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ZÁPIS 

z 20. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ 
KONFERENCE LIBERECKÉHO KRAJE 

25. září 2019 

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE 

Čas zahájení jednání:  10:00 hodin 

Čas ukončení jednání:  12:30 hodin 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 
Jednání zahájil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Přivítal přítomné členy a konstatoval, že 
z celkového počtu 19 členů RSK je přítomno 16 hlasujících členů. RSK je usnášeníschopná. 

1. Schválení programu jednání RSK 

M. Půta seznámil přítomné s programem. K programu neměl nikdo připomínky. 

Program jednání: 
1. Schválení programu jednání 
2. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK, změny v nominacích pracovních skupin 
3. Kontrola plnění úkolů z 19. jednání RSK LK 20. 6. 2019 
4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Mgr. Ondřej Pergl – zástupce MMR ČR 
5. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) - Ing. Leona Patočková - odbor školství, mládeže, 

tělovýchovy a sportu KÚLK 
6. Pracovní skupina Sociální začleňování - Mgr. Zuzana Palečková - Agentura pro sociální 

začleňování 
7. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou - Mgr. 

Barbara Steinzová – Statutární město Liberec 
8. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje - Bc. Vendula 

Koděrová, Ing. Zuzana Kapalínová – sekretariát Regionální stálé konference, KÚLK, RNDr. 
Ivana Pecháčková – vedoucí oddělení rozvojových koncepcí (Strategie rozvoje LK, SEA) 
KÚLK 

9. Agentura ochrany přírody a krajiny (problematika suchých oblastí na území LK), Ing. Jiří 
Hušek 

10. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) - Ing. Vladimír Pachl - odbor regionálního rozvoje a 
evropských projektů KÚLK 
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Různé 
Závěr a diskuse 
 
Usnesení č. 1/3/2019 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání. 
 
Usnesení schváleno konsenzem. 
 
M. Březina přišel v 10.08 hod. 
 

2. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK 

Nový host je uveden v následující tabulce.  
 

 
 

3. Kontrola plnění úkolů 

 Úkol Termín Pro 

1. Rozeslat členům RSK zápis z jednání NSK. 
Periodický úkol po každém jednání NSK. 

Po zveřejnění zápisu Sekretariát RSK 

 
• Zápis z jednání NSK byl členům RSK odeslán dne 4. 7. 2019. 

 

4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Mgr. Ondřej Pergl 

O. Pergl informoval o oblastech působnosti MMR: Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále 
jen „SRR ČR 2021+“), Akčním plánu 21-22, o územní dimenzi, o informacích z oblasti Smart City. 
SRR ČR 2021+ prochází hodnocením vlivu na životní prostředí (SEA), do konce září 2019 bude 
dokument předložen na Vládu ČR. 
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Akční plán SRR 21-22 – O. Pergl popsal smysl dokumentu a plán jeho zpracování – jaro 2020 
meziresortní připomínkové řízení, do konce června 2020 odeslání na Vládu ČR. Dále popsal 
zpracování návrhů karet aktivit a regionálně specifické aktivity, které budou navrhovat kraje 
prostřednictvím RSK, resp. regionálního manažera SRR. 
 
Dále O. Pergl informoval o procesní evaluaci územní dimenze – horizontální a vertikální 
spolupráce, úloha RSK při evaluaci – RSK představuje stále spíše informační a komunikační 
platformu s omezenou možností jakkoliv ovlivnit činnost jednotlivých ŘO. Dále popsal představu 
o budoucí úloze RAP jako o primárním nástroji, který bude v rámci koordinace např. stanovovat 
alokace, které budou přiděleny na řešení jednotlivých problémových oblastí. Tímto by došlo 
k zásadnímu rozšíření jeho významu – k tomu by mělo být velmi důrazně přihlíženo při jeho 
tvorbě. 
O. Pergl popsal roli RSK po roce 2020. A dále byla rozebírána územní dimenze v operačních 
programech 2021+, jejímž cílem je definovat, ve kterých specifických cílech (aktivitách) má být 
zvýhodněno určité území, a jakým způsobem. Tento dokument je v procesu připomínkování do 
30. 9. 2019, jednání s ŘO IROP je plánováno na 3. 10. 2019. 
 
Dále popsal o RAPu jako o národním intervenčním nástroji pouze pro fondy EU a na příkladu 
uvedl postup RAPu pro střední školství. Předběžné jsou projednaná témata s IROP a AK. 
Proběhla informace o vymezení území pro ITI a informace o SMART CITIES a pozval na workshop 
na téma Integrovaný rozvoj a Smart City v listopadu 2019. Dále pozval na jednání Národní stálé 
konference 17.10.2019 v Praze 
 
J. Sviták přišel v 10.15 hod 
 
I. Linderová: upozornila na kontroly, které jedna zkontroluje výběrové řízení před jeho 
uskutečněním a zkonstatuje, že je v pořádku, následující kontrola odhalí nějaké pochybení ve 
výběrovém procesu a vydá stanovisko s tímto pochybením. I. Linderová poukazuje na špatnou 
kontrolní činnost kontrolních orgánů – chtěla požádat, aby se do příštího období zkvalitnila 
činnost kontrolních orgánů. Nastavení jasných lhůt pro kontroly a jasná odpovědnost. 
 
J. Černý: pokud kontrola proběhne, je potřeba stanovit závaznost rozhodnutí této kontroly. 
Pokud kontrola proběhne a je v pořádku, proč kontrola za další 3 roky odhalí chyby? 
 
M. Půta a M. Otta: komentují situaci s kontrolními orgány v ČR. Bylo by vhodné, aby po kontrole 
jedním kontrolním orgánem, který vydá své stanovisko, bylo toto stanovisko platné.  
M. Otta: také uvedl případ kontroly na ten samý projekt, tu samou záležitost. Bylo by dobré 
stanovit závaznost rozhodnutí jedné kontroly a ostatní kontrolní orgány by toto stanovisko měly 
akceptovat.  
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I. Linderová: každý kontrolor by měl převzít odpovědnost za své rozhodnutí, ačkoli bylo třeba 
chybné a ne, že na tuto chybu doplatí příjemce. 
 
Z. Palečková: jak budou RAPY provázané se SRR ČR? Kam směrovat činnost pracovní skupiny 
sociální začleňování? 
 
O. Pergl: SRR ČR bude mít obálky pro jednotlivá témata a to na základě zjištění potřebnosti 
z RAPŮ, které obsahují projekty z území. RAPY tedy stanoví absorpční kapacitu území. Práci 
pracovních skupiny tedy nasměrujte na RAP. 
 
V. Pachl přišel v 10.40 hod. 
 

5. Pracovní skupina Vzdělávání 

Ing. Leona Patočková 

L. Patočková se představila, jako nová hlavní manažerka projektu KAP. Popsala aktuální stav 
Rámce pro podporu infrastruktury 4 pro výzvu IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – CLLD. V tomto Rámci byly nově pracovní 
skupinou pro vzdělávání schváleny 3 projektové záměry, které krátce představila a prosí o jejich 
schválení RSK. 
 
Usnesení č. 2/3/2019 RSK schvaluje aktualizovaný Rámec na podporu infrastruktury č. 4 
včetně seznamu 4 projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP. 
Usnesení nabývá účinnosti 25. 9. 2019. 
 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se hlasování: 0 
 
L. Patočková dále informovala o harmonogramu navazujícího projektu KAP LK II, který by měl 
být na MŠMT podán do konce tohoto roku. Zároveň požádala o možnost schválit KAP LK II členy 
RSK per-rollam. 
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6. Pracovní skupina Sociální začleňování 

Mgr. Zuzana Palečková 

 
Z. Palečková krátce zopakovala informaci o sloučení Pracovní skupiny Sociálního začleňování 
s Paktem zaměstnanosti LK, kterou uváděla na předchozím jednání RSK. Dále požádala o 
schválení sloučení RSK: 
 
Usnesení č. 3/3/2019 RSK schvaluje sloučení „Pracovní skupiny sociální 
začleňování“ Regionální stálé konference Libereckého kraje a „Odborné pracovní skupiny 
Sociální oblasti“ Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje, dále nový název pracovní skupiny 
„Pracovní skupina sociální začleňování a zaměstnanost“, její Statut „Pracovní skupiny sociální 
začleňování a zaměstnanost“, Jednací řád „Pracovní skupiny sociální začleňování a 
zaměstnanost“ a nové složení „Pracovní skupiny sociální začleňování a zaměstnanost“, její 
členy, náhradníky a stálé hosty. 
a ukládá: 
sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje vystavit členům pracovní skupiny a 
jejich náhradníkům jmenovací listiny. 
 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se hlasování: 0 
 
Na žádost uvedla Z. Palečková nové členy PS. Celkem je v pracovní skupině 30 členů. Dále Z. 
Palečková shrnula dosavadní činnost pracovní skupiny a její další směřování – především 
nejdůležitější témata (sociální bydlení, spolupráce organizací v sociální oblasti), navržené 
indikátory, které by se daly sbírat a vyhodnocovat, uvedla strategické dokumenty na území LK, 
které se zabývají sociální tematikou a jsou veřejně dostupné. Dále navrhla spolupráci v sociální 
oblasti s garanty z řad LK. I. Pecháčková kvitovala tuto spolupráci a navrhla, aby se pracovní 
skupina zaměřila na práci s nově připravovaným dokumentem SRLK 2021+, aby problematika 
sociálního bydlení byla do tohoto dokumentu promítnuta. Všechny pracovní skupiny pod RSK 
budou na začátku listopadu 2019 vyzvány k připomínkování SRLK 2021+. 
 
Z. Palečková: vznesla podnět na jednání RSK, že u bydlení neví, jakým způsobem jsou cíle 
naplňovány, protože z vyhodnocení to není poznat. 
 
Úkol: zjistit informaci, jakým způsobem se ne/monitoruje bezdomovectví na úrovni LK – zjistit a 
dodat informaci o naplňování, viz opatření: 
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Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020  
B7.1.b  Monitoring počtu a lokalizace osob bez domova i mimo dostupné statistiky ambulantních 
center (např. Městská policie, Policie ČR, NNO, …) a výsledky centralizovat a poskytovat 
relevantním organizacím  Garant: Odbor kancelář hejtmana – odd. krizového řízení 
 
 
K. Vinklátová odešla v 10.53 hod. 
 

7. Integrovaný plán rozvoje aglomerace Liberec – Jablonec nad 
Nisou (IPRÚ) 

Mgr. Barbara Steinzová 

B. Steinzová informovala o aktuálním stavu realizace projektů v IPRÚ, dále o počtu výzev a 
předložených projektů IPRÚ, predikce plnění IPRÚ, čerpání IPRÚ Liberec – Jablonec k 31.8.2019. 
Dále uvedla opatření pro zrychlení čerpání (posílení kapacit stavebního úřadu, zařazení nových 
aktivit v nejkritičtější oblasti dopravy – telematika, bezpečnost, vyhledávání alternativních a 
připravenějších projektů v obcích, aj. Nakonec uvedla harmonogram výzev IPRÚ do konce roku 
2019. 
 
M. Půta: krátká diskuze o novém vymezení ITI Liberec-Jablonec 
 
L. Mlejnková přišla v 11.05 hod. 
M. Půta odešel v 11:15 hod.  
 

8. Informace o činnosti sekretariátu RSK 

Bc. V. Koděrová, Ing. Z. Kapalínová, RNDr. I. Pecháčková  

Z. Kapalínová informovala o připravovaném sběru dat – projektových záměrů do databáze, resp. 
Regionálního akčního plánu a to v průběhu října 2019 a poprosila členy RSK o jejich spolupráci a 
motivaci ostatních regionálních aktérů. 
V. Koděrová představila další aktivitu sekretariátu, a to putovní výstavu projektů „Otisky EU 
v Libereckém kraji“ včetně termínů. 
Z. Kapalínová okomentovala data z monitoringu čerpání dotací EU v LK a harmonogramy výzev 
OP, které jsou aktuální k 1. 9. 2019. Monitoring i kompletní harmonogramy jsou opět ke stažení 
na webových stránkách www.rsk-lk.cz. Dále popsala postup projektu RSK LK III. 
 

http://www.rsk-lk.cz/
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I. Pecháčková informovala o postupujících pracích na Strategii rozvoje Libereckého kraje 2021+ - 
zpracované části, struktura návrhové části, termíny dalšího postupu a pozvala na projednávání 
dokumentu s veřejností na obcích s rozšířenou působností. 
 

9. Agentura ochrany přírody a krajiny (problematika suchých oblastí 
na území LK) 

Ing. Jiří Hušek 
 
J. Hušek si připravil příspěvek o problematice suchých oblastí na území Libereckého kraje, resp. 
obecný rámec této problematiky. Upozornil na to, že tento problém je nutno vidět v kontextu 
s širším problémem a to klimatem a jeho změnami. Uvedl východiska tohoto stavu, včetně 
mnoha změn v krajině, které člověk silně pozměnil – vodní režim krajiny. Dále popsal aktuální 
stav srážek, deficit zásoby vody v půdním profilu na území ČR, retenční schopnost krajiny. 
V závěru uvedl řešení a to zejména mitigační opatření - náprava příčin klimatických změn na 
úrovni globální i lokální, adaptační opatření - náprava vodního režimu, změny v zemědělském a 
lesním hospodaření, péče o zdroje pitné vody včetně jejich efektivního využívání. Uvedl 
nejdůležitější aktéry - obce, ORP, kraj, správci toků (podniky Povodí, Lesy ČR), vlastníci pozemků, 
zemědělci, AOPK ČR a zdůraznil důležitost koncepční práce, konkrétních strategií a projektové 
přípravy. Dále uvedl zdroje, ze kterých se bude čerpat a mnohdy již čerpá a realizují se opatření 
(vlastní zdroje, dotační zdroje – EU, NDT, krajské dotace).  
 
M. Otta: uvedl, že ORREP s OŽPZ spolupracuje na opatřeních v nově zpracovávaném dokumentu 
SRLK2021+. Dále uvedl, že v rozpočtovém výhledu kraje byla pro příští rok navýšena částka v 
Dotačním fondu LK na tato témata. A dále kraj připravuje a realizuje již několik pilotních 
projektů v oblasti hospodaření s vodou. Cílem je si tato opatření vyzkoušet na vybraných 
projektech s tím, aby následně mohl kraj pro nové programové období EU připravit více 
takových projektů. 
 
I. Linderová: zvažujete, že by v dotačním titulu krajském bylo možné, aby žadateli byly také 
podnikatelské subjekty? 
 
J. Sviták: zvažuje se tato možnost, bude snaha, aby okruh žadatelů byl co nejširší, ale je obava, 
že takové projekty budou uměle vytvářeny. Možná spolupráce s obcemi a podnikatelskými 
subjekty. 
 



 

8 

Projekt „Regionální stálá konference Libereckého kraje III“ č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000199  

je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc 

I. Pecháčková: OŽP v současné době připravuje zpracování  vlastního rezortního dokumentu  
k problematice klimatické změny v Libereckém kraji – Akční plán adaptace na klimatickou změnu, 
který bude vycházet z obecnějšího rámce a tím je  SRLK 2021+. 
 
Z. Palečková: pracovní skupina sociální začleňování se ozve na začátku listopadu 2019 ohledně 
spolupráce na SRLK 2021+, konkrétně řešení tématu sociální bydlení a indikátory k jeho 
sledování. 
Z. Palečková odešla 12.21 hod. 
 

10. Pracovní skupina Inovace 

Ing. Vladimír Pachl 
 
V. Pachl popsal harmonogram Regionálního inovačního programu 2019, v současnosti probíhá 
hodnocení přijatých žádostí. Dále uvedl, že MMR zvažuje zařazení tématu Inovace do 
přeshraničního programu Česko – Sasko 2021+ - cíleno na MSP a to na základě průzkumu zájmu, 
resp. absorpční kapacity a představil výsledky tohoto průzkumu a dílčí témata. Také informoval 
o výroční konferenci regionální inovační strategii Libereckého kraje, která proběhla 18.9.2019 a 
jejích tématech a také o jednání pracovní skupiny Inovace (Rada pro výzkum, vývoj a inovace), 
kde se stanovily priority LK pro Národní RIS3 2021 – 2027 a byl představen navazující projekt 
Smart Akcelerátor II. 
 
I. Linderová: budou v připravovaném OP Česko-Sasko 2021+ vhodnými žadateli také 
podnikatelské subjekty? Bylo by možné, aby hospodářská komora získala informace? 
 
M. Otta: proběhlo mapování zjištění zájmu realizovat případně přeshraniční projekty mezi 
podnikatelskými subjekty. Výsledky za celé dotační území mi nejsou zatím známy a v rámci 
přípravy nového OP toto zatím nebylo dořešeno. 
 
V. Pachl: hospodářská komora zatím nebyla na žádném jednání, ale bylo by logické, aby na 
těchto jednáních byla přítomna. 
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Různé 

Pravidelný úkol poskytnout členům RSK zápis z jednání NSK. 

 Úkol Termín Pro 

1. Rozeslat členům RSK zápis z jednání NSK. 
Periodický úkol po každém jednání NSK. 

Po zveřejnění zápisu Sekretariát RSK 

2. 
Zjistit informaci, jakým způsobem se 
ne/monitoruje bezdomovectví na úrovni LK – 
zjistit a dodat informaci o naplňování. 

Do příštího jednání 
RSK 

Sekretariát RSK 

 
 
Příští 21. jednání RSK je naplánováno na 18. 12. 2019. O konkrétním čase a místě konání vás 
budeme informovat.  
 
M. Brzezina poděkoval za účast a ukončil jednání. 
 
Příloha: Prezenční listina 
Zapsala: Ing. Zuzana Kapalínová 
Zápis schválil předseda RSK LK 
 
V Liberci dne: 25. 9. 2019 
         Martin Půta 
                 předseda RSK LK 

 

Vytištěné prezentace k jednotlivým bodům programu obdrželi účastníci jednání ve svých 
podkladech a také jsou zveřejněny na internetových stránkách LK pod odkazem: 
https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2019 

 
 

https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2019

