci 3.výzvy. 

Probíhá období udržitelnosti zrealizovaných projektů. 

Období realizace:  Od:   dd/mm/rrrr   do:  dd/mm/rrrr   

Popis aktivity IPRM: 

 

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Nepodstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne  

Popis nepodstatné změny: 

Byly ohlašovány tyto změny: 

- změna způsobu výběru projektů a administrativního řízení IPRM 

- změna seznamu projektů pod čarou – jednalo se o nové projekty, na něž mělo být vydáno potvrzení 
o souladu s IPRM nutné pro bonifikaci při hodnocení žádostí o dotace z OP VK a OP LZZ 

- změna statutárních zástupců města Přerova, která proběhla po volbách v r.2014, 

- změna – doplnění informací o využití nástroje JESSICA v dokumentu IPRM Přerov-Jih 

 

 

 

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Podstatné změny IPRM (souhrn): Ano/Ne  

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

Změna indikátorů – plocha revitalizovaného území, počet regenerovaných bytů. Změna alokace a 
termínu ukončení realizace IPRM. Komunikováno s ŘO. 

 

Dodatek k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM vypracován a podepsán ze strany 
nositele IPRM 

 

Datum podpisu Dodatku č.1 nositelem IPRM: 21.01.2011 

Datum podpisu Dodatku č.2 nositelem IPRM:                                                     16.05.2014            

 

Dodatek k Dohodě o poskytnutí dotace podepsán ze strany  

Datum podpisu Dodatku ŘO: dd/mm/rrrr   
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10. SPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Monitorovací indikátory 5.2 IOP 

Monitorovací 
indikátor  

Měrná 
Jednotka 

Plánovaná 
hodnota dle 

Dohody 
Dosažená hodnota  Poznámka 

Plocha 
revitalizovaného 
území 

m
2
 5 748 17 115  

Počer 
regenerovaných 
bytů 

počet 544 544  

Úspora 
spotřeby 
energie 

% 30 53,20  

Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě): 

V původní Dohodě o zabezpečení realizace IPRM byl indikátor „Plocha revitalizovaného území“ 
stanoven v hodnotě 35.000 m2. Nerealizací jednoho z velkých projektů v rámci 1. výzvy došlo k jeho 
plnění jen na hodnotu 5.748 m2. Následně po přepočtech čerpání a dosažených hodnot indikátorů 
došlo k uzavření Dodatku č.2 Dohody o zabezpečení realizace. Poté byla vyhlášena výzva č.3 na 
realizaci projektů v oblasti 5.2.c-a). Město Přerov připravilo žádost o dotaci na další etapu revitalizace 
veřejného prostoru v sídlišti Jižní Čtvrť I. Realizováno bylo 11.367 m2 plochy, u indikátoru „Plocha 
revitalizovaného území“ tak bylo dosaženo celkové hodnoty 17.115 m2. 

Monitorovací indikátory IOP celkem 

Monitorovací 
indikátor  

Měrná 
Jednotka 

Plánovaná 
hodnota dle 

Dohody 
Dosažená hodnota  Poznámka 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě): 

 

 

 

Monitorovací indikátory za jiné OP  

Monitorovací indikátor  
Měrná 

Jednotka 

Plánovaná 
hodnota dle 

Dohody 

Dosažená 
hodnota  

Poznámka 

Počet podpořených osob 
(OP LZZ) 

počet 540 641 Tyto indikátory 
nebyly stanoveny 
v Dohodě, ale jejich 
naplnění 
předpokládal 
samotný dokument 
IPRM Přerov-Jih 

Počet podpořených osob 
v počátečním vzdělávání 
celkem – dětí, žáků (OP 
LZZ) 

počet 30 0 

Počet osob poskytujících 
služby nebo 
podporujících 

počet 15 7 
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poskytování služeb (OP 
LZZ) 

Počet nově vytvořených/ 
inovovaných produktů 
(OP LZZ) 

počet 1 7 

Počet podpořených 
organizací (OP LZZ) 

počet 5 10 

Počet úspěšných 
absolventů kurzů (OP 
LZZ) 

počet 20 192 

Počet podpořených osob 
(OP VK) 

počet 910  2007 

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

počet 740 1821 

Počet osob poskytujících 
služby nebo 
podporujících 
poskytování služeb (OP 
VK) 

počet 12 46 

Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
produktů (OP VK) 

počet 12 15 

Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě): 

 

 

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné příležitosti: 

Při realizaci investičních projektů byly respektovány podmínky pro pohyb osob se sníženou mobilitou, 
revitalizací sídlištního prostoru byly vytvořeny podmínky pro setkávání různých sociálních a věkových 
skupin obyvatelstva. 

Díky realizaci projektů v deprivované zóně došlo k prohloubení terénní sociální práce a zavádění 
nástrojů pro předcházení sociálnímu vyloučení ohrožených problémových skupin. 

 

 

Udržitelný rozvoj: 

Obnova a regenerace veřejných prostranství a zlepšená fyzická atraktivita městského prostředí se 
bezprostředně odrazila v zájmu, celkovém povědomí a pozitivním vnímání lokality jako vhodného 
místa pro příjemné bydlení a život ze strany obyvatel i dalších osob. Realizací projektů došlo ke 
zlepšení kvality života obyvatel vymezené lokality. Projekty přinesly snížení energetických úspor, což 
přispívá ke snížení produkce emisí skleníkových plynů. 

Ke zlepšení vlivu na životní prostředí v území samotném přispěla revitalizace veřejné zeleně zeleně a 
použití nových materiálů a technologických procesů při realizaci staveb. Pozitivním výsledkem je 
dosažení 
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12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM 

V roce 2008 vzniklo v Přerově lokální partnerství s Agenturou pro sociální začleňování, která se 
podílela na přípravě IPRM Přerov-Jih a její zástupce byl členem řídícího výboru. Spolupráce města 
s Agenturou měla od r.2010 klesající úroveň a od r.2011 byla aktivní spolupráce ukončena. 

V období realizace IPRM působily přímo v deprivované zóně organizace Člověk v tísni, o.p.s a 
občanské sdružení Kappa-Help, kteří patřily mezi klíčové partnery. Nejdůležitější byla realizace 
projektu „Společně k integraci v Přerově“, jehož základním cílem bylo vytvořit provázaný systém 
sociálních služeb a doprovodných programů, které pomohly lidem z vytipovaných ohrožených lokalit 
zorientovat se v obtížné životní situaci, získat zaměstnání, usilovat o zlepšení bydlení a zlepšovat 
péči o děti.  

K prohloubení terénní sociální práce a komunitní práce s cílovou skupinou v soc. vyloučené lokalitě 
byly realizovány i další projekty, které byly podpořené z OP VK a OP LZZ. Dalším důležitým 
partnerem byla i ZŠ B.Němcové, která realizovala rozsáhlý projekt, který významně podpořil práci se 
žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v rámci OP VK.  

Zástupci partnerských organizací byly členy pracovní skupiny pro sociální soužití, zástupce Člověka 
v tísni,o.p.s. byl také členem řídícího výboru IPRM Přerov-Jih. 

 

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 

 

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů 
(prostředky ERDF):  

 85.844.619,01 Kč 

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: 

Finanční plán nebyl dodržen o 10,8%. Výše čerpání byla ovlivněna několika faktory:  

Vysoutěžené ceny realizací projektů často představovaly rozdíl až 30-35% oproti předpokládané 
hodnotě výdajů projektů v žádostech o dotace. Dále pak došlo ke krácení způsobilých výdajů ze 
strany poskytovatele dotace u některých projektů a v neposlední řadě měl na výši výdajů vliv pohybu 
kurzu EUR vůči Kč po dobu realizace IPRM Přerov-Jih. 

Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů:  76.545.546,00 Kč 
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C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 

 

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že: 

všechny informace v předložené Závěrečná zprávě o realizaci 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 s Dohodou, pravidly IOP 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:* 

Pavel Košutek 

Funkce: náměstek primátora 

Místo a datum:  

Podpis a razítko 

 

 

 

 

                     ………………………………. 

Poznámky 

 

* Pokud Závěrečnou 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 realizaci IPRM* (viz poznámka výše) 

ano 

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

ano 

3  Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2 ano 

4 Doklady o schváleném výběru projektů IPRM v jednotlivých výzvách 
aktivit – přehled doporučených projektů. 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


