Zápis 16. jednání
Řídicího výboru ITI plzeňské metropolitní oblasti
Datum konání: 6. 11. 2018 v 11 h
Místo konání: nám. Republiky 1, Plzeň (budova radnice, Petákův sál)
Přítomni: dle prezenční listiny
Průběh jednání řídil ing. Beneš, ředitel ÚKEP
1. Aktuální informace – prezentace:
Ing. Beneš, ÚKEP: přehled čerpání alokace ITI podle jednotlivých OP (plnění milníku n+3) bude
k dispozici do konce listopadu, následně bude předloženo ŘV ke schválení.
Záměry schválené v ITI, které budou žádat o dotaci z OP VVV, požadují o 100 % vyšší alokaci
oproti částce rezervované pro plzeňskou ISg.
Změna ISg je plánována na leden-únor 2019. V 1. pololetí 2019 bude zpracována mid-term
evaluace.
Mgr. Koppová, ÚKEP: informovala o podání žádosti na ŘO IROP – zvýšení alokace pro základní
školy ve výzvě č. 36.
2.

Posouzení souladu PZ se Strategií ITI – výsledky výzvy nositele ITI č. 36 "Zvýšení kvality a
dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V“
Přítomní členové ŘV obdrželi formuláře 7 záměrů.
ŘV byl informován o výsledku jednání PS Vzdělávání, konstatován soulad 7 záměrů s ISg.
Vyhodnocení hlasování členů ŘV - protokol o hlasování je přílohou č. 2 zápisu.
ŘV rozhodl o souladu všech 7 záměrů se Strategií ITI.

3. Prodloužení „Vyjádření ŘV ITI“
Agroface s.r.o. – navrhováno prodloužení platnosti do 19. 11. 2018 kvůli opětovnému podání
žádosti.
Hlasování: přítomno 13 řádných členů ŘV.
Pro -13, Proti – 0, Zdržel se – 0.

4. Změny ve „Vyjádření ŘV ITI“
RomPraha, z.s. – změna termínu realizace, zkrácení projektu o 2 měsíce
Hlasování: přítomno 13 řádných členů ŘV.
Pro -13, Proti – 0, Zdržel se – 0.

5. Dostavba městského okruhu – diskuze
Ing. Beneš: probíhají jednání zástupců města a kraje s ŘO IROP ohledně financování projektu zvýšení alokace pro plzeňské ITI nebo podání projektu do individuální výzvy.
Náměstek hejtmana: celkové náklady na dostavbu městského okruhu jsou ve výši 2,1 mld., kraj
se bude snažit získat maximum zdrojů EU a usilovat o dotaci ve výši 1,6 mld. (v ITI rezervováno
1,2 mld.). Zvažuje se varianta podání žádosti o dotaci individuálně, mimo ITI.
Mgr. Trylčová: podání žádosti individuálně je zvažováno proto, aby byly minimalizovány
požadavky na rozpočet kraje a získána max. možná výše dotace.
Ing. Kozohorský: upozornil na podjatost zástupců města a kraje v ŘV, informoval o postupu
přípravných prací, získání stavebního povolení.
Zapsala: Ing. Jindrová, ÚKEP
V Plzni dne 9. 11. 2018
Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Vyhodnocení hlasování členů ŘV (protokol o hlasování)
3. Prezentace

