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Oznámení o změně v IPRM č. 9
Oznámení o změně v IPRM Městské parky

Reg.číslo: 2.1/2008/01

Nositel IPRM:

Statutární město Olomouc 

Se sídlem v:

Horní náměstí-radnice, Olomouc

Smlouva č.:

Oblast podpory:  

2.1 Rozvoj regionálních center

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje):

1. Změna harmonogramu IPRM – v návaznosti na nutnost posunu termínů realizace 
individuálních projektů v rámci IPRM za termín realizace IPRM je nutné prodloužit i termín 
ukončení realizace samotného IPRM a jednotlivých dotčených aktivit. Viz příloha č. 1.

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit): 

Ad 1. V rámci IPRM Městské parky bylo zažádáno o posun termínu realizace projektu za 
termín stanovený ve výzvě a zároveň za termín ukončení realizace IPRM u následujících 
projektů (dle aktivit IPRM):

 Aktivita 3.1.1 Obnova nedostatečně využívaných prostranství, jejich zpřístupnění, 
výstavba a rekonstrukce sociálního zázemí   

o Rozárium (dopis ze dne 09.09.2014, č. j. SMOL/189518/2014/OEP/PRIP/Hub)

 Aktivita 3.1.2 Obnova kulturních památek pro volnočasové aktivity 

o Rekonstrukce oranžérie (dopis ze dne 09.09.2014, č. j. SMOL/189588/2014/OEP/PRIP/Gre)

Ve vztahu k jednotlivým projektům je objektivním důvodem pro posunutí termínu napnutý 
rozpočet, což nebylo známo při podání žádosti o dotaci statutárního města Olomouce, který 
v letech 2011-2013 vykazoval záporné saldo ve výši cca 200 mil. Kč. Rozpočet města tak 
neumožňuje v případě výpadku dalších příjmů zajistit adekvátní náhradu na plánované 
investiční akce. Výpadky příjmů rozpočtu jsou kompenzovány úvěry na jednotlivé akce, čímž 
dochází ke zvýšení zadluženosti města. Výpadek předpokládaných příjmů je způsoben 
nižšími příjmy dotací z projektů realizovaných v předcházejících letech. Jedná se například o 
nepředvídané důvody, jako jsou sankce a krácení dotací na základě rozhodnutí z ÚOHS. 
Také administrace projektů realizovaných Magistrátem je ze strany dotačních orgánů 
zdlouhavá, a tudíž příjmy rozpočtu plynoucí z dotací neplynou v letech tak, jak vedení města 
předpokládalo při schvalování realizace dalších dotovaných projektů. Fyzické realizace 
nových projektů se tedy v čase posouvají. 

V případě projektu Rekonstrukce oranžérie posun termínu realizace nastal také z důvodu 
složitých majetkoprávních vztahů, kdy VFO, a.s. jednala o odkupu pozemku, na kterém se 
projekt realizuje, s Noe, s.r.o. Následně musely být vypořádány majetkové vztahy mezi VFO 
a SMOl. 

U projektu Rozárium je prvním důvodem pro posunutí termínu realizace projektu to, že 
realizaci projektu předchází kácení stromů. Na toto však odbor životního prostředí nemohl 
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vydat povolení vzhledem k možnému výskytu chráněných druhů živočichů a vyžadoval 
biologický průzkum. Zpracování odborného posudku, na základě kterého může vydat odbor 
životního prostředí povolení ke kácení trvá několik měsíců vzhledem k biologickým rytmům 
živočichů. Povolení ke kácení stromů však nakonec bylo vydáno již po předběžném 
vyjádření zpracovatele průzkumu v červenci 2014. Oznámení o zahájení zadávacího řízení 
na dodavatele stavby bylo uveřejněno dne 8. 8. 2014 a následovalo po nabytí právní moci 
povolení ke kácení. Druhým důvodem pro posunutí termínu je skutečnost, že po ukončení 
příjmů nabídek výběrového řízení dne 2.9.2014 bylo zjištěno, že nebyla doručena žádná 
nabídka. Výběrové řízení se tedy bude muset opakovat a uzavření smlouvy je možné až 
koncem roku 2014.  Fyzická realizace projektu je max. 10 měsíců. 

V souladu s výše uvedeným je nutné prodloužit harmonogram realizace aktivit 3.1.1 a 3.1.2
IPRM do konce roku 2015 a rovněž je nutné prodloužit termín ukončení realizace IPRM do 
31.12.2015.

Výše uvedená změna IPRM byla schválena na jednání Řídícího výboru IPRM dne 
22.09.2014 a na jednání Rady města Olomouce dne 22.09.2014.

Seznam přiložených dokumentů:

Příloha č. 1 – Změna harmonogramu IPRM

Datum: Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) :

RNDr. Ladislav Šnevajs

Datum doručení na ŘO 
ROP:

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):
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Změnová verze

Harmonogram IPRM
Datum zahájení přípravy IPRM Červen 2008
Datum zahájení realizace IPRM Březen 2009
Datum ukončení realizace IPRM 31.12.2015
Vyhlášení specifické výzvy na 
předkládání projektů do IPRM 
dle jednotlivých aktivit

Aktivita 1.1.1, 1.1.2       -   výzva v 07/2009, 05/2011 a 11/2011
Aktivita 2.1.1                 -   výzva v 06/2009 a 05/2011
Aktivita 3.1.1                 -   výzva v 07/2009, 05/2011 a 05/2013
Aktivita 3.1.2                 -   výzva v 09/2012 a 03/2013
Aktivita 3.1.3                 -   výzva v 05/2013

Popis časové realizace IPRM IPRM bude realizován podle harmonogramu jednotlivých 
vyhlašovaných výzev a realizace dílčích projektů i celého IPRM 
bude dokončena v termínu do 30. 5. 2015.

Aktivita 1.1.1
Vyhlášení výzev -  07/2009, 05/2011 a 11/2011
Realizace projektů včetně projektové přípravy
09/2008 – 04/2014

Aktivita 1.1.2
Vyhlášení výzev -  07/2009, 05/2011 a 11/2011
Realizace projektů včetně projektové přípravy
09/2008 – 04/2014

Aktivita 2.1.1
Vyhlášení výzev -  06/2009 a 05/2011
Realizace projektů včetně projektové přípravy
01/2009 – 06/2013

Aktivita 3.1.1
Vyhlášení výzvy -  07/2009, 05/2011 a 05/2013
Realizace projektů včetně projektové přípravy
01/2009 – 12/2015

Aktivita 3.1.2
Vyhlášení výzvy -  09/2012 a 03/2013
Realizace projektů včetně projektové přípravy
01/2009 – 12/2015

Aktivita 3.1.3
Vyhlášení výzvy -  05/2013
Realizace projektů včetně projektové přípravy
01/2012 – 06/2015

Harmonogram 
realizace aktivit

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.1.1. Rozšíření a 
modernizace 
výstavních ploch

Odstraněno: 30.06

Odstraněno: 06

Odstraněno: 06
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1.1.2 Výstavba 
příjezdové 
komunikace k areálu 
výstaviště a 
parkování
2.1.1. Revitalizace 
městských parků 
jako infrastruktury 
pro zájmové a 
volnočasové aktivity
3.1.1. Obnova 
nedostatečně 
využívaných 
prostranství, jejich 
zpřístupnění, 
výstavba a 
rekonstrukce 
sociálního zázemí
3.1.2 Obnova 
kulturních památek 
pro volnočasové 
aktivity
3.1.3 Zvýšení 
dostupnosti a 
bezpečnosti 
frekventovaných 
veřejných 
prostranství

Čistopis

Harmonogram IPRM
Datum zahájení přípravy IPRM Červen 2008
Datum zahájení realizace IPRM Březen 2009
Datum ukončení realizace IPRM 31.12.2015
Vyhlášení specifické výzvy na 
předkládání projektů do IPRM 
dle jednotlivých aktivit

Aktivita 1.1.1, 1.1.2       -   výzva v 07/2009, 05/2011 a 11/2011
Aktivita 2.1.1                 -   výzva v 06/2009 a 05/2011
Aktivita 3.1.1                 -   výzva v 07/2009, 05/2011 a 05/2013
Aktivita 3.1.2                 -   výzva v 09/2012 a 03/2013
Aktivita 3.1.3                 -   výzva v 05/2013

Popis časové realizace IPRM IPRM bude realizován podle harmonogramu jednotlivých 
vyhlašovaných výzev a realizace dílčích projektů i celého IPRM 
bude dokončena v termínu do 30. 5. 2015.

Aktivita 1.1.1
Vyhlášení výzev -  07/2009, 05/2011 a 11/2011
Realizace projektů včetně projektové přípravy
09/2008 – 04/2014

Aktivita 1.1.2
Vyhlášení výzev -  07/2009, 05/2011 a 11/2011
Realizace projektů včetně projektové přípravy
09/2008 – 04/2014

Naformátována tabulka
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Aktivita 2.1.1
Vyhlášení výzev -  06/2009 a 05/2011
Realizace projektů včetně projektové přípravy
01/2009 – 06/2013

Aktivita 3.1.1
Vyhlášení výzvy -  07/2009, 05/2011 a 05/2013
Realizace projektů včetně projektové přípravy
01/2009 – 12/2015

Aktivita 3.1.2
Vyhlášení výzvy -  09/2012 a 03/2013
Realizace projektů včetně projektové přípravy
01/2009 – 12/2015

Aktivita 3.1.3
Vyhlášení výzvy -  05/2013
Realizace projektů včetně projektové přípravy
01/2012 – 06/2015

Harmonogram 
realizace aktivit

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.1.1. Rozšíření a 
modernizace 
výstavních ploch
1.1.2 Výstavba 
příjezdové 
komunikace k areálu 
výstaviště a 
parkování
2.1.1. Revitalizace 
městských parků 
jako infrastruktury 
pro zájmové a 
volnočasové aktivity
3.1.1. Obnova 
nedostatečně 
využívaných 
prostranství, jejich 
zpřístupnění, 
výstavba a 
rekonstrukce 
sociálního zázemí
3.1.2 Obnova 
kulturních památek 
pro volnočasové 
aktivity
3.1.3 Zvýšení 
dostupnosti a 
bezpečnosti 
frekventovaných 
veřejných 
prostranství


