
                                                     

Prezenční listina a pořízená fotodokumentace bude poskytnuta poskytovateli dotace OP Technická pomoc, tj. Ministerstvu pro místní rozvoj a uveřejněna na internetových 
stránkách. Svým podpisem na prezenční listině účastník akce souhlasí s pořizováním fotodokumentace a se zpracováním svých osobních údajů (Jméno a příjmení, organizace, e-
mail, podpis) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a to pro potřeby archivace a dokladování způsobilosti výdajů v rámci v rámci projektu OPTP 2014-2020, „Podpora činnosti Regionální 
stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji“, reg. číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196, a to po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Regionální stálá konference – členové RSK 

                        
PREZENČNÍ LISTINA 

 

Datum konání: 20. 11. 2019 od 15:00 hodin 

Místo konání:   Krajský úřad Karlovarského kraje, Zastupitelský sál 

 

 

  
Jméno, příjmení Název subjektu E-mail Podpis                     

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová 
Karlovarský kraj 
Předsedkyně RSK KK 

jana.vildumetzova@kr-karlovarsky.cz  

doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný 
Západočeská univerzita v Plzni 
Místopředseda RSK KK 

plevny@fek.zcu.cz omluven 

Ing. Karel Jakobec (náhradník) Karlovarský kraj karel.jakobec@kr-karlovarsky.cz omluven 

Ing. Josef Janů Karlovarský kraj josef.janu@kr-karlovarsky.cz  

Ing. Jaroslav Bradáč (náhradník) Karlovarský kraj jaroslav.bradac@kr-karlovarsky.cz  

Mgr. Tomáš Trtek 
Statutární město Karlovy Vary, IPRÚ 
Karlovy Vary 

t.trtek@mmkv.cz  

Jan Ryba Sdružení místních samospráv ČR KK obecpoustka@volny.cz  

Mgr. Alice Kalousková     ÚP ČR - Karlovy Vary alice.kalouskova@kv.mpsv.cz  

PhDr. Pavla Radová Agentura pro sociální začleňování ČR radova.pavla@vlada.cz omluvena 

mailto:dalibor.blazek@kr-karlovarsky.cz


                                                     

Prezenční listina a pořízená fotodokumentace bude poskytnuta poskytovateli dotace OP Technická pomoc, tj. Ministerstvu pro místní rozvoj a uveřejněna na internetových 
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mail, podpis) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a to pro potřeby archivace a dokladování způsobilosti výdajů v rámci v rámci projektu OPTP 2014-2020, „Podpora činnosti Regionální 
stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji“, reg. číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196, a to po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu. 

 

Ing. Martina Weissová RIS3 manažerka martina.weissova@karp-kv.cz  

Mgr. Hana Střechová ANNA KK info@annakk.cz  

Ing. Ivana Jágriková 
 

Krajská síť NS MAS KK 
 
jagrikova@mas-sokolovsko.eu 
 

 

Ing. Jan Novotný Krajská hospodářská komora KK jannovotny@sanchopanza.cz  

JUDr. Radan Večerka Spolek pro obnovu venkova KK radan.vecerka@seznam.cz  

Bc. Věra Dimová ČMKOS Karlovarského kraje veradim@seznam.cz  

Ing. Josef Švajgl (náhradník) Svaz měst a obcí ČR - obec Drmoul starostadrmoul@seznam.cz  

Alexandr Terek město Horní Slavkov starosta@hornislavkov.cz omluven 

Karel Denk (náhradník) Svaz léčebných lázní ČR sekretariat@laznejachymov.cz omluven 

Martin Hurajčík Karlovarský kraj Martin.hurajcik@kr-karlovarsky.cz  
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Regionální stálá konference Karlovarského kraje – hosté  
            PREZENČNÍ LISTINA 

 

 

Datum konání: 20. 11. 2019 od 15:00 hodin 

Místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje, Zastupitelský sál 

 

 

Jméno, Příjmení Název subjektu E-mail Podpis                     

Ing. Jiří Červinka KARP jiri.cervinka@karp-kv.cz omluven 

Mgr. Jitka Popelková AOPK ČR jitka.popelkova@nature.cz  

Mgr. Tomáš Trtek Statutární město Karlovy Vary t.trtek@mmkv.cz  

Ing. Pavlína Stracheová Statutární město Karlovy Vary p.stracheova@mmkv.cz omluvena 

Mgr. Eva Saligerová KÚKK eva.saligerova@kr-karlovarsky.cz  

Andreas von  Roehl zástupce MMR Andreas.vonRoehl@lds.sachsen.de  

Richard Veleta Karlovarský kraj Richard.veleta@seznam.cz  

    

    

  

mailto:t.trtek@mmkv.cz
mailto:p.stracheova@mmkv.cz
mailto:Andreas.vonRoehl@lds.sachsen.de


                                                     

Prezenční listina a pořízená fotodokumentace bude poskytnuta poskytovateli dotace OP Technická pomoc, tj. Ministerstvu pro místní rozvoj a uveřejněna na internetových 
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Regionální stálá konference Karlovarského kraje – RHSD KK 

 
        PREZENČNÍ LISTINA 

 

Datum konání: 20. 11. 2019 od 15:00 hodin 
Místo konání:   Krajský úřad Karlovarského kraje, Zastupitelský sál 
 

 

  
Jméno, příjmení Název subjektu E-mail Podpis                     

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová Předsedkyně RHSD jana.vildumetzova@kr-karlovarsky.cz  

Ing. Jan Novotný Člen předsednictva jannovotny@sanchopanza.cz  

Ing. Josef Ciglanský Člen předsednictva josef.ciglansky@frantiskovylazne.cz  

Ing. Rudolf Borýsek Člen předsednictva borysek@liapor.cz omluven 

Pavel Růžička Člen předsednictva   

Radovan Třešňák Člen předsednictva tresnak@suas.cz  

Bc. Věra Dimová Člen předsednictva veradim@seznam.cz  

Ing. Jaroslav Bradáč Stálý host jaroslav.bradac@kr-karlovarsky.cz  

Ing. Karel Jakobec Člen  karel.jakobec@kr-karlovarsky.cz omluven 

mailto:tresnak@suas.cz
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Mgr. Petr Kubis Člen petr.kubis@kr-karlovarsky.cz omluven 

Gabriela Dostálová Tajemnice RHSD g.dostalova@ddmaklerska.cz  

Martin Hurajčík Karlovarský kraj Martin.hurajcik@kr-karlovarsky.cz  
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Jméno, příjmení Název subjektu E-mail Podpis                     

Ing. arch. Vojtěch Franta 
 

člen zastupitelstva Karlovarského kraje vojtech.franta@kr-karlovarsky.cz  

Mgr. Ivana Moravcová MMR ČR Ivana.moravcova@mmr.cz  

Mitr. Prot. Mgr. Josef Hauzar Ekumenická rada církví v ČR neptun48@seznam.cz  

Gabriela Nekolová, DiS. MMR ČR gabriela.nekolova@mmr.cz  

Ing. Miloš Soukup MMR ČR milos.soukup@mmr.cz  

Bc. Karel Tichý, DiS. MMR ČR karel.tichy@mmr.cz  

Ing. Radka Šplíchalová Svaz doprava a průmyslu ČR rsplichalova@spcr.cz  

Ing. Iva Fictumová Česká biskupská konference fictumova@bip.cz  

Ing. Jarmila Chvojanová (náhradník) Czechinvest jarmila.chvojanova@czechinvest.org  

 
Regionální stálá konference Karlovarského kraje – stálí hosté                                              PREZENČNÍ LISTINA 
 

Datum konání: 20. 11. 2019 od 15:00 hodin 

Místo konání: Krajský úřad Karlovarského kraje, Zastupitelský sál 

 

mailto:Radana.Kratochvilova@mmr.cz
mailto:jos.hau@tiscali.cz
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Ing. Michala Kosinová Agentura pro podnikání a inovace michala.kosinova@agentura-api.org  

Ing. Marie Míšková 
Centrum pro regionální rozvoj ČR – 
oddělení pro Karlovarský kraj 

marie.miskova@crr.cz  
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Regionální stálá konference Karlovarského kraje – Sekretariát RSK                                     PREZENČNÍ LISTINA 
 

Datum konání: 20. 11. 2019 od 15:00 hodin 

Místo konání:   Krajský úřad Karlovarského kraje, Zastupitelský sál 

 

 
Jméno, příjmení Název subjektu E-mail Podpis                     

Ing. Květa Hryszová odbor řízení projektů, KÚ KK kveta.hryszova@kr-karlovarsky.cz  

Ing. Irena Krolopová odbor řízení projektů, KÚ KK irena.krolopova@kr-karlovarsky.cz  

Ing. Jitka Jakobcová 
odbor kancelář hejtmanky a vnějších 
vztahů, KÚ KK 

jitka.jakobcova@kr-karlovarsky.cz  

Ing. Lenka Lásková odbor řízení projektů, KÚ KK lenka.laskova@kr-karlovarsky.cz  

Ing. Kateřina Mikešová odbor řízení projektů, KÚ KK katerina.mikesova@kr-karlovarsky.cz  

Ing. Martina Kartáková odbor řízení projektů, KÚ KK martina.kartakova@kr-karlovarsky.cz  

    

 


