Zápis z 1. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice konaného dne 3.12.2008

Jednání Řídícího výboru se zúčastnili:
	Ing. Oldřich Čtvrtečka – starosta města Náchoda

Ing. Pavla Maršíková – místostarostka města Náchoda
Ing. Jaroslav Rohulán – místostarosta města Náchoda
JUDr. Antonín Krejčí – zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR
	Ing. Ladislav Šimek – vedoucí Odboru správy majetku a financování Města Náchoda
	František Molík – Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, jednatelství Náchod
	Jaroslava Justová – Sportovní zařízení města Náchoda, p.o.
	Mgr. Roman Odvářka – ředitel ZŠ T.G. Masaryka v Náchodě
	Jiří Maršík – Technické služby Náchod, s.r.o.

Simona Hlavatá – Klub SUN Náchod, občanské sdružení – Mateřskéí centrum Hopsáček
Pavel Novák – Stavební bytové družstvo Náchod
Jan Samek – Správa budov Náchod, s.r.o.
Václav Voltr – Domov důchodců Náchod, p.o.
Mgr. Jaromír Vejrych – Městské středisko sociálních služeb Marie
Mgr. Kateřina Pourová – Centrum evropského projektování, a.s., Hradec Králové
Mgr. Šárka Bartošová -  Centrum evropského projektování, a.s., Hradec Králové
Ing. Romana Pichová – euromanažerka Města Náchoda
Ing. Petra Čimerová – euromanažerka Města Náchoda

Program jednání Řídícího výboru:

Po úvodním uvítání místostarostky města Náchoda převzaly hlavní slovo zástupkyně zpracovatele Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice, Centrum evropského projektování a.s.

Předmětem jednání bylo zejména seznámení s problematikou IPRM Náchoda – problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) formou prezentace, kterou si připravilo Centrum evropského projektování a.s. V rámci prezentace byla zmíněna definice IPRM v Integrovaném operačním programu a metodika, dle které je IPRM zóny zpracováván. Členové Řídícího výboru byli seznámeni nejen se základní strukturou dokumentu IPRM zóny, ale byly shrnuty i dosavadní práce na IPRM zóny ve fázi přípravné a současný stav zpracovávání dokumentu. Jelikož jsou členy Řídícího výboru především partneři IPRM zóny, byli účastníci dále seznámeni s  podmínkami případné realizace jednotlivých projektů. 
Jako pozorovatel se jednání zúčastnil pan Krejčí z MMR, který společně se zástupkyněmi zpracovatele odpovídal na dotazy přítomných.


V rámci samotného jednání Řídícího výboru se projednala následující témata:

	Problematika IPRM zóny
	Podmínky IPRM v Integrovaném operačním programu

Aktivity IPRM zóny
	Shrnutí dosavadních prací na IPRM zóny
Strategie IPRM zóny
	Časový harmonogram
Finanční plán
Indikátory
Způsob výběru individuálních projektů

Členové ŘV neměli k prezentovanému materiálu žádné připomínky. Objednatel dokumentu IPRM zóny, tj. Město Náchod zašle zpracovateli do 5.12.2008 vyplněné projektové listy pro sestavení finančního a časového harmonogramu.

Příští termín jednání Řídícího výboru bude upřesněn, stejně jako datum veřejného projednání. 



Zapsala: Petra Čimerová


V Náchodě dne 5. prosince 2008









