
 

 

 

ZÁPIS PS Atraktivní – jednání k výzvě č. 11 – Revitalizace, odborná 
infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven 

12/05/22 11:45, ÚKEP MP, p.o. 

 

Účastníci – dle prezenční listiny (příloha č. 1). 

Úvodní informace: 

Důvodem jednání je potřeba odborného posouzení a prioritizace přijatých záměrů dle kritérií 
uvedených ve výzvě.  

Podle aktuálně platné metodiky bude možné do programového rámce zahrnout záměry 
přesahující 100% vyčleněné alokace pro plzeňskou aglomeraci, max. však do výše 130% 
alokace. 

Celkem přijaty 4 projektové záměry pro aktivitu „knihovny“ s celkovými plánovanými výdaji 
391 mil. Kč, požadovaná výše dotace EU (70 % z plánovaných CZV) činí téměř 274 mil. Kč. 
Předpokládaná alokace činí 48 mil. Kč. Pro aktivitu „muzea“ přijat 1 projektový záměr 
v celkovým plánovaným výdajem 190 mil. Kč, požadovaná výše dotace EU (70 % 
z plánovaných CZV) činí téměř 133 mil. Kč. Předpokládaná alokace činí 57 mil. Kč. 

Informace k jednotlivým záměrům (pořadí dle doručení): 
 
Terčová: 
 
Městská knihovna Dobřany – v projektu není uvedeno, že budou výstupy projektu 
bezbariérově přístupné (specifické kritérium přijatelnosti) 
 
Multifunkční centrum s knihovnou v obci Chotíkov – projekt nesplňuje specifické kritérium 
přijatelnosti: 
Projekt je zaměřen na jednu z následujících kategorií knihoven:  

• knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce  
• základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše  
• základní knihovny se specializovaným knihovním fondem 

 Národní knihovnu ČR 
 
Výstavba kulturně environmentálního centra s knihovnou a hornickým muzeem - projekt 
nesplňuje specifické kritérium přijatelnosti (pro aktivitu knihovna): 
Projekt je zaměřen na jednu z následujících kategorií knihoven:  

• knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce  
• základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše  
• základní knihovny se specializovaným knihovním fondem 

 Národní knihovnu ČR 
 
Dále v popisu projektu není uvedeno, že sbírka hornického muzea je sbírkou u dle zákona 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 



 

 

Členové mini týmu PS Atraktivní se shodli na posuzování projektových záměrů nejen dle stavu 
připravenosti, ale také přihlíželi k počtu obyvatel, který knihovna potenciálně obsluhuje. 

 

Závěry diskuze: 

1) Vyzvat žadatele projektu Městská knihovna Dobřany k doplnění informace, zda bude 
budova knihovny bezbariérově přístupná. (doplněno 13.5.) 

2) Projekt Multifunkční centrum s knihovnou v obci Chotíkov vyřadit neboť kritérium nelze 
napravit. Informovat žadatele, že místní knihovny budou pravděpodobně podporované 
z výzev MAS (SC 5.1). 

3) Vyzvat žadatele projektu Výstavba kulturně environmentálního centra s knihovnou a 
hornickým muzeem k doložení, že je muzeum spravuje sbírku dle výše uvedeného 
zákona (do 17.5.). Část projektu „knihovna“ vyřadit, neboť kritérium je nenapravitelné. 
Informovat žadatele, že místní knihovny budou pravděpodobně podporované z výzev 
MAS (SC 5.1). 

 

Žadatel projektu „Výstavba kulturně environmentálního centra s knihovnou a hornickým 
muzeem“ nedoložil informaci o sbírkovém fondu muzea. 

 

Členové PS navrhují pro jednání ŘV ITI toto pořadí projektů pro aktivitu „knihovny“: 
1) Knihovna města Plzně 
2) Městská knihovna Dobřany 

 
Členové PS navrhují pro jednání ŘV ITI toto pořadí projektů pro aktivitu „muzea“: 

1) Rekonstrukce objektu Plzeň, Klatovská 19 
 
 
Zapsala: Jana Terčová 
18. 5. 2022 
 

 




