Zápis 17. jednání
Řídicího výboru ITI plzeňské metropolitní oblasti

Datum konání: 17. 1. 2019 v 13 h
Místo konání: nám. Republiky 1, Plzeň (budova radnice, sál L. Pika , 1. patro č. 31)
Přítomni: dle prezenční listiny
Průběh jednání řídil ing. Beneš, ředitel ÚKEP, prezentovala Ing. Kubičková, manažer ITI.
1. Aktuální informace – prezentace:
Informace o možnosti zastupování předsedy ŘV a jednotlivých členů ŘV. Novým členem ŘV je 1.
náměstek primátora Mgr. Roman Zarzycký. Nově bude ORP Stod zastupovat Ing. Václav
Kubernát.
V 1. pololetí 2019 bude zpracována mid-term evaluace – informace Mgr. Koppová.
V jednání s ŘO IROP je možnost zvýšení alokace pro ZŠ.
Na únor 2019 je avizována kontrola NKÚ.
2. Zpráva o plnění Strategie ITI k 31. 12. 2018 – text zprávy odeslán členům ŘV jako podkladový
materiál.
Hlasování: přítomno 12 řádných členů ŘV.
Pro -12, Proti – 0, Zdržel se – 0.
3. Změna ISg – finanční plán, harmonogram výzev nositele.
Plánované změny ISg prezentovány dle jednotlivých prioritních os a specifických cílů.

PO 1 Aplikovaný výkum:
Ing. Duchek se dotázal na možnost získání dotace pro VZÚ z 1. tranše OP VVV. Podány žádosti
nad rámec alokace.
Ing. Beneš informoval o jednáních s OP VVV týkající se možnosti zvýšení alokace pro PMO o 400
mil.
Vyhlášení výzvy nositele č. 37 Služby infrastruktury (ve vazbě na OP PIK):
Hlasování: přítomno 12 řádných členů ŘV.
Pro -12, Proti – 0, Zdržel se – 0.
Ing. Beneš – OP PIK bude vyčerpáno během prvních výzev, záměry vždy přesahují rezervovanou
výši alokace.
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PO 2 Mobilita:
Primátor: informace k dostavbě městského okruhu od ředitelství SÚS – stavba bude zahájena
v říjnu 2019, čerpání za rok 2019 nulové. Kraj se bude snažit získat maximum zdrojů EU, podání
žádosti o dotaci individuálně znamená úsporu 300 mil. pro veřejné rozpočty.
Mgr. Šašek: informace o přípravě přestupního terminálu v Rokycanech.
Mgr. Zarzycký se dotázal na plán PMDP na dodatečný nákup 1 trolejbusu (za zbytkovou alokaci
cca 18 mil. Kč). Termín 2019 (dle finančního plánu ISg) nebo až 2020 dle reálného předpokladu
PMDP a.s.
Ing. Beneš: připravovaný projekt do OP Doprava – vozovna na Slovanech za cca 1,35 mld. Kč.
Zvažuje se etapizace projektu s tím, že náklady 1. etapy by byly dotovány ze zbylé alokace OPD
vyčleněné pro ITI (cca 400 mil.) a náklady dalších etap až v programovém období 2021+.
V rámci PO 2 je připraveno vyhlášení výzvy nositele č. 38 „Optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV“.

PO 3 Vzdělávání a zaměstnávání, sociální a zdravotní služby
Ing. Beneš: vzhledem k velkému zájmu ze strany ZŠ a SŠ je alokace pro školství rezervovaná
z IROP prakticky vyčerpána, další výzvy nejsou plánovány.
Vyhlášení výzvy nositele č. 39 „Služby na podporu zaměstnanosti“ (ve vazbě na výzvu OPZ_045)
Hlasování: přítomno 11 řádných členů ŘV.
Pro -11, Proti – 0, Zdržel se – 0.
Výzva nositele č. 40 „Sociální začleňování“ (ve vazbě na výzvu OPZ_048) – připravena k vyhlášení,
schválena ŘO OPZ, ale vzhledem k malému zájmu v předchozích výzvách se nabízí možnost
snížení části disponibilní alokace o 20 mil.
Realokace 20 mil.
Hlasování: přítomno 10 řádných členů ŘV.
Pro -10, Proti – 0, Zdržel se – 0.
O situaci bude informován ŘO OP Zaměstnanost a po schválení realokace bude výzva nositele č.
40 odeslána k hlasování per–rollam.
Pro oblast sociální infrastruktury, sociálního bydlení a podnikání jsou připraveny k vyhlášení výzvy
č. 41, 42 a 43, plánováno hlasování per- rollam.

PO 4 Technická infrastruktura a životní prostředí
Není plánována další výzva, alokace 200 mil. bude vyčerpána.
Ing. Kubičková dále prezentovala přehledy reálného čerpání alokací IROP v letech 2018 – 2022 a
harmonogram výzev nositele a ZS ITI, které jsou plánovány v 1. pololetí 2019.
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Diskuze k dostavbě městského okruhu (klíčový projekt ISg)
Ing. Beneš: podání projektu individuálně nebude mít negativní dopad na realizaci ISg (dopis náměstka
Kopice), projekt zůstává součástí strategie, ale bude nutné přepracovat finanční harmonogram.
Primátor: město není investorem a je třeba vnímat rozdílnou úlohu a zájmy zainteresovaných
subjektů (kraj jako investor, město jako nositel Strategie a celá PMO).
4. Příprava programového období 2021 +, prezentoval Ing. Beneš.
Mgr. Šašek informoval o reálných potřebách v území – přestupní terminály, obchvaty obcí,
revitalizace veřejných prostranství, domy pro seniory, modernizace sportovišť.
Ing. Beneš: dle MMR by v nových strategiích mohly být rezervovány kromě zdrojů EU také národní
zdroje.
Zapsala: Ing. Jindrová, ÚKEP
V Plzni dne 21. 1. 2019
Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Prezentace
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