
 

 

 

ZÁPIS z jednání  

PS Cirkulární – mini tým 

16/05/2022    13:00 – 15:00   Divadelní 105/3, Plzeň (ÚKEP) 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ ŘÍDILA 

Veronika Syrovátková, tematický koordinátor ITI, ÚKEP  

PŘÍTOMNI 

dle prezenční listiny 

 

Pí. Vaňková se nemohla zúčastnit z důvodu neočekávaných pracovních povinností, ale k obdrženému 

záměru v rámci výzvy č. 15 se vyjádřila následně, prostřednictvím e-mailové komunikace. 

 

PROGRAM 

V rámci jednání byly posuzovány projektové záměry obdržené ve výzvě nositele: 

• č. 15 PODPORA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

(ve vazbě na OPŽP SC 1.1) 

• č. 16 PODPORA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ (ve vazbě na OPŽP SC 1.2) 

 

ÚVOD 

Tematický koordinátor: 

• seznámil členy s administrativním procesem PS 

• shrnul nejdůležitější informace v oblasti přípravy a realizace ITI výzvy 

• představil projektové záměry 

 

VÝZVA Č. 16 - PODPORA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

Č. Název projektu Žadatel 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Předpokládané 
náklady projektu 

Stav 
připravenosti 

1 

Instalace 
obnovitelných zdrojů 
energie v objektu ZŠ 
a MŠ Nečtiny 

Obec 
Nečtiny 

IV.23 XII.23 4 200 000 Kč  
Zpracován 
projektový 
záměr 

2 

Fotovoltaická 
elektrárna na 
objektech ZŠ a MŠ 
Tlučná 

Obec Tlučná IV.23 IX.23 4 450 000 Kč  
Zpracován 
projektový 
záměr 

3 FVE Horní Bělá 124 
Obec Horní 
Bělá 

IX.22 XII.23 3 300 000 Kč  
Zpracován 
projektový 
záměr 

4 
Modernizace malé 
vodní elektrárny 
Hydro 

Plzeňské 
městské 
dopravní 
podniky, a.s. 

2025 XII.26 27 000 000 Kč  
Projektová 
idea. 

5 
Instalace 
fotovoltaických 

Obec Kyšice VIII.23 XII.23 3 500 000 Kč  
Projektová 
idea. 



 

 

systémů na budově 
KD Kyšice  

6 

Instalace 
fotovoltaických 
systémů na budově 
OÚ Kyšice  

Obec Kyšice VIII.23 XII.23 1 500 000 Kč  
Projektová 
idea. 

7 

Instalace 
fotovoltaických 
systémů na budově 
hasičské zbrojnice 
Kyšice  

Obec Kyšice VIII.23 XII.23 1 500 000 Kč  
Projektová 
idea. 

8 
Fotovoltaická 
elektrárna Nekmíř 
bývalá škola 

Obec 
Nekmíř 

IV.24 IV.24 750 000 Kč  
Projektová 
idea. 

        46 200 000 Kč    

 

PŘIPOMÍNKY 

Záměry posouzeny z hlediska jejich souladu se Strategií Plzeňské aglomerace 2021+ (dále také 

SPA21+) a danou výzvou. 

Pracovní skupina vyjádřila lítost nad dílčím charakterem předložených projektových záměrů. Přestože 

je každý projekt sám o sobě v souladu se SPA21+, nejedná se komplexní systémové pojetí s územním 

dopadem na celou aglomeraci. Jedná se o individuální projekty pro čerpání dotace, ale přidaná hodnota 

a integrovanost jim chybí.  

Projekt Modernizace malé vodní elektrárny Hydro bude ověřen u řídicího orgánu z hlediska jeho 

způsobilosti do SC 1.2 OPŽP, a to především z důvodu zaměření projektu – modernizace vodní 

elektrárny. Na základě dohody budou členové PS informováni o výsledku, na jehož základě dojde 

z jejich strany k vyjádří o doporučení/nedoporučení na seznam strategických projektů ITI. 

ZÁVĚR 

PS došla ke konsenzu, že: 

- žadatelé nebudou vyzvání k doplnění, informace jsou vzhledem k fázi připravenosti projektů a 

jejich finanční náročnosti dostatečné 

- níže uvedené projekty splňují obecná kritéria přijatelnosti a soulad se SPA21+, ale nejedná se 

o projekty strategického významu (viz připomínka výše) a PS doporučuje Řídicímu výboru 

zvážit jejich zařazení na seznam strategických projektů ITI (projekty jsou seřazeny dle 

prioritizaci PS následovně):  

o Instalace obnovitelných zdrojů energie v objektu ZŠ a MŠ Nečtiny 

o Fotovoltaická elektrárna na objektech ZŠ a MŠ Tlučná 

o FVE Horní Bělá 124 

o Instalace fotovoltaických systémů na budově KD Kyšice  

o Instalace fotovoltaických systémů na budově OÚ Kyšice  

o Instalace fotovoltaických systémů na budově hasičské zbrojnice Kyšice  

o Fotovoltaická elektrárna Nekmíř bývalá škola 

- U projektu Modernizace malé vodní elektrárny Hydro byla dne 17/5/2022 ověřena jeho 

způsobilost a dle vyjádření Státního fondu životního prostředí (jenž je zprostředkujícím 

subjektem OPŽP) není vodní elektrárna jakožto OZE v rámci OPŽP SC 1.2 podporovaná. 

Projekt je nezpůsobilý. Pracovní skupina o této skutečnosti byla informována e-mailem dne 

17/5/2022 a nedoporučuje Řídicímu výboru jeho zařazení na seznam strategických 

projektů ITI.  

 

  



 

 

VÝZVA Č. 15 PODPORA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH 

PLYNŮ 

Obdržených záměrů: 1 

Č. Název projektu Žadatel 
Zahájení 
realizace 

Ukončení 
realizace 

Předpokládané 
náklady projektu 

Stav 
připravenosti 

1 
Vestavba zařízení 
KODUS do bývalého 
kulturního domu 

ÚMO 4 2022 2026 50 000 000 Kč 
Zpracován 
projektový záměr 

        50 000 000 Kč    

 

PŘIPOMÍNKY 

Záměr posouzen z hlediska jeho souladu se Strategií Plzeňské aglomerace 2021+ a danou výzvou. 

Projektový záměr Vestavba zařízení KODUS do bývalého kulturního domu svojí podstatou a popisem 

poukazuje spíše na aktivity z oblasti sociálních služeb a sociálního bydlení. V rámci OPŽP SC 1.1 

Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů, téma Rekonstrukce veřejných 

budov a infrastruktury a v opatření uvedených v záměru nejsou stavební úpravy spojené s vybudováním 

bytů pro seniory způsobilým výdajem. Způsobilé by byly stavební výdaje spojené např. s realizací zelené 

střechy a tepelného čerpadla. 

Z předloženého záměru také nevyplývá, jakým způsobem je rekonstruována obálka budovy, zda dojde 
k jejímu zateplení, výměně oken apod. 
 
Z uvedených předpokládaných nákladů ve výši 50 mil. Kč tak není jasné, kolik z těchto financí by bylo 
způsobilých vzhledem k podporovaným aktivitám. 
 

ZÁVĚR 

PS došla ke konsenzu, že: 

- žadatel byl dne 19/5 vyzván k upřesnění projektového záměru 

- dne 24/5/2022 žadatel požádal o přeřazení projektu do 9. výzvy nositele ITI Sociální bydlení (ve 

vazbě na IROP SC 4.2) 

- projekt tedy není v rámci této výzvy posuzován 

 

 

ZAPSALA 

V Plzni dne 24/5/2022    Veronika Syrovátková, tematický koordinátor ITI 

 




