Regionální stálá konference Karlovarského kraje
24. řádné jednání
Zápis
Místo konání:

Zastupitelský sál Krajského úřadu Karlovarského kraje,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Datum:

19. 09. 2022

Účastníci:

dle prezenční listiny
Č.j.: KK/2124/RR/22

Jednání bylo zahájeno:

12:10 hod.

Jednání bylo ukončeno:

14:05 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.
Na úvod přivítal předseda RSK Ing. Petr Kulhánek přizvané hosty:






Ing. Radanu Leistner Kratochvílovou z Ministerstva životního prostředí
Mgr. Ondřeje Pergla z Ministerstva pro místní rozvoj
Ing. Miloše Soukupa z oddělení RE:START Ministerstva pro místní rozvoj
Ing. Kristýnu Weissovou, z regionální kanceláře Karlovarského kraje, oddělení
RE:START Ministerstva pro místní rozvoj
on-line přivítal Ing. Iva Marcina ze Státního fondu životního prostředí

Předseda RSK KVK konstatoval, že na jednání je přítomno 16 členů RSK a 3 zvolení zástupci
RHSD, a RSK je tudíž usnášeníschopná.
Předseda RSK připomenul členům RSK, že Statut a Jednací řád RSK stanoví, že RSK může
přijímat stanoviska za účasti nadpoloviční většiny všech svých členů s hlasovacím právem
nebo jejich náhradníků. Stanoviska jsou přijímána primárně na základě konsensu, výjimečně
hlasováním. Zasedání RSK jsou neveřejná. Kromě členů či jejich náhradníků se mohou jednání
účastnit stálí hosté, pracovníci sekretariátu RSK, a dále přizvaní hosté či odborníci. Dále si
dovolil připomenout pravidla hlasování v rámci konference. Hlasování se účastní pouze řádní
členi RSK či jejich náhradníci a zvolení zástupci RHSD s hlasovacím právem. Hosté nemohou
hlasovat v žádném bodě programu.
Schválení programu
Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek uvedl, že program byl spolu s pozvánkou členům RSK
zaslán. Program jednání byl promítnut na slidu.
Ve 12:11 hod. opustil sál člen RSK Ing. Tomáš Musil, IEn., který se neúčastnil hlasování
v tomto bodě. Návrat do jednacího sálu ve 12:15 hod.
Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
RE:START v Karlovarském kraji II“

Dále nehlasoval Bc. Miloslav Čermák, jako nově navržený náhradník za NNO ANNA KK, z.s.,
a to až do bodu 2 Aktualizace členů RSK a jejich náhradníků (tj. až do přijetí usnesení – vzetí
na vědomí nových členů a jejich náhradníků).
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
Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. Petře Lorenzové, vedoucí oddělení
sekretariátu RSK, která uvedla plnění usnesení z 23. řádného jednání konaného
dne 17. 06. 2022. Regionální stálá konference Karlovarského kraje na svém 23. řádném jednání
dne 17. 06. 2022 neuložila žádný úkol s kontrolou plnění usnesení.

2) Aktualizace členů RSK a jejich náhradníků
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo paní Ing. Petře Lorenzové, která uvedla, že sekretariát
RSK obdržel několik návrhů na změnu členů RSK a jejich náhradníků. První změna byla na
pozici člena RSK ze Svazu léčebných lázní ČR, kdy místo pana Karla Denka je nově
nominována paní Ing. Eva Zachariášová. Další návrh na změnu na pozici náhradníka člena RSK
byla od Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, kdy pana Mgr. Stanislava Kříže
nahradila Ing. Lenka Mansfeldová. Třetí návrh na změnu na pozici náhradníka člena obdržel
sekretariát RSK od Svazu léčebných lázní ČR, kdy místo Ing. Jiřího Švaříčka je nově
nominován Ing. Richard Lhoták. Poslední žádost o změnu na pozici náhradníka člena RSK
obdržel sekretariát RSK od NNO ANNA KK, z.s., místo Martiny Paboučkové, nově Bc.
Miloslav Čermák. Dále došlo ke změně jména členky RSK paní PhDr. Pavly Radové – nově na
jméno PhDr. Albína Radová.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


berou na vědomí

aktualizované složení členů RSK a jejich náhradníků
pro – 18, zdržel se – 1, proti – 0
3) Aktualizace 5. Akčního plánu strategie RE:START
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo panu Ing. Miloši Soukupovi, který informoval o
aktualizaci 5. akčního plánu strategie RE:START. Podrobnější informace jsou uvedeny
v prezentaci, která byla členům RSK a zvoleným zástupcům RHSD zaslána společně
s podklady. K dispozici je taktéž na webových stránkách RSK www.rskkvk.cz.
Předseda RSK pan Ing. Petr Kulhánek uvedl, že v RE:STARTu, v pilíři E – Sociální stabilizace,
byla uvedena oblast opatření, která se nedaří naplňovat a která by vedla ke zlepšení
personálního zabezpečení zdravotnictví, případně zdravotnické infrastruktury Karlovarského
kraje. Dále uvedl, že v nedávné době v rámci Karlovarského kraje byl schválen obsáhlý balík
opatření, který by měl tyto aktivity pokrýt. Vznesl tedy dotaz, zda by byla možná komunikace
Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
RE:START v Karlovarském kraji II“

a spolupráce ve vztahu odboru zdravotnictví KÚKK, v jehož je tato oblast v gesci, a
RE:STARTu.
Pan Ing. Miloš Soukup uvedl, že je takováto spolupráce možná a je možnost se obrátit na Ing.
Kristýnu Weissovou z regionální kanceláře MMR-RE:START.
Dále navázal na předsedu RSK pan doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, který uvedl, že opatření,
týkající se zejména podpory lékařského personálu, se dějí na úrovni některých obcí. Dále
zmínil, že to, co se nedaří v RE:STARTu, se děje v obcích z peněz municipalit, případně
krajských. Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný je toho názoru, že by bylo přínosné najít vhodné
dotační zdroje na tyto aktivity, a finanční zdroje municipalit použít na jiné aktivity, které jsou
v obcích a kraji potřebné.
Ve 12:20 hod. přišel člen RSK, JUDr. Radan Večerka. Počet členů RSK se zvýšil na 17 členů.
Počet členů předsednictva RHSD zůstává stejný, tj. 3 členové.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


berou na vědomí

informace o vyhodnocení realizace strategie RE:START


schvalují

návrh aktualizace 5. Akčního plánu strategie RE:START v předloženém znění a všech
souvisejících dokumentů (podrobného popisu opatření a přehledu Hlavních rozvojových a
podpůrných projektů)
pro – 20, zdržel se – 0, proti – 0
4) Aktuální informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace (OPST)
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo panu Patriku Pizingerovi. Pan Pizinger uvedl, že jsou
přítomni Ing. Radana Leistner Kratochvílová z Ministerstva životního prostředí a Mgr. Ondřej
Pergl z Ministerstva pro místní rozvoj, kteří rádi zodpoví případné dotazy. Pan Pizinger
informoval členy RSK a zvolené zástupce RHSD o současném procesu přípravy Operačního
programu Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“) a požádal Ing. Radanu Leistner
Kratochvílovou o doplnění informací k aktuálnímu stavu OPST. Uvedl, že je stále platné
schéma, se kterým se seznamovali členové RSK na posledním zasedání RSK. Informoval, že
nově se změnil název u zastřešujících projektů, a to na skupinové projekty. Dále se upřesnila
možnost využití OPST v rámci finančního nástroje, kdy se ve spolupráci s Národní rozvojovou
bankou připravuje program pro podnikatele v Karlovarském kraji. Posléze uvedl, že začíná
příprava tematických výzev z OPST. Informoval, že došlo ke změně u potencionálně
strategických projektů, kdy u projektu „Agentury pro transformaci Karlovarského kraje“ došlo
k jeho stažení ze strany jeho nositele. Činnosti, které měla původně vykonávat „Agentura pro
transformaci Karlovarského kraje“, doznaly určitého vývoje v čase a přirozeně se vyvinuly tak,
že budou naplňovány odbory krajského úřadu (zejména odborem regionálního rozvoje, dále jen
Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
RE:START v Karlovarském kraji II“

„ORR“), příspěvkovými organizacemi kraje (zejména Karlovarskou agenturou rozvoje
podnikání, p.o., dále jen „KARP“), strategickým projektem „Krajská kulturní a kreativní
kancelář - 4K“ a dalšími relevantními subjekty.
Poslední aktivita ve vývoji OPST bylo uskutečnění nultého monitorovacího výboru. Účastníky
tohoto výboru za Karlovarský kraj byl pan Ing. Jan Novotný a pan Patrik Pizinger.
Pan Pizinger předal slovo Ing. Radaně Leistner Kratochvílové, která zmínila, že každým dnem
očekávají schválení OPST Evropskou komisí a vzápětí je možné přistoupit k formálnímu kroku,
tzn. svolat řádný monitorovací výbor (03.11.2022) a vyhlásit první výzvy. Zmínila, že první
výzvy by se měly týkat oblasti středního školství, rekonstrukce odborných učeben, digitalizace
škol obecně, pouze se čeká na podmínky Integrovaného regionálního operačního programu
2021-2027. Dále uvedla, že před spuštěním se nachází mechanizmus OPST tzv. finanční
nástroj, který je zaměřen na podporu podnikatelského sektoru. Nadále je snaha co nejdříve
spustit výzvu pro strategické projekty, aby mohlo dojít k podání žádostí, které jsou již
připravené.
Ing. Jan Novotný vznesl dotaz, proč se v tematických výzvách neobjevují výzvy na nemovitosti
a technologie. Paní Kratochvílová odpověděla, že v současné době se připravuje pro podporu
technologií mechanizmus finančních/úvěrových nástrojů.
Ing. Tomáš Musil, IEn. doplnil, že finanční nástroj nebo úvěr lze sice snadno čerpat, ale pro
samotné podnikatele tento mechanizmus podpory OPST nebude vhodný, a to z důvodu
existence stávajících úvěrů jednotlivých podnikatelů. Pokud si podnikatel vezme další úvěr, tak
nastává podřízenost dluhů a kombinace těchto dluhů je velmi složitá.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a
sociální dohody Karlovarského kraje


berou na vědomí

aktuální informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace
pro – 20, zdržel se – 0, proti – 0
5) Strategické projekty Karlovarského kraje OPST
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo panu Patriku Pizingerovi. Pan Pizinger uvedl, že
členům RSK byla zaslána ke každému projektu doporučení Státního fondu životního prostředí
(dále jen „SFŽP“) a expertní komise, vyjádření od nositelů projektů k těmto doporučením a
vyplněné dotazníky od nositelů projektů. Dále uvedl, že proběhl informační seminář společně
se zástupci SFŽP a Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“), kteří představili princip,
jak budou strategické projekty dále hodnoceny. Dále uvedl, že byla organizována pracovní
schůzka, která probíhala v hybridní formě, jejímž záměrem bylo prodiskutovat jednotlivé
potenciálně strategické projekty. V rámci pracovní schůzky byly navrženy některé podmínky,
které jsou na dnešním zasedání představeny a jsou dle účastníků pracovního semináře důležité.
Projekt „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“ byl na základě rozhodnutí nositele
stažen. Pan Pizinger uvedl, že tuto informaci by RSK mělo vzít na vědomí a dále odsouhlasit,
aby některé aktivity byly přeneseny na projekt „Krajská kulturní a kreativní kancelář (4K)“.
Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
RE:START v Karlovarském kraji II“

Dále pan Pizinger upozornil, že by se RSK KVK měla scházet častěji, vždy po obdržení
souhrnného stanoviska SFŽP, přibližně jednou za 3 měsíce.
Veškeré Podmínky/Připomínky k jednotlivým projektům byly členům RSK představeny,
posléze jimi odsouhlaseny a jsou uvedeny v tabulce usnesení.
JUDr. Radan Večerka vznesl dotaz, zda by mohla být vysvětlena usnesení:
 průběžné vyhodnocování disponibilní alokace do maximální stanovené výše 50 %,
určené k realizaci strategických projektů OPST z celkové alokace kraje OPST,
 návrh na případné využití zbylé alokace z mechanizmu strategických projektů do
ostatních mechanizmů podpory OPST.
Dále uvedl, že nelze nechávat nositele strategických projektů v nejistotě, kdy se náklady na
jednotlivé projekty navyšují, realizaci projektu je potřeba dokončit v určitém časovém
horizontu a dotační zdroje docházejí. Je potřeba zvýšit jistotu nositelů ve vztahu k alokaci.
Pan Pizinger odpověděl na výše uvedené dotazy a sdělil, že nepředpokládá, že by strategické
projekty vyčerpaly méně než 50 % celkové alokace pro Karlovarský kraj. Pokud by tato situace
nastala, je přirozené převést finanční prostředky do tematických výzev OPST.
V otázce 50 % alokace uvedl, že na jedné straně víme, že projektům rostou náklady a na druhé
straně je určitý stanovený limit v eurech. Jsou navrženy dvě cesty. Buď se pevně stanoví 50 %
a tím se spustí soutěžní výzva, tj. projekty budou podávány do ostré výzvy maximálně do výše
50% celkové alokace pro Karlovarský kraj. Nebo je zde druhá možnost, kdy bude nutné s
nositeli strategických projektů intenzivně pracovat a komunikovat. Nositel bude například
informován v průběhu přípravy projektu, že z požadovaných XY% dotace bude mít k dispozici
méně procent, než-li předpokládal, a bude na jeho zvážení, zda předpokládaná % alokace je pro
něj zajímavá nebo ne.
Ing. Jan Novotný dodal, že žadatelé se musejí sami rozhodnout, zda-li je předpokládaná % výše
dotace pro ně dostatečná. A je možné, že mnoho potenciálně strategických projektů se z těchto
důvodů do ostré výzvy OPST ani nepřihlásí.
Slova se ujal Mgr. Tomáš Trtek, který vyjádřil nesouhlas s rozdělením celkové alokace OPST
(50% na potenciálně strategické projekty). Dále uvedl, že některé projekty nepovažuje za
strategické (transformační) a některé projekty dublují obsahem svoji činnost, a předpokládá, že
v ostatních výzvách, např. tematických, dojde zcela jistě k podání více kvalitních a lépe
připravených projektů.
Taktéž vyjádřil své pochyby týkající se připravenosti potenciálně strategických projektů OPST,
kdy i po roce a půl od zařazení projektů mezi strategické jich řada nemá ani základní projektové
podklady, jako jsou studie, projektové dokumentace, studie udržitelnosti apod. S tímto souvisí
obtížnost jejich výběru resp. hodnocení.
Pan Pizinger závěrem konstatoval, že projekt by se neměl realizovat, protože jsou na něj
k dispozici finanční zdroje (dotace), ale proto, že je významný pro území.

K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje

Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
RE:START v Karlovarském kraji II“



berou na vědomí

informace nositele o dalším směřování strategických projektů „Krajská kulturní a kreativní
kancelář - 4K“ a „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“


souhlasí

s tím, aby byl projekt „Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K“ nadále připravován jako
strategický projekt Operačního programu Spravedlivá transformace, s možností dílčích
doplnění/úprav ve vazbě na stažení projektu „Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“


berou na vědomí

doporučení SFŽP a expertní komise ke všem potenciálně strategickým projektům a vyjádření
žadatelů k doporučením ze strany SFŽP a expertní komise
pro – 18, zdržel se – 2, proti – 0
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


schvalují

průběžné vyhodnocování disponibilní alokace do maximální stanovené výše 50 %, určené k
realizaci strategických projektů OPST z celkové alokace kraje OPST


schvalují

návrh na případné využití zbylé alokace z mechanizmu strategických projektů do ostatních
mechanizmů podpory OPST
pro – 17, zdržel se – 3, proti – 0
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


schvalují

systém zasedání RSK v rámci druhé fáze rozhodování o strategických projektech OPST, vždy
po obdržení souhrnného stanoviska od SFŽP, přibližně jednou za 3 měsíce
pro – 20, zdržel se – 0, proti – 0
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje
Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
RE:START v Karlovarském kraji II“



schvalují

ponechání statutu „ strategický projekt“ u všech 10 potencionálně strategických projektů
OPST, za splnění doporučení či podmínek k realizaci těchto strategických projektů stanovených
RSK:
Strategický projekt –
název

Doporučení/Podmínka RSK

Nositel
Karlovarský
kraj

Karlovarské inovační
centrum (KIC)

Bez doporučení/podmínek RSK
Předložit stanovisko Czechinvestu RSK, jako součást
žádosti předkládané do ostré výzvy na SP OPST

Město Aš

vl:aštovka

Bez doporučení/podmínek RSK

Karlovarský
kraj

Kulturní a kreativní
odvětví - Krajská
kulturní a kreativní
kancelář - 4K

Posoudit a rozhodnout možnosti dofinancování
projektu, a to s ohledem na navýšený rozpočet
projektu.

Karlovarský
kraj

Rekonstrukce a
modernizace Střední
uměleckoprůmyslové
školy keramické a
sklářské Karlovy Vary

Karlovarský
kraj

Krajský Business Park
Sokolov (KBPS)

Před podáním žádosti do ostré výzvy vyjasnit
majetkoprávní vztahy vůči pozemkům, na kterých
bude probíhat realizace.
RSK podmiňuje realizaci tohoto projektu:

Institut
lázeňství a
balneologie, Centrum lázeňského
v. v. i. (ILaB) výzkumu (CLV)
Sokolovská
uhelná, právní Sokolovská investiční a
nástupce, a.s. green development

investice a pracovní místa u projektu Centrum
lázeňského výzkumu budou po dobu udržitelnosti
realizovány na území Karlovarského kraje

Do doby podání žádosti do ostré výzvy je třeba
vyjasnit zařazení lokality Starého Sedla do databáze
brownfieldů.
RSK podmiňuje realizaci tohoto projektu:

Česká
zemědělská
univerzita v
Praze (ČZU)

investice a pracovní místa u projektu Chytrá krajina
2030+ budou po dobu udržitelnosti realizovány na
území Karlovarského kraje

Chytrá krajina 2030+

Sokolovská
Udržitelná revitalizace a
uhelná, právní resocializace lokality
nástupce, a.s. Medard

Bez doporučení/podmínek RSK
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Město Boží
Dar

Regenerace brownfieldu Uzavřít dohodu se strategickým partnerem do doby
Horský hotel Klínovec a podání žádosti do ostré výzvy OPST
jeho okolí

pro – 19, zdržel se – 0, proti – 1
6) Národní plán obnovy, komponenta 2.8.1 „Specifický brownfield“ – aktuální
informace
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo paní Ing. Petře Lorenzové, která uvedla, že na 23.
zasedání RSK byli členové informováni o vzniklé databázi brownfieldů za Karlovarský kraj
v Národním plánu obnovy, komponenta 2.8.1 „Specifický brownfield“. V této databázi měl
Karlovarský kraj zařazen projekt „Rašelinový pavilon-Kulturní centrum“. Ing. Petra Lorenzová
informovala členy o tom, že došlo k vyjmutí tohoto projektu, jelikož se projekt přihlásil do
čerpání podpory z jiné komponenty Národního plánu obnovy, komponenta 4.5 Rozvoj
regionálních kulturních a kreativních center. Z tohoto důvodu v současné době není v databázi
žádný projekt, který by vyhovoval podmínkám vyhlášené výzvy v rámci této komponenty.
Mgr. Tomáš Trtek vznesl dotaz týkající se jejich projektu „Areál staré Vodárny“, na který byla
čerpána dotace pro vypracování studie využitelnosti.
Ing. Lorenzová uvedla, že tento projekt je zařazen mezi tzv. podnikatelské brownfieldy,
komponenty 2.8.3 Národního plánu obnovy a zpracování studie využitelnosti bylo financováno
z výzvy spadající pod RE:START.
Mgr. Trtek dále uvedl, že projekt „Staré vodárny“ čítá jak část podnikatelskou tak i
nepodnikatelskou (přírodní úložiště uhlíku). Slova se ujal pan Mgr. Ondřej Pergl, který nabídl
panu Mgr. Trtkovi možnost konzultace a spolupráce s kolegy z MMR, neboť oblast
specifických a nepodnikatelských brownfieldů spadá do jejich gesce.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


berou na vědomí

informace k Národnímu plánu obnovy, komponentě 2.8.1 „Specifický brownfield“
pro – 20, zdržel se – 0, proti – 0
V 13:32 hod. ukončil předseda RSK Ing. Petr Kulhánek společné jednání RSK a zvolených
zástupců RHSD.
V 13:33 hod. byla předsedou RSK zahájena druhá část jednání RSK. Celkem bylo přítomno
17 členů RSK a byla tak usnášeníschopná.
7) Novinky z odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo panu Mgr. Ondřeji Perglovi, který prezentoval
aktuality z oblasti regionální politiky. Podrobnější informace jsou uvedeny v prezentaci, která
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byla členům RSK a zvoleným zástupcům RHSD zaslána společně s podklady. K dispozici je
taktéž na webových stránkách RSK www.rskkvk.cz.
V 13:33 hod. odešel člen RSK Alexandr Terek. RSK zůstala i nadále usnášeníschopná
v souladu s článkem 3, odst. 1 a 2 Jednacího řádu RSK. Počet členů RSK se snížil na 16 členů.
V 13:54 hod. odešel člen RSK doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný. RSK zůstala i nadále
usnášeníschopná v souladu s článkem 3, odst. 1 a 2 Jednacího řádu RSK. Počet členů RSK se
snížil na 15 členů.
V 13:56 hod. opustil sál člen RSK Mgr. Tomáš Trtek, který se neúčastnil hlasování. RSK
zůstala i nadále usnášeníschopná v souladu s článkem 3, odst. 1 a 2 Jednacího řádu RSK. Počet
členů RSK, jenž hlasovali, se v tomto bodě se snížil na 14 členů.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

aktuální informace z odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR
pro – 14, zdržel se – 0, proti – 0
8) Schválení Regionálního akčního plánu 2021+ Karlovarského kraje pro oblast
školských projektů
Ve 13:59 hod. se do jednacího sálu vrátil člen RSK Mgr. Tomáš Trtek. Počet členů RSK se
zvýšil na 15 členů.
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo paní Ing. Petře Lorenzové, která uvedla, že na
23. zasedání RSK byl členy RSK KVK schválen Regionální akční plán 2021+ (dále jen „RAP“)
pro aktivity: Silnice II. třídy, Zdravotnickou záchrannou službu a Deinstitucionalizaci
sociálních služeb. Na tomto zasedání budou schvalovány aktivity středního školství, a to
Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol
Karlovarského kraje a Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských
zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona. Dále
došlo ke schválení aktualizované textové části RAP, která byla upravena a doplněna.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


schvaluje

Regionální akční plán 2021+ Karlovarského kraje pro oblast školských projektů – Souhrnný
rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol Karlovarského kraje
a Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání
ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona


schvaluje

aktualizovanou textovou část Regionálního akčního plánu 2021+ Karlovarského kraje
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pro – 15, zdržel se – 0, proti – 0
9) Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ) – případové studie
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo paní Ing. Petře Lorenzové, která uvedla, že sekretariát
RSK zpracoval Případovou studii Hospodářsky a sociálně ohroženého území (dále jen
„HSOÚ“) Sokolov. Sekretariát RSK dostal za úkol od Ministerstva pro místní rozvoj zpracovat
jednu případovou studii na kterékoliv ORP spadající do HSOÚ. Studii obdrželi členové RSK
k náhledu v podkladech. V rámci kraje bylo rozhodnuto, že se zpracují případové studie i pro
zbylá ORP, která spadají pod HSOÚ. Dochází tedy ke zpracování případové studie ORP
Kraslice, která je ve vysokém stupni rozpracovanosti a ORP Ostrov, která je v počáteční fázi.
Paní Lorenzová informovala, že případová studie ORP Sokolov byla zaslána Ministerstvu pro
místní rozvoj. Zároveň informovala, že zbývající studie budou členům RSK poskytnuty po
jejich dopracování, aby se s nimi mohli seznámit.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

informace k HSOÚ a k případovým studiím jednotlivých ORP
pro – 15, zdržel se – 0, proti – 0
10) Ostatní
Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek sdělil, že příští termín zasedání RSK KVK není ustanoven
a jeho stanovení se bude odvíjet od podaných žádostí do ostré výzvy pro strategické projekty
OPST a potřeby jejich posouzení v rámci 2. fáze zapojení RSK do procesu posuzování
strategických projektů.
11) Ukončení Regionální stálé konference
Ing. Petr Kulhánek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil Regionální stálou konferenci
ve 14:05 hod.
Zapsal: Sekretariát RSK KVK
V Karlových Varech dne 18.10.2022

Ing. Petr Kulhánek
předseda Regionální stálé konference Karlovarského kraje
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