Výroční zpráva

2019

Vážení partneři, klienti a spolupracovníci,
jménem vedení RRA Plzeňského kraje, jejích zaměstnanců a členů správní a dozorčí rady,
Vám předkládám výroční zprávu o naší činnosti a jejích výsledcích za rok 2019. Společně
s mými kolegy se více než 19 let snažíme reagovat na potřeby našich partnerů a klientů a
iniciovat změny, které zlepšují životní podmínky v našem regionu. Velmi si vážím Vaší
důvěry, je mě i celému kolektivu zaměstnanců silným zdrojem motivace.

Ing. Filip Uhlík, ředitel
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Úvod
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Výroční zpráva Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, obecně prospěšné
společnosti /RRA PK/ je zpracována v souladu se zákonem o obecně prospěšných
společnostech a je k dispozici ve Sbírce listin u příslušného rejstříkového soudu,
internetových stránkách společnosti i k nahlédnutí v sídle organizace. Výroční zpráva RRA
PK shrnuje základní fakta týkající se organizace, jejích aktivit a ekonomických výsledků za
rok 2019.
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje je nezisková organizace založená v roce
2000. Posláním organizace je poskytovat odborné poradenské služby územní samosprávě
v Plzeňském kraji a podporovat ekonomický a sociální rozvoj regionu. Vedle Plzeňského
kraje a měst a obcí patří k významným klientům RRA PK také ministerstva, vysoké školy i
soukromé subjekty. Pracovní úkoly mají především charakter tvorby analýz, koncepcí a
programů a přípravy a řízení rozvojových projektů. Ty jsou realizovány převážně v území
Plzeňského kraje i v rámci mezinárodních programů spolupráce. RRA PK je členem České
asociace rozvojových agentur.
Analytická a koncepční činnost se věnuje řadě tematických oblastí regionálního rozvoje a
opírá se zejména o komplexní informace na území Plzeňského kraje. Plzeňský kraj využívá
těchto služeb například v souvislosti s přípravou komplexních programů rozvoje kraje a
územních a oborových koncepcí. Města a obce využívají analytické služby v procesu
prostorového a územního plánování, rozhodování o investičních prioritách například v oblasti
školství, nebo sociálních služeb. Služby přípravy a řízení rozvojových projektů, které jsou
často finančně podporovány z evropských fondů, se soustředí na prioritní oblasti rozvoje
Plzeňského kraje, kterými jsou rozvoj systému regionálního školství, dopravní infrastruktury,
ochrany životního prostředí a občanské vybavenosti měst a obcí včetně investic na podporu
zaměstnanosti.
RRA PK vykonává činnost hlavní kanceláře Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje,
organizuje vzdělávací činnost pro zástupce územních samospráv a zprostředkovává
odbornou pomoc v širokém spektru potřeb spojených s řízením měst a obcí v Plzeňském
kraji.
RRA Plzeňského kraje je řízena ředitelem, 15 ti člennou správní a 6 ti člennou dozorčí radou,
ve které jsou zastoupeny osoby jmenované zakladateli a Plzeňským krajem.
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Zakladatelé a hlavní partneři
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SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (www.smopk.cz)
Sdružení je jedním z řady uskupení obcí v Plzeňském kraji. Jedná se o otevřenou, zájmovou,
nestranickou a nevládní organizaci, jejímiž řádnými členy mohou být všechny obce a města
Plzeňského kraje a formou přidruženého členství rovněž i jiné právnické osoby. Na rozdíl od
ostatních uskupení obcí v kraji je Sdružení postaveno na krajském principu, jeho územní
působnost je pro celý Plzeňský kraj. Právě z tohoto důvodu je v rámci Plzeňského kraje
největším subjektem sdružujícím obce a města. V současné době je jeho členem 185 obcí a
měst Plzeňského kraje, což je 82 % obyvatel Plzeňského kraje.
Hlavními cíli Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje jsou: zastupovat zájmy samosprávy na
úrovni samosprávy Plzeňského kraje, Krajského úřadu Plzeňského kraje a na úrovni státu;
hájit společné zájmy a práva členských obcí Sdružení, zastupovat zájmy samosprávy obcí
na úrovni řídících a monitorovacích orgánů pro jednotky NUTS II Jihozápad při využívání
strukturálních fondů Evropské unie; zastupovat zájmy samosprávy v regionálních orgánech,
koordinovat postupy regionálních orgánů při řešení problémů obcí různých oblastí;
spolupracovat s představiteli Parlamentu ČR zvolenými za Plzeňský kraj, s členy
zastupitelstva vyššího samosprávného celku Plzeňského kraje se vztahem ke sdruženým
obcím, snažit se uplatňovat jejich prostřednictvím zákonodárné aktivity; podporovat vznik a
aktivity územně menších forem spolupráce obcí (mikroregionů); vytvářet vlastní aktivity
vedoucí k podpoře obcí kraje, vlastní projekty.

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V PLZEŇSKÉM KRAJI
Je nástupnickou organizací Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje. Byla
utvořena sloučením Okresních hospodářských komor Plzeň – město, Plzeň – sever, Tachov
a Rokycany. Jako nevládní instituce sdružuje právnické a fyzické osoby na základě
dobrovolného členství. Předním posláním Hospodářské komory je podpora podnikatelských
aktivit, ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů. Zároveň rozvíjí podnikatelské vztahy
navenek včetně mezinárodní spolupráce. Hospodářská komora paralelně zastupuje své
členy při jednáních s úřady státní a místní samosprávy.

BIC PLZEŇ – PODNIKATELSKÉ A INOVAČNÍ CENTRUM (www.bic.cz)
Bylo založeno městem Plzeň v roce 1992 jako společnost podporující rozvoj inovačního
podnikání v regionu. Působí v rámci mezinárodních sítí pro podporu podnikání a inovací a
spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Služby
BIC Plzeň jsou určeny především malým a středním podnikům: pomoc podnikatelům při
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získávání dotací, poradenství při tvorbě podnikatelských plánů, služby pro mezinárodní
spolupráci ve výzkumu a vývoji, asistenční služby při transferu technologií, pronájem prostor
pro inovační podnikání, poradenství pro podnikání v Evropské unii.

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ (http://ukr.plzen.eu)
Příspěvková organizace, zřízená městem Plzeň v roce 1991, jejímž hlavním úkolem je
zajištění širokého spektra dokumentů pro budoucí rozvoj města. Zabezpečuje především
analytické dokumenty, územně plánovací dokumentaci, urbanistické studie a podklady
odvětvových

a územních

generelů,

rozvojových

studií

a programových

dokumentů

potřebných pro koncepční řešení rozvoje města Plzně a koordinaci jeho záměrů v rámci
širšího území sídelní regionální aglomerace.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI (www.zcu.cz)
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je vysokoškolskou institucí, která vznikla v roce 1991.
Počtem studentů a portfoliem nabídky studijních programů patří mezi nejvýznamnější
veřejné vysoké školy v České republice. Západočeská univerzita je jedinou vysokoškolskou
institucí v Plzeňském kraji, která nabízí široké spektrum studia v bakalářských,
magisterských nebo doktorských studijních programech pro odborníky z oblastí strojírenství,
elektrotechniky, pedagogiky, ekonomiky, informatiky, aplikované mechaniky, matematiky a
fyziky, filozofie, sociální a kulturní antropologie, archeologie, cizích jazyků, práva, veřejné
správy a zdravotnictví. ZČU je také významným centrem výzkumných kapacit v Plzeňském
kraji.

PLZEŇSKÝ KRAJ (www.plzensky-kraj.cz)
Plzeňský kraj je zastoupen v řídících orgánech Regionální rozvojové agentury Plzeňského
kraje, o.p.s. od roku 2003.
Plzeňský kraj je jedním ze čtrnácti samosprávných územních krajských celků, jejichž vznik a
činnost jsou od roku 2000 důležitým prvkem veřejné správy v České republice. Kraj pečuje o
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též
veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Mezi rozhodující
samosprávné kompetence Plzeňského kraje patří oblasti dopravy (zejména silnic II. a III.
tříd), středního školství, zdravotnictví a územního plánování.
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Oblasti poskytovaných služeb
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Služby spojené s podporou regionálního rozvoje zajišťuje RRA Plzeňského kraje dlouhodobě
v následující struktuře.

ANALÝZY, KONCEPCE A STRATEGIE
RRA PK zpracovává analýzy území Plzeňského kraje v řadě tematických oblastí
regionálního rozvoje. Charakteristickou službou je zpracování odborných studií, podkladů pro
rozhodování orgánů veřejné správy a jejích odborných útvarů. Zpracování dat se provádí
moderními technikami, interpretaci informací podporuje geografický informační systém.
Analytické a koncepční služby jsou nabízeny komplexně v programech rozvoje kraje a měst
a obcí a v následujících tematických oblastech:
▪

demografie

▪

vzdělávání

▪

zaměstnanost a hospodářský rozvoj regionu

▪

výzkum, vývoj, inovace

▪

občanská vybavenost

▪

doprava a technická infrastruktura

▪

životní prostředí

Nabízené služby:
▪

sběr, zpracování a interpretace dat o obyvatelstvu a území

▪

zpracování demografických prognóz

▪

zpracování oborových koncepcí i programových dokumentů

▪

průzkumy a rozbory územně analytických podkladů a územních plánů

▪

regionální rozvojové strategie a programy

▪

strategické plány měst a obcí

▪

vyhodnocení / evaluace rozvojových programů

▪

studie proveditelnosti rozvojových projektů

▪

pomoc při přípravě žádostí o dotační financování projektů

VZDĚLÁVÁNÍ, TRH PRÁCE, SOCIÁLNÍ INTEGRACE
Konkurenceschopnost Plzeňského kraje bude v budoucnu významně ovlivňovat úroveň
vzdělanosti jeho obyvatel. V této souvislosti zajišťuje RRA Plzeňského kraje periodické
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sledování situace na trhu práce a snaží se nabízet moderní náměty pro zvýšení kvality
vzdělávacího systému především v oblasti regionálního školství.
RRA PK se dlouhodobě věnuje vyhodnocování a vzájemným souvislostem v následujících
oblastech:
▪

demografie Plzeňského kraje

▪

regionální systém vzdělávání

▪

trh práce v Plzeňském kraji

Nabízené služby:
▪

zpracování regionálních demografických prognóz

▪

analýzy trhů z hlediska demografických charakteristik – součást strategických plánů a
studií proveditelnosti, lokalizačních studií apod.

▪

strategie a koncepce rozvoje lidských zdrojů

▪

analýzy a hodnocení struktury sítě škol a jejich oborové nabídky

▪

zpracování dlouhodobých záměrů rozvoje vzdělávání na úrovni obcí i kraje

▪

analýza regionálního a místního trhu práce

▪

příprava realizace projektů zvýšení kvality vzdělávání v rámci programů podpory
Evropského sociálního fondu

▪

poradenství při zpracování žádostí o finanční podporu projektů rozvoje lidských
zdrojů

ROZVOJ MĚST A OBCÍ
V oblasti služeb rozvoje měst a obcí RRA PK zajišťuje poradenskou pomoc, která zahrnuje
formulaci investičního záměru, prověření jeho technické a finanční proveditelnosti,
součinnost při získávání finančních zdrojů pro realizaci včetně pomoci při zajištění souladu
realizace projektu a podmínek poskytnuté finanční podpory.
Služby projektového řízení s využitím komplexních znalostí dostupných regionálních,
státních a evropských dotačních programů nabízí RRA PK v následujících oblastech:
▪

rekonstrukce objektů škol, knihoven, zdravotní a sociální péče

▪

zařízení pro kulturu a sport

▪

obnova památek

▪

úprava veřejných prostranství
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▪

regenerace území brownfields, nevyužitých areálů a objektů (např. kasáren)

Nabízené služby:
▪

zpracování víceletého investičního programu obce

▪

zhodnocení dostupnosti finanční podpory

▪

příprava investičního záměru projektu

▪

studie proveditelnosti projektu

▪

zpracování žádostí o finanční podporu či úvěrové financování

▪

řízení a monitorování projektů, vyhotovení průběžných a závěrečných zpráv

▪

podpora investora při zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv s dodavateli

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Územní samosprávy v kraji odpovídají za rozvoj sítě silnic II. a III. tříd a místních komunikací.
RRA PK se soustředí s především na podporu plánování v oblasti investic, hodnocení
ekonomické efektivity dopravních staveb a získávání externích finančních zdrojů na jejich
realizaci. Služby RRA PK se soustředí na podporu investorů při přípravě a řízení realizací
dopravních staveb a soustředí se na následující oblasti:
▪

výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd a místních komunikací

▪

optimalizace využití regionální železniční sítě

▪

zlepšení dopravní bezpečnosti chodců ve městech a obcích

▪

rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu

▪

rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek

Nabízené služby:
▪

zpracování víceletých investičních plánů

▪

organizace dopravních průzkumů, zpracování anket mezi uživateli dopravních
systémů

▪

hodnocení ekonomické efektivity dopravních investic

▪

zpracování studií proveditelnosti

▪

zpracování žádostí o finanční podporu či úvěrové financování

▪

řízení a monitorování projektů, vyhotovení průběžných a závěrečných zpráv

▪

podpora investora při zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv s dodavateli
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dlouhodobým záměrem RRA PK je realizovat opatření v oblasti ochrany životního prostředí,
zejména napomáhat vybudování regionálního integrovaného systému pro nakládání
s odpady v Plzeňském kraji. To předpokládá zejména budování regionálního partnerství a
shody na realizaci krajské strategie nakládání s odpady, ale i řadu investic do infrastruktury
ve městech a obcích, které v této oblasti mají rozhodující odpovědnost. RRA Plzeňského
kraje dlouhodobě buduje odbornou kapacitu v oblasti poradenství zaměřenou na zavádění
moderních způsobů nakládání s odpady a soustředí se na následující oblasti:
▪

regionální a městské analýzy, koncepce a plány pro nakládání s (komunálními)
odpady

▪

příprava a řízení projektů rozvoje infrastruktury pro nakládání s odpady – výstavba
sběrných dvorů, pořízení zařízení pro sběr, svoz a využití odpadů

▪

nástroje pro zlepšení podmínek třídění a materiálového využití odpadu

▪

ekologická výchova a osvěta, metodická a vzdělávací činnost

Nabízené služby:
▪

zpracování a aktualizace plánů odpadového hospodářství měst a obcí

▪

metodická pomoc obcím při aplikaci zákona o nakládání s odpady / tvorba a
aktualizace obecních vyhlášek o nakládání s odpady

▪

zpracování rozborů odpadů (skladba, energetická hodnota)

▪

technicko-ekonomická analýza obecních systémů pro nakládání s komunálními
odpady a jeho optimalizace

▪

ověření technické, tržní a finanční proveditelnosti investičních záměrů měst a obcí
v oblasti nakládání s odpady

▪

příprava žádostí o finanční podporu realizace investic – sběrné dvory, kompostárny,
vybavení měst a obcí infrastrukturou pro třídění odpadů

▪

řízení a monitorování projektů, vyhotovení průběžných a závěrečných zpráv

▪

zadávání veřejných zakázek v oblasti nakládání s odpady

▪

přednášková a osvětová činnost pro školy a veřejnost
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Významné aktivity v roce 2019
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKTIVITY RRA PLZEŇSKÉHO KRAJE V ROCE 2019
Činnost RRA Plzeňského kraje zaměřená na analytické a koncepční úkoly se v roce 2019
týkala především oborových témat zaměstnanosti, demografie, vzdělávání, výzkumu, vývoje
a inovací, regionální dopravní infrastruktury a ochrany životního prostředí. Podpora přípravy
a realizace projektů byla zaměřena zejména na rozvoj kvality regionální silniční sítě,
infrastruktury pro veřejnou dopravu, vybavenost obcí pro efektivnější nakládání s odpady,
regeneraci kulturních památek a občanské vybavenosti ve městech a obcích.
Mezinárodní spolupráce byla orientována na oblasti využití inovací v ekonomickém rozvoji
regionu, podpory prosazování moderních přístupů v řešení dopravní situace měst, vytváření
společné přeshraniční koncepce ochrany přírody a přírodě šetrnému turismu a nové nabídky
pro rekreaci v rámci nových dálkových turistických tras.

EKONOMICKÝ ROZVOJ A PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ
Podpora rozvoje Plzeňského kraje založená na vzdělanosti, výzkumu a inovacích je cílem
projektu Smart Akcelerátor, který realizuje RRA Plzeňského kraje spolu s Plzeňským krajem.
Klíčovým výstupem projektu je Regionální inovační strategie Plzeňského kraje. Tento
základní koncepční dokument je koordinačním nástrojem spolupráce veřejné správy,
vzdělávacích a výzkumných organizací. RRA zajišťuje její aktualizaci a také péči o
naplňování této koncepce v rámci Akčního plánu RIS3 Strategie, který obsahuje sadu
realizačních projektů. RIS 3 Strategie byla rozšířena o vyhodnocení oborů vzdělávání,
výzkumu a inovací, ve kterých Plzeňský kraj vykazuje nadprůměrnou úspěšnost. Tyto
rozbory se staly jedním z klíčových témat regionální konference „Inteligentní specializace
regionu“, která byla pořádána dne 29.5.2019. Tato konference mj. vedla k založení
oborových platforem regionální specializace, tzn.: doprava, materiálové inženýrství,
biomedicína a inteligentní výrobní systémy.
Hlavním zamýšleným efektem realizace projektu je posílení spolupráce a koordinace
klíčových partnerů a intenzivnější zapojení regionální a místní správy do podpory rozvoje
regionu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Perspektivně pak také zajistit kvalitnější
připravenost regionu na využívání nástrojů podpory ze zdrojů evropských fondů v období po
roce 2021.
V závěru roku 2019 byl projekt Smart Akcelerátor ukončen a ve spolupráci s Plzeňským
krajem byla připravena projektová žádost o finanční podporu navazujícího projektu
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s předpokladem realizace do roku 2022. Průběžné informace o aktivitách projektu a jeho
výstupech jsou uváděny na www.inovujtevpk.cz.

ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI
RRA Plzeňského kraje zajišťuje činnost Paktu zaměstnanosti, tedy platformy spolupráce
zaměstnavatelů, zástupců veřejné správy a institucí, které se zabývají otázkami vzdělávání a
trhu práce. Práce na realizaci projektu probíhá ve spolupráci s Krajskou hospodářskou
komorou v Plzeňském kraji. V platformě se postupně rozšiřuje počet členů, na konci roku
2019 to bylo již 104 partnerů z řad významných zaměstnavatelů z výrobních firem, z oblasti
služeb, servisních, logistických firem, zdravotnických zařízení a sociálních služeb i školských
a vzdělávacích zařízení. Pro komunikaci s veřejností a partnery je využíván rozšířený
webový portál (www.pzpk.cz), pravidelně je publikován a distribuován newsletter Paktu,
v průběhu roku byl zprovozněn FB profil. Jedním z klíčových témat zaměstnanosti
v Plzeňském kraji je podpora kariérového poradenství, pro tento účel byl modernizován
portál www.studujvpk.cz, který zajišťuje informační podporu pro výběr vzdělávací nabídky
v Plzeňském kraji. Pracovníci RRA Plzeňského kraje připravili a partnerům prezentovali dílčí
analýzy „Napětí na trhu práce v Plzeňském kraji“, „Spolupráce škol a firem v kraji“ a
„Absolventi SŠ a VŠ v kraji“. Ve spolupráci s InfoKariérou byl uspořádán odborný workshop
na téma „Stavebnictví moderní a atraktivně“ a 3 kulaté stoly zaměřené na problematiku
předčasných odchodů ze vzdělávání s důrazem na situaci v okrese Tachov“. V listopadu
2019 se uskutečnila v Plzeňské Techmánii výroční konference pro partnery Paktu
zaměstnanosti s názvem „Kam míří trh práce“, které se mj. zúčastnili zástupci úřadů práce
v Bavorsku.
V tematické návaznosti na aktivity Paktu zaměstnanosti se RRA Plzeňského kraje spolu
s MPSV a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí účastní projektu KOMPAS, který je
zaměřen na predikce na trhu práce. Výstupem projektu je například aktualizovaný Profil trhu
práce v Plzeňském kraji (viz www.pzpk.cz).
Odborná spolupráce s Plzeňským krajem, respektive Odborem školství mládeže a sportu
byla zaměřena především na otázky věkové struktury pedagogů dokončena byla Analýza
struktury pedagogů a aprobovanosti výuky SŠ v PK ve školním roce 2018/19 a nově
vyhotovena analýza věkové struktury pedagogů základních škol v Plzeňském kraji. Tento
rozbor byl poskytnut v rámci představení zástupcům měst a obcí v Plzeňském kraji.
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Významným programovým dokumentem je Krajský akční plán vzdělávání, RRA se podílela
na zpracování jeho analytické části.
Během roku byla realizována spolupráce s Odborem sociálních věcí při evaluaci projektu
Plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji.
Koncepční podpora měst a obcí v oblasti plánování kapacit vzdělávací infrastruktury většinou
ve formě aplikované projekce počtu dětí v ZŠ, byla v roce 2019 poskytnuta obci Všeruby.
Pomoc při přípravě a řízení investičních projektů modernizace objektů škol a jejich
vybavenosti byla věnována městu Holýšov – modernizace učeben ZŠ, městu Domažlice novostavba mateřské školy, modernizace ZŠ a dokončení zařízení pro další vzdělávání
v rámci komplexní obnovy objektu bývalého pivovaru, obci Nezvěstice při vybudování
nástavby a přístavby ZŠ. Do rutinního provozu byla uvedena nová hala odborného výcviku
SOU Stavebního v Plzni.

PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ
Územní analýzy a koncepce se v roce 2019 týkaly především pokračování přípravy Územní
koncepce ochrany přírody a rozvoje turismu v širším území CHKO Český les. Projekt je
podporován z programu podpory přeshraniční spolupráce Česká Republika – Bavorsko.
Kromě RRA Plzeňského kraje se na něm podílejí Plzeňský kraj, Agentura ochrany přírody a
krajiny České republiky, Vláda Horní Falce a Hochschule Weihenstephan Triesdorf.
Informace o projektu jsou k dispozici na:
www.ochranaapoznavaniprirodyceskeholesa.eu/projekt
V rámci spolupráce s Odborem kultury a cestovního ruchu KÚ Plzeňského kraje se
pracovníci zabývali přípravou vyhledávací studie pro dálkovou pěší trasu Vintířova stezka.

MODERNIZACE REGIONÁLNÍHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU
V roce 2019 byly zahájeny práce na oborové „Koncepci rozvoje regionální silniční a
železniční sítě Plzeňského kraje“, zaměřené na rozvoj regionální dopravní sítě, tzn. silnic II.
a III. třídy a regionálních železničních tratí.
Samotné realizační projekty s podporou evropských fondů se týkaly modernizace regionální
silniční sítě. Dokončeny byly projekty „Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany“ a
„Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec – Přimda, 2. úsek“. Pro zájemce jsou aktuální
informace o realizovaných projektech k dispozici na www.silnice-rop.cz.
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Během roku spolupracovala RRA Plzeňského kraje na přípravě sedmi nových projektů za
účelem získání finanční podpory v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,
jednalo se o projekty v okresech Plzeň-jih (II/117 Spálené Poříčí – Lipnice), Plzeň-sever
(II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO a Most ev.č. 201-025 u Podšibenského mlýna),
Klatovy (II/191 Janovice – Nýrsko), Plzeň-město (II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, Bílá Hora
- III. část) a Rokycany (Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek č. 1 EXIT D5 –
Holoubkov a Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek č. 2 Holoubkov –
Rokycany). Zahájení realizace podpořených projektů se předpokládá nejdříve od roku 2020.
V roce 2019 byla dokončen program výstavby nových přestupních uzlů určených pro
zlepšení podmínek veřejné dopravy. Nově byly otevřeny přestupní terminály s parkovacími
systémy P+R a B+R ve městech Nepomuk, Přeštice, Nýřany a Blovice.
Součástí pracovního programu byla také technická pomoc při přípravě projektů vybudování
nových cyklostezek (most přes přehradu Hracholusky, propojení obcí Nezvěstice a Žákava).
RRA Plzeňského kraje rovněž zpracovala studii „Potenciál nákladní dopravy v českobavorském příhraniční“ pro město Cheb. Předmětem studie byla analýza aktuálního stavu
nákladní dopravy v česko-bavorském příhraničí na území Karlovarského kraje a vládního
kraje Horní Franky s ohledem na možný potenciál železniční a silniční nákladní dopravy.
Výsledkem studie byl návrh opatření směřující k optimálnímu pohybu nákladů v řešeném
území. Studie byla jedním z projektů CLARA III - Rozvoj společné partnerské spolupráce
veřejné správy v česko - bavorském regionu v rámci Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika - Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020.

REGENERACE HISTORICKÝCH PAMÁTEK V REGIONU A ROZVOJ KULTURNÍ
INFRASTRUKTURY
Víceletá realizace rozsáhlého souboru investičních akcí zaměřených na obnovu a využití
vybraných národních kulturních památek v Plzeňském kraji se v roce 2019 týkala Katedrály
sv. Bartoloměje v Plzni, Kláštera Chotěšov, úpravy areálu bývalého proboštství v Mariánské
Týnici, kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Plasy, vodního hamru v Dobřívi,
Jezuitského kostela v Klatovech a záchrany interiérů Adolfa Loose v Plzni. Řízení realizace
se týkaly dále akcí ve prospěch Studijní a vědecké knihovny v Plzni ( Záchrana ohrožených
historických knižních fondů SVK PK a Rekonstrukce depozitáře SVK PK), Galerie Klatovy /
Klenová (Centrum pro podporu výtvarné kultury), Muzeum Šumavy Sušice (Vybudování
sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských
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Horách). V průběhu roku 2019 proběhla příprava projektu IROP – MAS Světovina „Plasy kostel sv. Václava s Hrobkou Metternichů").
Pracovníci RRA PK se během sledovaného období také poskytovali technickou pomoc
záměru výstavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
OBCÍCH
Podpora vybavenosti měst a obcí se nejčastěji zaměřovala na pořízení vybavení pro sběr
bioodpadu, výstavbu a modernizaci sběrných dvorů. Jednalo se např. o modernizaci
sběrného dvora v Plasích, výstavbu sběrného dvora v Přimdě a Hořovicích, přípravu
výstavby sběrného dvora v Blížejově. Odborná podpora byla poskytována obcím v rámci
seminářů, exkurzí a spolupráce s autorizovanými společnostmi pro zpětný odběr odpadů
EKOKOM, ASEKOL a ELEKTROWIN a Plzeňským krajem.
Pracovníci RRA poskytli řadu konzultací obcím ve věci plnění nových legislativních
požadavků týkajících se rozšíření odděleně sbíraných složek komunálních opadů (jedlé oleje
a tuky, drobné kovy). Požadavky obcí se nejčastěji soustřeďují na proces přípravy investic
v odpadovém hospodářství, nejčastěji výstavby sběrných dvorů, sběrných míst (např.
Lužany), nákupu velkoobjemových kontejnerů a kompostérů za finanční podpory OPŽP
(např. Mikroregion Úslava, Mikroregion Úhlava). Jako podklad pro rozhodování obcí v oblasti
investic do odpadové infrastruktury nabízí RRA obcím technicko-ekonomickou analýzu
nakládání s komunálními odpady. V roce 2019 to bylo město Plasy, které na základě
takového rozboru modernizovalo sběrný dvůr, posílilo množství nádob pro oddělený sběr
odpadů a zlepšilo informovanost svých obyvatel. Práce na obdobné analýze byly v roce 2019
zahájeny také v obci Tlučná.
Projekty v oblasti ochrany přírody se týkaly například pomoci městu Plasy při přípravě
projektu revitalizaci památkově chráněné aleje, obci Terešov při obnově zeleně v zámeckém
parku.
Výrazně posiluje zájem obcí uplatnit nové přístupy k řešení problematiky hospodaření
s vodou. V této souvislosti se RRA podílela na přípravě projektu realizace malé vodní nádrže
v katastru obce Hlohová.
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VYBAVENOST MĚST A OBCÍ
Podpora vybavenosti měst a obcí se týkala také zlepšení vybavenosti hasičských
záchranných sborů (záměry vybudování nových a rekonstrukce hasičských stanic).
Dokončen byl projekt v obci Chrást, realizace projektu výstavby nového výjezdního místa
byla zahájena v Železné Rudě. Zázemí pro spolkový život v modernizovaném komunitním
centru vzniklo ve spolupráci s RRA ve městě Domažlice, realizace byla zahájena ve městě
Přeštice. Pracovníci RRA poskytli konzultace obcím ohledně podmínek pro finanční podporu
dětských skupin, podařilo se zajistit pokračování fungování dětské skupiny Sluníčko
v Domažlicích. Během roku 2019 byly zahájeny práce na projektu "Muzeum společného
dědictví regionu Domažlice - Furth im Wald".

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
V rámci mezinárodní spolupráce byly v roce 2019 ukončeny tři projekty financované v rámci
programu Interreg. Projekt European cultural rout of reformation mj. přinesl návrh nové
dálkové pěší trasy (https://husovacesta.cz/). V oblasti mezinárodní spolupráce byla v roce
2019 dokončena „Koncepce pěší a nemotorové dopravy ve Stříbře“, jakož i pilotní projekt –
„Technická studie rozvoje podmínek pro pěší ve městě Stříbro“, zpracovávaná v rámci
programu INTERREG Danube - projektu CityWalk zaměřeného na zlepšení kvality života
prostřednictvím zvýšení významu a role aktivních forem mobility – zejména chůze a
cyklistické dopravy.
Projekt EPICAH zaměřený na mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti přeshraniční
spolupráce přinesl možnost pokračování realizace spolupráce od roku 2020 s partnery
v Bavorsku.
Zahájena byla práce na mezinárodním projektu Chain Reaction, jeho zaměření navazuje na
aktivity Regionální inovační strategie Plzeňského kraje.

ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE
Podpora činnosti Sdružení se v roce 2019 soustředila na přípravu a zajištění volebního
sněmu v návaznosti na volby do obecních zastupitelstev v roce 2018. Součástí podpory
Sdružení byla také pomoc při definování priorit Sdružení, které se soustředí především na
témata hospodaření s vodou, regionální dopravy a regionálního školství. Dílčí témata, která
byla předmětem společných jednání se týkala mj. otázky státního majetku a jeho využití v
obcích, stanovisek obcí k záměru státu zpoplatnit používání vybraných silnic I. třídy,
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novelizace zákona o sociálních službách, vývoj situace v zajišťování zdravotní péče
v regionu (především ve věci dostupnosti primární lékařské péče v obcích a fungování sítě
nemocnic). SMOPK také připravilo ve spolupráci s RRA PK sérii seminářů v tématech
regionálního školství – věková struktura pedagogů, struktura učebních oborů a semináře
spojené s tématy vodního hospodářství (pitná i splašková voda, řešení vodního režimu
krajiny pomocí komplexních pozemkových úprav).
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Hospodářský výsledek za rok 2019
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Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s., účtuje v soustavě podvojného
účetnictví, které je zajišťováno externími odborníky. Výsledky hospodaření RRA PK za rok
2019 byly v souladu s usnesením Správní rady RRA Plzeňského kraje auditovány
společností Pechmannová Partners s.r.o.
Auditorská zpráva o ověření účetní závěrky je přílohou výroční zprávy a obsahuje informace
vyžadované dle zákona č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech.
Následující informace o výsledcích hospodaření společnosti jsou zpracovány v návaznosti
na účetní závěrku, která je podkladem pro řádně předložené daňové přiznání za rok 2019.

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ROKU 2019
I.

Náklady a výnosy z hlavní činnosti (tis. Kč)

Celkové výnosy

23 063

Celkové náklady

22 970

Hospodářsky výsledek

93

II.

Bilance (tis. Kč)

Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem

863

Krátkodobý majetek celkem

31 973

z toho: Pohledávky

17 568

Krátkodobý finanční majetek
Aktiva celkem

14 165
32 836

Pozn.: Pohledávky jsou z většiny tvořeny položkou dohadných aktivních účtů, na kterých
jsou sledovány výnosy z podporovaných projektů do doby jejich ukončení a závěrečného
finančního a věcného vypořádání.
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Pasiva
Vlastní zdroje celkem

19 476

z toho: Rezervní fond
Hospodářský výsledek
Cizí zdroje

19 383
93
13 360

z toho: Krátkodobé závazky
z toho:

13 360

Dodavatelé

176

Závazky vůči zaměstnancům

777

Daně

521

Pasiva celkem

32 836

Položka krátkodobé závazky je tvořena především hodnotou přijatých záloh v souvislosti
s realizací víceletých projektů s finanční podporou.
RRA Plzeňského kraje měla v roce 2019 celkem 23 zaměstnanců (průměrný přepočtený
počet). Jedna zaměstnankyně k 31. 12. 2019 čerpá mateřskou dovolenou.
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Účetní závěrka za účetní období 2019
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Vývoj a konečný stav fondů společnost
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RRA Plzeňského kraje má zřízeny dva fondy, jedná se o fond základního jmění a rezervní
fond. Fond základního jmění byl vytvořen při založení společnosti v částce 100 tis. Kč. Tento
fond nebyl v roce 2019 nikterak upravován. V roce 2019 byl převeden do rezervního fondu
hospodářský výsledek za rok 2018. Finanční objem rezervního fondu RRA je tedy k závěru
roku 2019: 19 024 tis. Kč. Hospodářský výsledek roku 2019 bude v souladu s usnesením
správní rady převeden do rezervního fondu.
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Výrok auditora
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Složení řídících orgánů

45

Statutárním orgánem společnosti je její ředitel Ing. Filip Uhlík.

Složení správní rady k 31. 12. 2019
jméno

jmenován za zakladatele

Ing. Petr Náhlík

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Václav Kočí - předseda

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

JUDr. Zdeněk Novák

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D.

Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Miroslav Doležal

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji

Ing. Jana Klementová

BIC Plzeň, spol. s r.o.

Ing. Irena Vostracká

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Ivo Grüner - místopředseda

Plzeňský kraj

Mgr. Zdeněk Honz

Plzeňský kraj

Ing. Pavel Čížek

Plzeňský kraj

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

Plzeňský kraj

Mgr. Ivana Bartošová

Plzeňský kraj

JUDr. František Podlipský

Plzeňský kraj

Mgr. Martin Baxa

Plzeňský kraj

Ing. Josef Bernard

Plzeňský kraj

Jednání správní rady v roce 2019:
20. 6. bylo přítomno 10 členů správní rady, správní rada byla usnášeníschopná
4. 12. bylo přítomno 13 členů správní rady, správní rada byla usnášeníschopná
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Složení dozorčí rady k 31. 12. 2019
jméno

jmenován za zakladatele

Ing. Petr Myslivec

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Mgr. Karel Naxera

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

Bc. Martin Sobotka

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje

prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc.

Západočeská univerzita v Plzni

Ing. Jan Vrátník

BIC Plzeň, spol. s r.o.

Ing. Radka Trylčová

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji

Jednání dozorčí rady v roce 2019:
13.6. bylo přítomno 5 členů dozorčí rady, dozorčí rada byla usnášeníschopná
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Výroční zprávu zpracoval: Ing. Filip Uhlík, ředitel
V Plzni, dne 03.6.2020

Regionální rozvojová agentura Plzeňského
kraje, o.p.s.
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností,
vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 38, dne
10. května 2000
IČ: 25245091
DIČ: CZ25245091
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