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Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

20. řádné jednání 

 

Zápis 

 

Místo konání:  Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy 

Vary, zastupitelský sál 

Datum:  30. srpna 2021 

Účastníci:  dle prezenční listiny 

Č.j.: KK/2013/RR/21 

 

Jednání bylo zahájeno:       11:00 hod. 

Jednání bylo ukončeno:      11:45 hod. 

 

1) Zahájení 

Společné jednání Regionální stálé konference Karlovarského kraje (dále jen „RSK“) a 
zvolených zástupců Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje (dále jen 

„RHSD“) zahájil předseda RSK Ing. Petr Kulhánek.  

Předseda RSK konstatoval, že na jednání je přítomno 14 členů RSK a 2 zvolení zástupci RHSD, 
a RSK je tudíž usnášeníschopná. 

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

 paní Evu Korfovou z oddělení RE:START Ministerstva pro místní rozvoj 

 paní Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů Krajského úřadu 

Karlovarského kraje 

V 11:05 přišel člen RSK pan Mgr. Jindřich Čermák. Počet členů RSK se navýšil na 15 členů. 
Počet zvolených zástupců RHSD zůstává stejný, tj. 2 členové. 

Schválení programu 

Předseda RSK uvedl, že program byl spolu s pozvánkou členům RSK zaslán.  

Program jednání byl členy Regionální stálé konference Karlovarského kraje a zvolenými 

zástupci Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje schválen: 

Pro – 17, zdržel se – 0, proti – 0 
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Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. Petře Lorenzové ze Sekretariátu RSK, která 

uvedla, že z 19. řádného jednání konaného dne 16.06.2021 nevzešly žádné úkoly s kontrolou 
plnění usnesení.  

 

2) Pracovní skupina Platforma pro transformaci Karlovarského kraje 

Ing. Petra Lorenzová informovala o žádostech o rozšíření členů PS Platforma pro transformaci 
Karlovarského kraje, a to: 

 PhDr. Pavlou Radovou z Agentury pro sociální začleňování 
 Ing. Ivou Kalátovou za Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka 

 
K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské  
a sociální dohody Karlovarského kraje: 

 souhlasí 

s aktualizací členů Pracovní skupiny Platforma pro transformaci Karlovarského kraje, dle 

příloh 

Pro – 17, zdržel se – 0, proti – 0 

 
 

3) Vypořádání odvolání a námitek žadatelů odmítnutých strategických projektů 

Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek předal slovo Patriku Pizingerovi, který uvedl přítomné do 

problematiky strategických projektů Karlovarského kraje v rámci Operačního programu 

Spravedlivá transformace. 

Zástupci Karlovarského kraje a Sekretariátu RSK se setkali v průběhu srpna s nositeli 
projektových záměrů obdržených v rámci Veřejné výzvy. Cílem těchto setkání bylo navázání 

společné komunikace při přípravách projektů na OP ST a nastínění dalších aktivit v průběhu 

roku. Po ukončení prvotních setkání s nositeli projektů bude vytvořen ucelený přehled, ve 

kterém budou definovány výsledky setkání a dalšího postupu. 
 
Město Sokolov bylo jedním z přizvaných nositelů. Setkání k předloženým projektovým 

záměrům proběhlo, byly diskutovány mj. důvody, které vedly k nepostoupení předložených 

projektů mezi strategické projekty. Zástupce města Sokolov nastínil na jednání, že budou chtít 

využít možnost odvolání se proti rozhodnutí RSK.  
 
Dne 19.08.2021 Obdržel Sekretariát RSK KVK Odvolání proti rozhodnutí Regionální stálé 

konference Karlovarského kraje od nositele projektů města Sokolov, kdy zástupci města 
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nesouhlasí s nezařazením projektů Revitalizace bývalé třídírny dolu Jiří a železničního depa a 
Záchrana hornických tradic a kulturního dědictví – Stavební úpravy Hornického domu 

v Sokolově mezi strategické projekty s vysokým transformačním potenciálem. 
 
Patrik Pizinger informoval, že s městem Sokolov se bude plánovat jednání, kde bude 

problematika řešena.  
Sekretariát RSK KVK připravil návrh odpovědi k Odvolání, který byl na jednání RSK 

předložen. 
 
Ing. Tomáš Musil, IEn poznamenal, že v podnikatelské sféře je velmi problematická 
terminologie strategický projekt. Pro podnikatele se může zdát velmi negativní, pokud je 

projektový záměr ohodnocen jako projekt s nízkým strategickým potenciálem pro kraj, neboť 

pro firmu či podnik projekt strategický je. 
Patrik Pizinger odpověděl, že pojmy strategický projekt a strategický potenciál jsou v dané 

problematice definovány dle podmínek OP ST. Hodnocení z pohledu OP ST nikterak nesnižuje 

strategičnost projektů z pohledu podnikatele. 
 
Mgr. Tomáš Trtek k dané problematice podotkl, že po nastudování přihlášených projektových 

záměrů do Veřejné výzvy se domnívá, že některé projekty schválené RSK KVK jako 

potenciálně strategické nenesou v sobě dostatečný strategický potenciál a naopak projekty, 

které byly vyřazeny v rámci hodnocení, disponují větším strategickým i transformačním 

potenciálem pro dotčené území než projekty schválené.  
 
V 11:17 přišel zvolený zástupce RHSD pan Mgr. Tomáš Linda, MBA. Počet zvolených 

zástupců RHSD se navýšil na 3 členy. Počet členů RSK zůstává stejný, tj. 15 členů.  

 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a 

sociální dohody Karlovarského kraje: 

 berou na vědomí 
informaci o obdrženém Odvolání proti rozhodnutí Regionální stálé konference Karlovarského 

kraje od nositele projektů města Sokolov 

Pro – 16, zdržel se – 2, proti – 0 

 

4) Plán spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje 

Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. arch. Vojtěchu Frantovi, který představil 

aktuální informace o přípravách Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT). 
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Na 19. jednání RSK dne 16.06.2021 byl členy RSK a zvolenými zástupci RHSD vzat na vědomí 

PSÚT ve verzi 4.0. Odbor řízení projektů Krajského úřadu Karlovarského kraje zpracoval, na 
základě připomínek, aktualizovaný PSÚT ve verzi 5.0. V této verzi došlo k několika změnám, 

především: 

- rozšíření specifických cílů a podporovaných aktivit 
- stanovena redukce indikátorů 
- jazyková, věcná a obsahová korekce 
- do verze 5.0 byly zahrnuty strategické projekty schválené RSK a zvolenými zástupci 

RHSD na 19. jednání RSK Karlovarského kraje. 

Plán spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje obsahuje programy, mezi které se 

bude rozdělovat finanční alokace. V každém z programů jsou vytyčena schémata podpory, do 

kterých bude finanční alokace rozdělena. Jedná se o tematické výzvy, grantová schémata, 

strategické projekty a případně další finanční nástroje. Jak konkrétně budou tyto finanční 

nástroje realizovány, je v současné době předmětem příprav návrhu Operačního programu 

Spravedlivá transformace.  

Ing. Petr Kulhánek doplnil, že PSÚT Karlovarského kraje slouží jako podklad pro tvorbu 

národního Plánu spravedlivé územní transformace. Momentálně stále není jasné, zda PSÚT 

KVK bude součástí PSÚT ČR, nebo bude pouze podkladovým materiálem pro jeho tvorbu. 

 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské 

a sociální dohody Karlovarského kraje 

 berou na vědomí 

Plán spravedlivé územní transformace 2021-2030 Karlovarský kraj, verze 5.0, ze dne 
20.08.2021 

pro – 17, zdržel se – 1, proti - 0 

 

 

Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek ukončil společné jednání Regionální stálé konference a 

zvolených zástupců Rady hospodářské a sociální dohody. Další body programu byly 
projednány na samostatném jednání RSK. 

Na samostatném jednání bylo přítomno celkem 15 členů. RSK byla usnášeníschopná. 
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5) Volba nového náhradníka řádného člena do Národní stálé konference 

Patrik Pizinger nastínil důvod potřeby zvolení nového zástupce řádného člena NSK. Vzhledem 

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

k regionálnímu rozvoji a přípravy kraje na programové období 2021+, byla jako zvolený 

náhradník navrhnuta Ing. Petra Lorenzová z oddělení Sekretariátu RSK KVK, odboru 
regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• schvaluje 

záměr provedení změny zvoleného zástupce Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

v Národní stálé konferenci 

• schvaluje 

Ing. Petru Lorenzovou jako zvoleného náhradníka řádného člena Regionální stálé konference 

Karlovarského kraje v Národní stálé konferenci. 

Pro – 15, zdržel se – 0, proti – 0 

 

6) Informace ze 17. zasedání Národní stálé konference 

Patrik Pizinger stručně shrnul informace z jednání Národní stálé konference, která se konala ve 
dnech 23. a 24.06.2021. 

Mgr. Tomáš Trtek doplnil informace z NSK k oblasti ITI. Na území karlovarské aglomerace je 

do ITIKV° 2021 – 2027 zařazeno celkem 32 obcí. V současné době se čeká na detaily 
operačních programů pro období 2021-2027. Následně bude probíhat přiřazení projektů do ITI 

dle oblastí podpory a proces schvalování Zastupitelstvem města Karlovy Vary. První výzvy se 

očekávají v 1.-2. Q 2022. 

 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

 bere na vědomí  

informace ze 17. zasedání Národní stálé konference konané ve dnech 23. – 24. 6. 2021. 

Pro – 15, zdržel se – 0, proti – 0 
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7) Aktuální informace o postupu tvorby RAP2021+  

Ing. Petra Lorenzová informovala přítomné o aktuálních informacích k přípravě Regionálního 

akčního plánu 2021+.  

Regionální akční plán 2021+ bude řešit následující tematické oblasti:  

1. Střední školství 
2. Silnice II. třídy 
3. Deinstitucionalizace sociálních služeb – investiční část 
4. Zdravotnická záchranná služba 

Sekretariát RSK KVK obdržel od Ministerstva pro místní rozvoj tzv. klíče RAP, na základě 

kterých byla rozdělena alokace pro každou danou oblast a každý kraj. Klíče jsou výsledkem 

dohody územních partnerů ve spolupráci s Řídícím orgánem IROP. Návrhy klíčů pro silnice II. 
třídy a ZZS byly již schváleny Asociací krajů ČR, klíč pro střední školy klíč již existuje, ale 

není k němu ještě usnesení Rady asociace krajů. Veškeré klíče budou schváleny na příští 

Národní stálé konferenci na podzim letošního roku.  

Pro oblast deinstitucionalizace sociálních služeb by neměl být ustanoven statistický klíč, ale 

jedná se o seznam konkrétních projektů transformace. 

V návaznosti na tyto 4 oblasti byly osloveny 4 skupiny odborníků. Úkolem těchto pracovních 

skupin je prioritizovat seznamy projektů do maximální výše 130 % alokace pro Karlovarský 

kraj na základě tzv. klíčů RAP, které sekretariát RSK obdržel od ministerstva pro místní rozvoj. 

Zároveň dochází k finalizaci textové části RAP včetně seznamů projektů. Finální dokument 
bude potřeba schválit RSK KVK do konce roku 2021. 

 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje  

 bere na vědomí 

aktuální informace o postupu tvorby RAP2021+ 

Pro – 15, zdržel se – 0, proti – 0 

 

8) Ostatní 

Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek informoval o potřebě svolání 21. jednání RSK do konce  
roku 2021. Termín jednání zatím není stanoven, s termínem budou členové RSK seznámeni 

s dostatečným předstihem. 
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Ukončení Regionální stálé konference 

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

stálou konferenci v 11:45. 

 

 

Zapsal: Sekretariát RSK 

 

V Karlových Varech, dne 03.09.2021     

 

 

 

 

Ing. Petr Kulhánek 

Předseda Regionální stálé konference 

Karlovarského kraje 
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