
 

 

 

ZÁPIS PS Sociální – jednání k výzvám č. 9 a 10  

18/05/22 13:00, ÚKEP MP, p.o. 

 

Účastníci – dle prezenční listiny. 

Úvodní informace: 

Seznámení nových členů PS s kompetencemi zúžené PS podle jednacího řádu. Úkolem 

pracovní skupiny je posouzení kvality přijatých záměrů, předběžné posouzení jejich souladu se 

zaměřením Strategie PA a následně doporučení Řídicímu výboru.  

Prioritizace přijatých záměrů dle kritérií uvedených ve výzvě: 

 – předběžně vyčleněná alokace IROP SC 4.2. pro aglomeraci je dostačující u obou výzev. 

Podle aktuálně platné metodiky bude možné do programového rámce zahrnout záměry 

přesahující 100% předběžně vyčleněné alokace pro Plzeňskou aglomeraci, max. však do výše 

130% alokace. 

Výzva č. 9 Sociální bydlení 

Přijaty 3 záměry s celkovými plánovanými výdaji 108 mil. Kč, požadovaná výše dotace EU (70 

% z plánovaných CZV) činí 75 mil. Předpokládaná výše alokace je 36 mil.  

Výzva č. 10 Infrastruktura pro sociální služby 

Přijaty 4 záměry s celkovými plánovanými výdaji 169,2 mil. Kč, předpokládaná výše dotace 

EU (70 %) činí 118,4 mil. Alokace – předpoklad 112 mil. 

 

Diskuze: 

Všechny přijaté záměry jsou z Plzně, nulový zájem z ostatních měst aglomerace. Příčinou je 

zřejmě velmi náročná administrace dotace a zejména 20letá udržitelnost.  

K záměru ÚMO 4 „Vestavba zařízení KODUS do bývalého kulturního domu“ (Červený hrádek): 

Jindrová – žadatel vyzván k úpravě a vysvětlení, do kterého SC OP bude žádat – kompletní 

rekonstrukce pro účely sociálního bydlení (IROP) nebo zelená střecha a zateplení budovy z 

OPŽP. Specifikovat budoucí užívání budovy, podrobnější rozpočet a rozepsat plánované 

výdaje. 

Vodičková – město počítá jen se 2 záměry na bydlení, o záměru KODUS nebylo město  

informováno. Pravděpodobně není zajištěno kofinancování a byl by problém s administrací 

dalších projektů sociálního bydlení podle dotačních podmínek. Bytový fond nespravují obvody, 

ale spravuje město centrálně.  

K záměu Malesic „Nový Šuferajn“: 

Mařan – cilová skupina uvedená v záměru je velmi široce koncipovaná, kdo bude zajišťovat 

odpovídající sociální služby? Vodičková - sociální práce bude zajištěna obvodem. 

 

 



 

 

Přijaté záměrů jsou řazeny dle stupně stavební připravenosti. 

 

Závěr pro ŘV: do programového rámce lze zařadit všechny 4 záměry přijaté do výzvy č. 10 

(sociální infrastruktura) a z výzvy č. 9 (sociální bydlení) doporučuje PS zařadit 2 záměry: Nový 

Šuferajn a Rekonstrukce domu Thámova 32. 

 Ke zvážení je záměr KODUS (náklady 50 mil.), na který nedostačuje předběžně přislíbená 

alokace. 

 

Zapsala: Eva Jindrová 
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