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Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

17. řádné jednání 

 

Zápis 

 

Místo konání:  jednání proběhlo formou videokonference přes aplikaci TEAMS 

Datum:  09.03.2021 

Účastníci:  dle prezenční listiny 

Č.j.: KK/82/OŘP/21 

 

Jednání bylo zahájeno:       13:00 hod. 

Jednání bylo ukončeno:      15:04 hod. 

 

1) Zahájení 

Společné jednání Regionální stálé konference Karlovarského kraje (dále jen „RSK“) a Rady 

hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje (dále jen „RHSD“) zahájil předseda RSK 

Ing. Petr Kulhánek. Zároveň omluvil členy RSK JUDr. Radana Večerku a Mgr. Hanu 

Střechovou a členy představenstva RHSD KK Ing. Josefa Ciglanského a Ing. Rudolfa Borýska 

a stálého hosta Mitr. Prot. Mgr. Josefa Hauzara, kteří se nemohli jednání zúčastnit. 

Místopředseda RSK konstatoval, že na jednání je přítomno 16 členů RSK a 9 členů 

předsednictva RHSD, a RSK je tudíž usnášeníschopná. 

Na úvod přivítal předseda RSK Ing. Petr Kulhánek přizvané hosty: 

 pana Ing. Davida Koppitze, náměstka sekce regionálního rozvoje MMR 

 

Schválení programu 

Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek uvedl, že program byl spolu s pozvánkou členům RSK 

zaslán. Program jednání byl promítnut na slidu. 

Program jednání byl členy Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

a Předsednictvem Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje schválen: 

pro – 19, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval - 0 
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Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek předal slovo Mgr. Věře Kořánové Frimlové, ze sekretariátu 

RSK, která uvedla plnění usnesení z předchozího 16. řádného jednání RSK, kde RSK: 

o schválila aktualizaci 4. Akčního plánu Strategie hospodářské 

restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje vč. 

příloh č. 2 Podrobný popis opatření SAP ÚK, MSK a KVK 2020 – 2021 a č. 

3 – Implementační zásady. Tento materiál je připraven k předložení na vládu 

ČR, 

o požadovala zahrnout do opatření IV. F.3.1. a IV. F.3.2. také Karlovarský 

kraj. Obě opatření počítají s realizací příslušných aktivit i na území 

Karlovarského kraje. Obě opatření jsou definována jako nadregionální pro 

všechny 3 kraje (UL, MSK, KVK), 

o vzala na vědomí doplněnou aktualizaci Strategického rámce hospodářské 

restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje,  

o pověřila předsedu Regionální stále konference Karlovarského kraje a 

předsedu Rady hospodářské a sociální rady Karlovarského kraje podpisem 

Protokolu o společném projednání. Protokol byl podepsán. 

 

2) Aktualizace členů a stálých hostů RSK a jejich náhradníků 

Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Mgr. Věře Kořánové Frimlové, která uvedla změny 

na pozicích členů RSK, stálých hostů a jejich náhradníků.  

Rada Karlovarského kraje svým usnesením č. RKK 158/02/21 z 8. února 2021 provedla 

změnu nominace zástupců Karlovarského kraje v RSK Karlovarského kraje (dále RSK KK). 

Z pozice zástupce Karlovarského kraje v RSK KK byl odvolán Mgr. Petr Kubis, Martin 

Hurajčík, Ing. Jan Bureš, Mgr. Dalibor Blažek, Ing. Josef Janů, a z pozice jejich náhradníků 

byli odvoláni Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, pan Josef Váňa, Ing. Karel Jakobec, Ing. 

Jaroslav Bradáč a  Ing. arch. Vojtěch Franta. 

Jako noví zástupci Karlovarského kraje v RSK KK byli nominováni: 

 Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje 

 Ing. arch. Vojtěch Franta, náměstek hejtmana Karlovarského kraje 

 Mgr. Jindřich Čermák, člen Rady Karlovarského kraje 

 Ing. Karel Jakobec, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 Patrik Pizinger, člen Rady Karlovarského kraje 

 

Dále byli Radou Karlovarského kraje jmenováni náhradníci zástupců Karlovarského kraje 

v RSK KK, a to 

 Ing. Jan Bureš, 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje 

 Oľga Haláková, členka Rady Karlovarského kraje 

  Mgr. Robert Pisár, člen Rady Karlovarského kraje 
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 MUDr. Josef März, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 Bc. Pavel Čekan, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

Hejtman Ing. Petr Kulhánek je v souladu se zněním Statutu RSK KK zároveň předsedou 

RSK Karlovarského kraje. 

 

Dále došlo ke změnám: 

 na pozici člena RSK - zástupce Svazu léčebných lázní ČR – místo paní Dity 

Poledníčkové, nově pan Karel Denk 

 na pozici náhradníka člena RSK – zástupce Svazu léčebných lázní ČR – místo pana 

Karla Denka, nově Ing. Jiří Švaříček 

 na pozici náhradníka člena RSK – Úřad práce České republiky – místo paní Ing. Martiny 

Klánové, nově pověřena jako náhradník Mgr. Jana Belblová. 

 na pozici náhradníka člena RSK – Českomoravská konfederace odborových svazů – 

místo pana Pavla Růžičky, nově pověřen jako náhradník Albert Kupčík 

Změny na pozicích stálých hostů: 

 došlo ke zrušení pozice stálého hosta Ing. arch. Vojtěcha Franty z důvodu jeho 

ustanovení řádným členem RSK 

 změna na pozici stálého hosta (Agentura CzechInvest) místo Ing. Silvie Böhmové 

Dubové, nově nominována Ing. Jarmila Chvojanová a její náhradnice Bc. Kateřina 

Maružánová. 

 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské 

a sociální dohody Karlovarského kraje 

 schvaluje  

aktualizované složení členů RSK a jejich náhradníků  

 schvaluje 

aktualizované složení stálých hostů a jejich náhradníků 

pro – 16, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval - 3 

 

 

3) Nominace členů RHSD do RSK KK v návaznosti na chystanou změnu Statutu a 

Jednacího řádu RSK  

Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Bc. Pavlu Čekanovi, který uvedl, že na posledním 

mimořádném jednání RHSD byla projednána nominace členů do RSK KK. Bylo domluveno 

zastoupení za veřejnou správu, zaměstnavatelský a podnikatelský svaz a odborový svaz. 

Jednotliví členi měli být nominováni do 07.03.2021. Za veřejnou správu byl nominován Ing. 
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Vít Hromádko, náhradníkem Bc. Pavel Čekan, za zaměstnavatelský a podnikatelský svaz Ing. 

Jan Novotný, náhradník Ing. Rudolf Borýsek, za odborové svazy Pavel Růžička, náhradník 

Radovan Třešňák.  

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské 

a sociální dohody Karlovarského kraje 

 schvaluje, že 

po podpisu nového Statutu RSK bude RHSD zastoupena v RSK KK ve složení 3 členů RHSD 

Jmenovitě členy: 

 Pavel Růžička, náhradník Radovan Třešňák – za odborové svazy 

 Ing. Vít Hromádko, náhradník Bc. Pavel Čekan – za veřejnou správu 

 Ing. Jan Novotný, náhradník Ing. Rudolf Borýsek – za zaměstnavatelské a 

podnikatelské svazy 

 

pro – 17, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval - 2 

 

4) Národní pohled na RSK a aktuality programového období 21+ 

Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. Davidu Koppitzovi, náměstkovi sekce 

regionálního rozvoje MMR, který představil vizi RSK, aktuality z kohezní politiky v 

programovém období 2021-2027, Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2021-2022 a 

komponenty MMR v Národním plánu obnovy. 

Ing. Kulhánek se dotázal, kde vznikla časová diference mezi odevzdáním projektů KK do 

Fondu pro spravedlivou transformaci, které jsou součástí PSÚT, (duben 2021) a schválením 

projektů vládou (15.09.2021). Ing. Koppitz uvedl, že je toto ovlivněno několika externalitami 

– proces SEA, diskuze s Evropskou komisí. Dále uvedl, že není možné schvalovat dokument, 

který není opřen o finální znění legislativy. Pokud bude možné vládě předložit projekty dříve, 

bude tak učiněno. 15.09.2021 je uvedeno jako nejzazší termín.  

Alexander Terek se dotazoval, zda podpora přípravy projektů (Národní plán obnovy, 

komponenta 4.1) probíhá tak, že si kraj určí strategicky důležité projekty a pokud se do nich 

obce vejdou, budou moci být zařazeni se žádostí do výzvy o podporu. Ing. Koppitz uvedl, že 

na těchto detailech se pracuje, věcný rámec bude dán podmínkami Evropské komise, na jakou 

typologii projektů budou ochotní finance alokovat. Projekty musí být strategicky významné pro 

kraj. Mělo by fungovat na bázi:  

- Výzva SFPI (Státní fond podpory investic) 

- Podání žádosti, kde by RSK byla partnerem a dala by dobrozdání, že projekt splňuje 

atributy a je vnímán jako strategický projekt.  

Detailní schéma bude postupně představováno.  
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Ing. Petr Kulhánek se dotazuje na upřesnění komponenty 4.1 (Národní plán obnovy) 

rovnoměrné rozvržení do krajů, kde bylo zmíněno zrychlení Fondu pro spravedlivou 

transformaci (dále jen FST) pro Karlovarský kraj a zda výzvy na 2. pololetí 2021 pro FST budou 

časově omezené nebo se budou periodicky opakovat. Ing. David Koppitz není schopen sdělit, 

kdy bude spuštěn samotný operační program FST, navrhuje přizvání náměstka Ing. Jana Kříže, 

náměstka pro řízení sekce fondu EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP, na příští jednání 

RSK. Je nutné připravovat Plán spravedlivé územní transformace (dále jen PSÚT), který je 

programovým dokumentem, operační program nastaví intervence, jakým způsobem bude 

možné financovat. Bude jednáno o tom, zda by přípravné práce nemohly být zakomponovány 

do uznatelných nákladů, jelikož půjde o složitější investice a riziko by mělo být rozloženo na 

více stran. Měly by být poskytnuty i prostředky na manažerskou strukturu. Vše bude teprve 

diskutováno.  

Bc. Pavel Čekan se dotazuje, zda bylo uvažováno o možnosti předfinancování nebo postupného 

financování projektů. Ing. Koppitz uvádí, že předfinancování by bylo možné ve výjimečných 

případech, průběžné financování bude na dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen 

MMR).  

Mgr. Maroušek (z MMR) doplnil informaci o FST, všechny Operační programy s výjimkou OP 

Zaměstnanost a Technická pomoc musí být předloženy do procesu SEA. Operační program 

spravedlivá transformace (dále jen OP ST) je mírně opožděn, platí datum 15.09.2021 pro 

předložení vládě. Po schválení vládou bude předloženo Evropské komisi (dále jen EK) 

k formálnímu vyjednávání, zde je lhůta až 4 měsíce pro schválení ze strany EK. Na přelomu 

roku 2021 mohou být vyhlašovány první výzvy. Toto platí pro všechny Operační programy.  

Ing. arch. Vojtěch Franta se dotázal, jaké bude nové vymezení rolí a kompetencí členů RSK ve 

vztahu ke schvalování projektů PSÚT. Ing. Koppitz uvádí, že RSK by měla zajistit, že je kraj 

vtažen jako celek do FST. Celé území musí být dobře informováno a celé spektrum aktérů na 

straně veřejné správy i soukromé, zastoupení občanské společnosti, atd. V Karlovarském kraji 

by mělo být 100 % povědomí o tom, kam celé FST směřuje a jednotliví členové by měli 

zastupovat vždy nějakou zájmovou skupinu, která má v rozvoji kraje své místo. Klíčovou roli 

má Transformační platforma při MMR, již je ukotven Jednací řád a Statut. Rozšířená RSK dává 

doporučení k zanesení projektů a intervencí. RSK nemá právní subjektivitu, dává doporučení 

MMR. Doporučení jsou brána zcela vážně.  

Pan Alexandr Terek se dotázal, zda na základě posílení role RSK je možné očekávat specifické 

výzvy pro daný kraj. Ing. Koppitz uvedl, že pokud jde o kohezní finance, budou se o to 

pokoušet. Spíše se předpokládá zvýhodnění na úrovni projektů, alokaci pro konkrétní oblast 

rozdělit na obálku národní a obálku pro strukturálně postižené regiony. Pokusí se docílit toho, 

aby připravenost a absorpční kapacita byla v našem kraji dostatečná, aby došlo k vyváženosti 

mezi kraji, jelikož existují rozdíly, jak finance využít.  
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Ve 13:28 se k jednání připojil Mgr. Daniel Svoboda. Počet členů RSK se zvýšil na 17 členů. 

Počet členů předsednictva RHSD zůstává stejný, tj. 9 členů. 

 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské 

a sociální dohody Karlovarského kraje 

 bere na vědomí 

národní pohled na Regionální stálou konferenci a aktuality programového období 2021+ 

pro – 17, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 3 

 

5) Aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci 

Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. Jiřímu Štěrbovi a Ing. Janu Havránkovi ze 

společnosti AQE advisors, a.s., kteří informovali o nejaktuálnějších informacích týkajících se 

Fondu pro spravedlivou transformaci a související problematice. 

Pan Ing. Josef Švajgl se dotázal Ing. Havránka na skutečnost, jak je řešena odpovědnost z 

hlediska výběru projektů, když RSK nemá právní subjektivitu. Ing. Havránek odpověděl, že 

otázku již probíral Ing. Koppitz s tím, že na MMR byla domluvena revize Statutu RSK a v tuto 

chvíli nelze konkrétně odpovědět, jaká je odpovědnost konkrétních osob.  

Ing. Kulhánek se dotázal, kdy bude schválena metodika výběru projektů. Ing. Koppitz uvedl, 

že je stanoven termín Transformační platformy při MMR, která se v budoucnu stane 

monitorovacím výborem programu, sejde se 18.03.2021, kdy již bude probíhat připomínkové 

řízení k metodice.  

Ing. Koppitz k dotazu pana Ing. Švajgla uvedl, že RSK dává dobrozdání, doporučuje projekty 

a celkovou podobu PSÚT. MMR skrze RSK prokazuje, že plány vznikají v intencích nařízení 

a v intencích požadavků stanovených MMR. RSK je nejprůkaznějším krokem. Kdyby nedošlo 

ke shodě na základě doporučení RSK a pozice státu, o konkrétním záměru by bylo dále jednáno.  

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské 

a sociální dohody Karlovarského kraje 

 bere na vědomí 

Aktuální informace o Fondu pro spravedlivou transformaci 

pro – 17, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 2 
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V 14:18 se z jednání odpojil prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný. Počet členů RSK se snížil na 16 

členů. Počet členů předsednictva RHSD zůstává stejný, tj. 9 členů. RSK zůstala 

usnášeníschopná v souladu s článkem 2, odst. 2 Statutu RSK a Jednacího řádu RSK Článek 4, 

odst. 3. 

 

6) Nominace člena RSK KK do Transformační platformy MMR 

Předseda Ing. Petr Kulhánek uvedl další bod jednání, jímž byla nominace člena do 

Transformační platformy Ministerstva pro místní rozvoj za Regionální stálou konferenci KK.   

Jako zvoleného zástupce RSK Karlovarského kraje navrhl Ing. arch. Vojtěcha Frantu.  

Ing. arch. Vojtěch Franta se svou nominací souhlasil.  

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské 

a sociální dohody Karlovarského kraje 

 schvaluje 

nominaci člena Ing. arch. Vojtěcha Franty do Transformační platformy Ministerstva pro místní 

rozvoj za Regionální stálou konferenci KK  

pro – 16, zdržel se – 1, proti – 0, nehlasoval – 2 

 

7) Změna pracovních skupin při RSK KK v návaznosti na chystanou změnu Statutu RSK 

a zřízení Pracovní skupiny „Platforma pro transformaci Karlovarského kraje“ 

Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Mgr. Věře Kořánové Frimlové, která sdělila, že 

v návaznosti na chystanou změnu Statutu RSK dojde i ke změně povinných pracovních skupin 

při RSK. Dle návrhu Statutu, čl. 4 odst. 1 budou povinně zřízeny pouze tyto PS: 

a) vzdělávání (KAP) 

b) výzkum a inovace - Funkci této pracovní skupiny plní Krajská rada pro inovace nebo 

obdobný orgán/instituce určená krajem k řízení krajské RIS3 strategie 

c) cestovní ruch 

 

RSK bude moci dále vytvářet pracovní skupiny například k těmto tématům: 

a) doprava; 

b) sociální;  

c) zdravotnictví; 

d) brownfieldy;  

e) životní prostředí 

 

V současné době existuje při RSK KK 6 pracovních skupin: 

1. Pracovní skupina pro vzdělávání (KAP)  

2. Pracovní skupina pro inovace a RIS3  
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3. Pracovní skupina pro cestovní ruch  

4. Pracovní skupina Regionální rozvoj 

5. Pracovní skupina pro zdravotnictví  

6. Pakt zaměstnanosti 

Po schválení a podpisu finální verze nového Statutu RSK dojde s největší pravděpodobností ke 

změně/redukci daných pracovních skupin. 

 

Dále informovala, že sekretariát RSK KK obdržel dne 19.02.2021 žádost od Ing. arch. Vojtěcha 

Franty, náměstka hejtmana, o zřízení nové pracovní skupiny Platforma pro transformaci KK při 

Regionální stálé konferenci Karlovarského kraje, dle čl. 3, odst. 6 Statutu RSK,  současně se 

žádostí o ustanovení zástupců pracovní skupiny Platformy pro transformaci jako přizvaných 

„hostů“ na danou problematiku, bez hlasovacího práva, dle čl. 3, odst. 5 Statutu RSK. 

 

Ing. arch. Vojtěch Franta ke zřízení PS Platforma pro transformaci KK uvedl, že skupina má 

byt zřízena za účelem participace odborné veřejnosti a organizací sdružujících profesní 

organizace a odborný náhled ze strany neziskových organizací, dle toho je navrženo složení 

Platformy. U některých subjektů nejsou uvedeny konkrétní osoby, je nutné dané subjekty 

oslovit a vyzvat je k nominaci konkrétních osob.  

Předseda RSK uvedl, že zřízení Platformy bylo projednáno i vedením kraje a její ustavení 

získalo jednoznačnou podporu. Jelikož dojde k zapojení všech aktérů, dále bude zachována 

nezávislost orgánu tak, aby nedošlo k žádné diskriminaci kteréhokoliv subjektu. 

 

Ing. Novotný sdělil, že nevidí, kdo je navržen do skupiny, předseda RSK uvedl, že návrh členů 

Platformy je součástí materiálu pro jednání RSK.  

 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské 

a sociální dohody Karlovarského kraje 

 bere na vědomí 

chystanou změnu pracovních skupin při RSK KK v návaznosti na plánovanou změnu Statutu 

RSK 

  souhlasí 

se zřízením nové pracovní skupiny „Platforma pro transformaci Karlovarského kraje“ při 

Regionální stálé konferenci KK, v předloženém personálním složení 

  schvaluje 

ustanovení 2 stálých hostů RSK KK z nově vytvořené Pracovní skupiny při RSK Platforma pro 

transformaci Karlovarského kraje - a to osobami předsedy a místopředsedy Platformy pro 

transformaci KK, kteří budou nominováni na samostatném jednání platformy 

pro – 16, zdržel se – 1, proti – 0, nehlasoval – 2 
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Ve 14:46 hod ukončil předseda RSK Ing. Petr Kulhánek společné jednání RSK a Předsednictva 

RHSD.  

Ve 14:47 hod. byla předsedou RSK zahájena druhá část jednání RSK. Celkem bylo přítomno 

16 členů RSK a byla tak usnášeníschopná. 

 

8) Volba nového stálého člena a jeho náhradníka do Národní stálé konference (dále jen 

NSK) 

Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Mgr. Věře Kořánové Frimlové, která vzhledem 

k organizačním změnám a tomu, že NSK obvykle projednává otázky vztahující se 

k regionálnímu rozvoji a přípravy kraje na programové období 2021+  navrhla, aby do NSK 

byl jako řádný člen zvolen Patrik Pizinger, namísto stávajícího člena Ing. Josefa Janů. 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• schvaluje 

záměr provedení změny člena v Národní stálé konferenci 

• schvaluje 

Patrika Pizingera jako zvoleného člena Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

v Národní stálé konferenci  

pro – 14, zdržel se – 1, proti – 0, nehlasoval – 1 

 

9) Informace z 16. zasedání Národní stálé konference 

Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Mgr. Věře Kořánové Frimlové, která informovala o 

dění z NSK, která proběhla dne 24.11.2020 formou videokonference.  

Na NSK byly projednány aktuální stavy implementace jednotlivých operačních programů (dále 

jen OP), proběhlo seznámení se s pravidly spolufinancování projektů z OP s tím, že bylo 

provedeno rozdělení dotací na méně a více rozvinuté a nerozvinuté regiony. Karlovarský kraj 

je zařazen do kategorie méně rozvinutých regionů, kde by podpora EU dosahovala výše 85 % 

dotace.  

Byl projednán Národní plán obnovy (dále jen NPO) a jeho schválení pro čerpání z Recovery 

and Resilience Facility (RRF) a představeny východiska NPO a představena komponenta 4.1 

na podporu systémových investic v kraji, kde je přislíbena finanční podpora na projektovou a 

předprojektovou přípravu. Další zasedání NSK by mělo proběhnout na jaře roku 2021.  
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K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje  

 bere na vědomí 

informace z 16. zasedání Národní stálé konference konané dne 24.11.2020 

pro – 15, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 1 

 

10) Stanovisko Regionální stálé konference k vymezení území realizace a dopadu Místních 

akčních plánů rozvoje vzdělávání III na území Karlovarského kraje 

Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. Ivaně Jágrikové, která uvedla, že se projekty 

MAP II postupně blíží ke konci realizace a v první polovině roku 2021 plánují podat do výše 

uvedené výzvy žádosti o dotaci na navazující projekty Místních akčních plánů III, kdy součástí 

žádosti o dotaci musí být stanovisko RSK.  

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

 • souhlasí 

s vymezením území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III na 

území Karlovarského kraje, dle přílohy 

•  potvrzuje 

že na každém území, vymezeném v jednotlivých přílohách, bude realizován jeden projekt 

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP III) 

•  pověřuje 

předsedu RSK k podpisu Stanoviska Regionální stálé konference k vymezení území  

realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III na území Karlovarského 

kraje 

pro – 15, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 1 

 

11) Schválení Výroční zprávy Regionální stálé konference Karlovarského kraje a 

Schválení Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu KK za rok 2020 

Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Mgr. Věře Kořánové Frimlové, která sdělila, že 

sekretariát RSK předkládá ke schválení 2 dokumenty, které jsou zpracovány na základě 

požadavků MMR za účelem vyhodnocení činnosti jednotlivých RSK, tj. Výroční zpráva za rok 

2020, a Zpráva o hodnocení plnění RAP 2020. Zpráva vychází z doporučené metodiky MMR 
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a jako podklad je použita souhrnná sestava, která agreguje data od Řídících orgánů jednotlivých 

operačních programů. 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

 • schvaluje 

Výroční zprávu Regionální stálé konference Karlovarského kraje za rok 2020 

•  schvaluje 

Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu KK za rok 2020 

pro – 15, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 1 

 

12) Ostatní 

Předseda Ing. Petr Kulhánek navrhl termín dalšího jednání RSK na 23.04.2021 od 10:00 hod. 

 

Ukončení Regionální stálé konference 

Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil Regionální 

stálou konferenci v 15:04. 

 

Zapsal: Sekretariát RSK 

 

V Karlových Varech dne 12.03.2021     

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek 

předseda Regionální stálé konference 

Karlovarského kraje 

 


