
                                                     

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-
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stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji II.“, reg. číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000261, a to po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Regionální stálá konference – členové RSK 

                        
PREZENČNÍ LISTINA 

 

Datum konání: 23.04.2021, od 10:00 hod.  

Místo konání:   forma videokonference přes aplikaci TEAMS 

 

 

  
Jméno, příjmení Název subjektu E-mail Podpis                     

Ing. Petr Kulhánek  
Karlovarský kraj 
Předseda RSK KK 

Petr.kulhanek@kr-karlovarsky.cz  

Mgr. Jindřich Čermák Karlovarský kraj Jindrich.cermak@kr-karlovarsky.cz  

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

plevny@fek.zcu.cz  

Ing. Karel Jakobec  Karlovarský kraj Karel.jakobec@kr-karlovarsky.cz  

Patrik Pizinger Karlovarský kraj Patrik.pizinger@kr-karlovarsky.cz  

Ing. arch. Vojtěch Franta-odchod 
v 13:01 hod. 

Karlovarský kraj Vojtech.franta@kr-karlovarsky.cz  

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

Ing. Martina Baráková RIS3 manažerka, KARP Martina.barakova@karp-kv.cz  

Mgr. Tomáš Trtek-odchod v 12:25 
hod. 

Statutární město Karlovy Vary, ITI 
Karlovy Vary 

t.trtek@mmkv.cz  



                                                     

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 II.“, reg. číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000261, a to po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu. 

 

Ing. Ivana Jágriková 
 

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

 

Ing. Tomáš Musil, IEn Krajská hospodářská komora KK Tomas.musil@ept.cz, info@khkkk.cz  

JUDr. Radan Večerka-odchod v 11:24 
hod. 

Spolek pro obnovu venkova KK radan.vecerka@seznam.cz  

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

Ing. Josef Švajgl-příchod v 10:17 hod., 
odchod v 12:54 hod. 

Svaz měst a obcí ČR - obec Drmoul starostadrmoul@seznam.cz  

Alexandr Terek  město Horní Slavkov starosta@hornislavkov.cz  

Karel Denk Svaz léčebných lázní ČR denk@laznejachymov.cz  

Mgr. Hana Střechová ANNA KK info@annakk.cz, krdmk@seznam.cz  

PhDr. Pavla Radová Agentura pro sociální začleňování Pavla.radova@mmr.cz  

Jan Ryba  Sdružení místních samospráv ČR KK obec@poustka.cz, info@smscr.cz  

    

Ing. Pavlína Stracheová-bez  hlasu, 
odchod 12:21 hod. 

MMKV p.stracheova@mmkv.cz  

    

 

mailto:Tomas.musil@ept.cz
mailto:info@annakk.cz
mailto:obec@poustka.cz
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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 II.“, reg. číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000261, a to po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu. 

 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje – hosté  
            PREZENČNÍ LISTINA 

 

Datum konání: 23.04.2021, od 10:00 hod.  

Místo konání:   forma videokonference přes aplikaci TEAMS 

 

 

Jméno, Příjmení Název subjektu E-mail Podpis                     

Ing. Jan Havránek AQE advisors, a.s. havranek@aqe.cz  

Mgr. Ondřej Pergl Ministerstvo pro místní rozvoj Ondrej.pergl@mmr.cz  

Ing. Jitka Barcalová Ministerstvo pro místní rozvoj Jitka.barcalova@mmr.cz  

Mgr. Ivana Moravcová Ministerstvo pro místní rozvoj Ivana.moravcova@mmr.cz  

Ing. Radana Leistner Kratochvílová Ministerstvo pro místní rozvoj Radana.kratochvilova@mmr.cz  

Sabina Doleželová Ministerstvo pro místní rozvoj Sabina.dolezelova@mmr.cz  

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

Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení 
sekce fondů EU, finančních a 
dobrovolných nástrojů  

Ministerstvo životního prostředí Maggie.Skabraha@mzp.cz  

Ing. Jana Bělohoubková KÚKK - ORR Jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz  

mailto:Maggie.Skabraha@mzp.cz
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Ing. Květa Hryszová KÚKK - OŘP Kveta.hryszova@kr-karlovarsky.cz  

Eva Korfová MMR – RE:START Eva.korfova@mmr.cz  

PhDr. Kamila Voštová KÚKK - ORR Kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz  

Ing. Alena Pilná MMR Alena.pilna@mmr.cz  
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Regionální stálá konference Karlovarského kraje – RHSD KK 

 
        PREZENČNÍ LISTINA 

 

Datum konání: 23.04.2021, od 10:00 hod.  

Místo konání:   forma videokonference přes aplikaci TEAMS 

 

 

  
Jméno, příjmení Název subjektu E-mail Podpis                     

Ing. Petr Kulhánek  Předseda RHSD Petr.kulhanek@kr-karlovarsky.cz  

Ing. arch. Vojtěch Franta-odchod 
v 13:01 hod. 

Člen předsednictva Vojtech.franta@kr-karlovarsky.cz  

Patrik Pizinger Člen předsednictva Patrik.pizinger@kr-karlovarsky.cz  

Ing. Karel Jakobec  Člen předsednictva Karel.jakobec@kr-karlovarsky.cz  

Pavel Růžička Člen předsednictva oblast1@osdlv.cz  

Radovan Třešňák Člen předsednictva 
tresnak.radovan@seznam.cz; 
tresnak@suas.cz 

 

Bc. Věra Dimová Člen předsednictva veradim@seznam.cz  

Ing. Jan Novotný  Člen předsednictva jannovotny@sanchopanza.cz  

Mgr. Tomáš Linda, MBA Člen předsednictva Tomas.linda@strata.cz  

mailto:oblast1@osdlv.cz
mailto:tresnak.radovan@seznam.cz
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Mgr. Pavel Janus Člen předsednictva hsrs@volny.cz  

Ing. Rudolf Borýsek Člen předsednictva borysek@liapor.cz  

    

Bc. Jaroslav Sobotka Tajemník RHSD Jaroslav.sobotka@kr-karlovarsky.cz omluven 

Bc. Pavel Čekan Radní pro oblast RHSD Pavel.cekan@kr-karlovarsky.cz omluven 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

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 II.“, reg. číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000261, a to po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu. 

 

Jméno, příjmení Název subjektu E-mail Podpis                     

Ing. David Koppitz MMR ČR David.koppitz@mmr.cz omluven 

Bc. Tomáš Picka Agentura pro podnikání a inovace Tomas.picka@agentura-api.org omluven 

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

marie.miskova@crr.cz  

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

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

Michal Lehký Svaz doprava a průmyslu ČR mlehky@spcr.cz  

Ing. Miriam Svobodová, zástup za 
nemoc 

Česká biskupská konference/Biskupství 
Plzeňské 

svobodova@bip.cz  

Ing. Jarmila Chvojanová CzechInvest Jarmila.chvojanova@czechinvest.org  

Ing. arch. Vojtěch Franta Předseda PS Platforma pro transformaci Vojtech.franta@kr-karlovarsky.cz  

Mgr. Tomáš Linda MBA 
Místopředseda PS Platforma pro 
transformaci KK 

Tomas.linda@strata.cz  

 
Regionální stálá konference Karlovarského kraje – stálí hosté                                              PREZENČNÍ LISTINA 
 

Datum konání: 23.04.2021, od 10:00 hod.  

Místo konání:   forma videokonference přes aplikaci TEAMS 

 

mailto:jos.hau@tiscali.cz
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Regionální stálá konference Karlovarského kraje – Sekretariát RSK                                     PREZENČNÍ LISTINA 
 

Datum konání: 23.04.2021, od 10:00 hod.  

Místo konání:   forma videokonference přes aplikaci TEAMS 

 

Jméno, příjmení Název subjektu E-mail Podpis                     

Mgr. Věra Kořánová Frimlová odbor regionálního rozvoje, KÚ KK vera.koranova@kr-karlovarsky.cz  

Ing. Kateřina Mikešová odbor regionálního rozvoje, KÚ KK katerina.mikesova@kr-karlovarsky.cz  

Ing. Lenka Lásková odbor regionálního rozvoje, KÚ KK Lenka.laskova@kr-karlovarsky.cz  

    

    

 

 


