
 
 

 
  

 
Zápis ze 4. jednání Řídicího výboru Plzeňské aglomerace 2021+ 

Datum konání: 22. 11. 2022 od 9,00 h  
Místo konání: Škroupova 5, Plzeň (budova Magistrátu města Plzně) 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 
Úvodní informace: účastníci byli seznámeni s programem jednání. 
Představení nových členů výboru po komunálních volbách v říjnu 2022. 
Seznámení nových členů se Statutem, jednacím řádem a obsahem „Etického kodexu člena ŘV“, který na 
místě podepsali (vše dostupné na webu www.iti-plzen.cz). 
 
Ing. Kubičková podala informace k ukončování programového období 2014–2020, včetně shrnutí 
čerpání alokací od jednotlivých OP. 
 
Ing. Beneš informoval o jednání Národní stálé konference. 

 
Online prostředí ŘV 
Ing. Kubičková představila hlasovací systém ŘV a sdílený disk, kde jsou pro členy ŘV k dispozici podklady. 
Zpřístupnění systému bylo avízováno po jeho upgradu na přelomu 1-2/2023. Další informace dostupné 
na: www.iti-plzen.cz 
 
SPA 21+   
Koncepční část SPA byla schválena ze strany MMR ČR – aktuální verze dostupná na: https://iti-
plzen.cz/strategie-plzenske-aglomerace-21/. O dalším postupu schvalování akčního plánu 
(programových rámců jednotlivých OP) ze strany řídicích orgánů budou členové ŘV informováni. 
Aktuálně není možné PR vložit do monitorovacího systému ISKP14+ z technických důvodu na straně 
zadavatele.  
 
Akční plán  
Představen akční plán (1. verze seznamu projektů, finančních plánů, plánů indikátorů je přístupná pro 
členy ŘV na sdíleném disku) včetně výše předběžně rezervované alokace pro Plzeňskou aglomeraci od 
jednotlivých OP.  
 

Členové ŘV byli informováni o možnostech změn akčního plánu, vlivu změn projektových záměrů na 
plnění indikátorů a plnění finančního plánu. Postupy pro změny programových rámců připravuje 
manažer ITI (ÚKEP) podle závazných metodik, zejména podle metodického pokynu Ministerstva pro 
místní rozvoj MP INRAP. Postupy budou zapracovány do Statutu, Jednacího řádu a interních postupů 
nositele ITI. 
 
Projektové náměty do OPZ+ 
Členové výboru byli seznámeni s doporučením ŘO OP Zaměstnanost+: 
schvalovat pouze projektové náměty, které byly ze strany ŘO OPZ+ zkontrolovány, odsouhlaseny a 
jejichž plánované CZV (celkové způsobilé výdaje) nepřesahují výši stanovené alokace pro Plzeňskou 
aglomeraci. Pro SC 1.1. stanovena částka 26 mil. Kč, pro SC 2.1. částka 16 mil. Kč. 
 
Všechny náměty odsouhlasené na 2. jednání ŘV dne 30. 3. 2022 byly odeslány na OPZ+ ke kontrole, 
žadatelé následně v období červen – srpen 2022 zapracovali připomínky a doporučení ŘO OPZ.  Žadatelé 
upravili některé aktivity, indikátory a návazně i výši CZV. 
Do SC 1.1. bylo ze strany OPZ předběžně schváleno všech 6 předložených projektových námětů, ale výše 
alokace stačí jen na první 2 náměty v pořadí. Dalším 4 žadatelům je doporučeno podat žádost do 
individuální výzvy. Do SC 2.1. byly předběžně schváleny 2 náměty. 



 
 

 
  

 
 
 
Hlasování k námětům do OPZ – přítomno 12 členů ŘV 

1. Integrace cizinců v PMO, žadatel CLZ - Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z. ú. 
Souhlasím: 10 
Nesouhlasím: 0 
Zdržuji se hlasování (střet zájmů): 2 – Přibáň, Klementová 
 

2. Odrazový můstek k aktivnímu uplatnění, žadatel bfz o.p.s., Krajské středisko Plzeň 
Souhlasím: 12 
Nesouhlasím: 0 
Zdržuji se hlasování: 0 
 

3. Podpora rodin v oblasti začleňování, vzdělávání, zdraví a finanční gramotnosti, žadatel Blízký 
soused, z.s 
Souhlasím: 12 
Nesouhlasím: 0 
Zdržuji se hlasování: 0 
 

4. Pečujeme s láskou, žadatel Komunikujeme o.p.s. 
Souhlasím: 12 
Nesouhlasím: 0 
Zdržuji se hlasování: 0 

Hlasování ke změnám projektových záměrů – přítomno 12 členů ŘV 
Změny předpokládané požadované výše dotace u 4 záměrů. 

1. Knihovna města Plzně, ul. B. Smetany 13 - revitalizace ústřední budovy knihovny, žadatel město 
Plzeň. 
Souhlasím: 9 
Nesouhlasím: 0 
Zdržuji se hlasování (střet zájmů): 3 – Bosák, Tolar, Knížová 
 

2. Park Cihelna, žadatel město Blovice. 
Souhlasím: 11 
Nesouhlasím: 0 
Zdržuji se hlasování (střet zájmů): 1 – Zelenka  
 

3. Kaolinový důl Nevřeň, žadatel obec Nevřeň. 
Souhlasím: 12 
Nesouhlasím: 0 
Zdržuji se hlasování: 0  
 

4. Zámecký areál Hradiště v Blovicích, žadatel Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. 
Souhlasím: 12 
Nesouhlasím: 0 
Zdržuji se hlasování: 0  

Změna žadatele u 2 záměrů. 

1. Rozvoj přírodovědných a jazykových kompetencí v ZŠ Dolní Bělá, nový žadatel obec Dolní Bělá. 



 
 

 
  

Souhlasím: 12 
Nesouhlasím: 0 
Zdržuji se hlasování: 0 
 

2. Systémy pro moderní metody vzdělávání v ZŠ a MŠ Tlučná, nový žadatel ZŠ a MŠ Tlučná. 
Souhlasím: 12 
Nesouhlasím: 0 
Zdržuji se hlasování: 0 
 

Oznámeny plánované změny u 2 záměrů. 
 
Rekonstrukce dílen a cvičné kuchyňky ZŠ Kaznějov – bylo oznámeno zvýšení nákladů na projekt (zaslán 
nový rozpočet), při dodržení plánované max. výše dotace bude nutné snížit plnění indikátorů. Změnu 
aktuálně není možné schválit z důvodu nutnosti posouzení dopadů případných dalších změn záměrů na 
plán indikátorů a finanční plán, již schválený ze strany ŘO IROP. Bude navrhnut postup a metodika pro 
posuzování změn po konzultaci s MMR a IROP. 
 
Obec Chválenice – Chodník podél silnice I/20 - zvýšení předpokládaných celkových nákladů projektu. 
Změnu aktuálně není možné schválit z důvodu nedostatečné alokace, ale budou probíhat další jednání 
s ostatními žadateli, kteří naplňují stejné opatření. 
 
 
Ing. Beneš: manažer ITI připraví mechanizmus pro posuzování změn v záměrech tak, aby odpovídal 
metodice MMR a s ohledem na dodržení finančního plánu a plánu indikátorů. 
 
Zapsala: Eva Jindrová, ÚKEP 
V Plzni dne 23. 11. 2022 
 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
2. Prezentace 

 

 




