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ZÁPIS 

z 22. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE 

LIBERECKÉHO KRAJE 

25. června 2020 

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE 

Čas zahájení jednání:  10:00 hodin 

Čas ukončení jednání:  13:00 hodin 

Přítomni:   dle prezenční listiny 

 
Jednání zahájil pan doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor Technické univerzity v Liberci a 
místopředseda Regionální stálé konference Libereckého kraje. Přivítal přítomné členy a 
konstatoval, že z celkového počtu 19 členů RSK je přítomno 15 hlasujících členů. RSK je 
usnášeníschopná. 

1. Schválení programu jednání RSK 

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. seznámil přítomné s programem a vyzval je k případnému 
připomínkám navrhovanému programu jednání. 

Program jednání: 
1. Schválení programu jednání 
2. Kontrola plnění úkolů z 21. jednání RSK LK 18. 12. 2019 
3. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK, změny v nominacích pracovních skupin 
4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Mgr. Ondřej Pergl – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

5. Informace z Národní stálé konference, Regionálně specifické aktivity (území Ralska) – AP SRR 
ČR 2021+ 
Mgr. Michael Otta – vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů - KÚLK 

6. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje 
Ing. Vendula Koděrová, Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS. - sekretariát RSK, 
KÚLK 

7. Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 
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Ing. Tereza Pokorná – KÚLK, Ing. Arch. Petr Klápště, Ph.D. - CI2, o.p.s. - zpracovatel 

8. Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima 
Mgr. Pavla Vidanová – Ministerstvo životního prostředí ČR 

9. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání 
PhDr. Jitka Doubnerová - MAS Frýdlantsko, z. s. 

10. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 
Ing. Radka Loučková Kotasová – Statutární město Liberec 

11. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 
Ing. Leona Patočková - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚLK 

12. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK 
Mgr. Zuzana Palečková - Agentura pro sociální začleňování 

13. Pracovní skupina Cestovní ruch 
Ing. Lidie Vajnerová, MBA - Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 

14. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) 
Ing. Ivana Ptáčková – ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 
Ing. Vladimír Pachl - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK 

Různé 

Diskuse a závěr 

 
K návrhu usnesení neměl nikdo z členů RSK připomínky a bylo přijato konsensem. Pan M. 
Brzezina přešel k hlasování. 
 
Usnesení č. 1/3/2020  
Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání. 
 
Usnesení schváleno konsenzem. 
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2. Kontrola plnění úkolů 

 Úkol Termín Pro 

1. 

Zjistit informaci, jakým způsobem se 
ne/monitoruje bezdomovectví na úrovni LK – 
zjistit a dodat informaci o naplňování. Termín 
úkolu byl prodloužen na následující jednání RSK, 
je potřeba prověřit, jakým způsobem a zda 
monitorují bezdomovectví jiné instituce. 

Do příštího jednání 
RSK 

Sekretariát RSK 

2. Doplnit žebříček reálného čerpání, resp. 
rozprostření v obcích. 

Do příštího jednání 
RSK 

Sekretariát RSK 

3. MASky LK – doplnit projekty do databáze 
projektů MAS skrz databázi RAP 

Do příštího jednání 
RSK 

MAS LK 

 
Slovo si převzala Z. Kapalínová a zmínila, jakým způsobem byly úkoly splněny:  
 

• Liberecký kraj nemonitoruje bezdomovectví systémově, ale sociálně vyloučené skupiny. 
Nicméně v době nouzového stavu bylo bezdomovectví monitorováno každý týden ve 
spolupráci s jednotlivými ORP. V podkladech stav k 7. 5. 2020. 

• Žebříček reálného čerpání, resp. rozprostření v obcích přiložen v podkladech a 
k nahlédnutí na webu http://www.investujpodjestedem.cz/mas/index.php 

• MAS LK – úkol trvá 
 
Poté proběhla krátká diskuse mezi členy. 
 
Z. Palečková se dotázala, zda existuje metodologie, na základě které se data v nouzovém stavu 
sbírala nebo se jedná o kvalifikovaný odhad. 
 
Z. Kapalínová upřesnila, jakým způsobem šetření probíhalo, jednalo se o spolupráci sociálních 
terénních pracovníků a policie, mimo Nového Boru, kde data nemají. 
 
M. Brzezina požádal o uvedení cca před výsledné číslo 195, výsledky šetření neuvádějí přesné 
číslo, ale orientační. 
 
Z. Kapalínová doplnila, že počet osob ze sociálně vyloučených skupin sloužil především k 
obstarání lůžek pro případné nakažení koronavirem. Na závěr poděkovala MAS za plnění 
databáze projekty, které se propisují do webové prezentace s jejich zasazením do území a 
představila sekretariátem zpracovanou mapu projektů realizovaných prostřednictvím MAS v LK. 

https://databazerap.kraj-lbc.cz/users/sign_in
http://www.investujpodjestedem.cz/mas/index.php
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3. Změny v nominacích členů a stálých hostů RSK, změny 
v nominacích pracovních skupin 

M. Otta informoval přítomné o změnách, které proběhly ve složení členů a jejich zástupců v 
Regionální stálé konferenci Libereckého kraje na základě přijatých žádostí členských institucí. 
Jejich výčet je uveden v tabulce níže. 
 

členská 
instituce 

původní člen nový člen 

člen funkce, instituce člen funkce, instituce 

kraj 

Ing. Radka 
Loučková 
Kotasová 

členka rady kraje, řízení 
rezortu hospodářského a 

regionální rozvoje, evropských 
projektů a územního 

plánování 

Ing. Michal Kříž 

člen rady kraje, řízení 
rezortu 

hospodářského a 
regionální rozvoje, 

evropských projektů 
a územního 
plánování 

kraj 
Ing. Michal Kříž - 

náhradník 

člen Výboru hospodářského a 
regionálního rozvoje 

Zastupitelstva Libereckého 
kraje 

Osvald Süss - 
náhradník 

člen Výboru 
hospodářského a 

regionálního rozvoje 
Zastupitelstva 

Libereckého kraje 

Zástupce 
statutárních 

měst 

Mgr. Veronika 
Futóová 

vedoucí oddělení přípravy a 
řízení projektů, SML 

Ing. Radka 
Loučková 
Kotasová 

náměstkyně 
primátora pro 

strategický rozvoj a 
dotace města Liberec 

Zástupce 
statutárních 

měst 

Mgr. Barbara 
Steinzová - 
náhradník 

manažerka IPRÚ, SML 

Ing. Petr 
Roubíček - 
náhradník 

náměstek primátora 
pro rozvoj města 

Jablonec nad Nisou 

Zástupce za 
venkov - 

SPOV 
Jindřich Kvapil 

předseda SPOV Libereckého 
kraje 

Michal Rezler starosta, Malá Skála 

Zástupce 
krajské sítě 

MAS 

Romana 
Zemanová 

předsedkyně Krajského 
sdružení MAS 

Ing. Anna 
Hančová 

předsedkyně 
Krajského sdružení 

MAS 

Úřad práce 
Ing. Elena 

Čermáková 
zastupující ředitelka Krajské 

pobočky v Liberci (Úřad práce) 

PhDr. Kateřina 
Sadílková, MBA 

ředitelka Krajské 
pobočky v Liberci 

(Úřad práce) 

Sdružení pro 
rozvoj 

cestovního 
ruchu v LK 

Mgr. Daniel David předseda sdružení 
Ing. Květa 
Vinklátová 

předsedkyně sdružení 

Zástupce 
katolické 

církve 
Tomáš Buřt 

vedoucí stavebního oddělení   
Biskupství litoměřické 

Ing. Ondřej 
Svoboda 

stavební technik 
Biskupství 

Litoměřického 
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4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Mgr. Ondřej Pergl 

O. Pergl představil Mapový server – dopady COVID. Jedná se o aplikaci, která zobrazuje nejvíce 
ohrožené oblasti s každoměsíční aktualizací. Ministerstvo se tímto snaží sledovat vývoj dopadů 
pandemie. Ve spolupráci se sekretariáty RSK vzniká také COVID-19 Sborník opatření a dobré 
praxe z regionů a měst České republiky. Očekávané uveřejnění publikace MMR je 07/2020. Po 
jeho uveřejnění sekretariát rozešle členům RSK LK. Sdělil informace o plánu na podporu oživení 
Evropy a předpoklady propadu ekonomiky vlivem pandemie. Zmínil také aktuality dotačních 
titulů z MMR a připomněl výzvy, které jsou aktuálně otevřené. 
 
10:20 – příchod  Ing. Ivy Linderové 
 
Dále popsal budoucnost Regionální stálé konference po roce 2020. MMR připravuje „Příručku 
RSK“ se zdůvodněním a rolemi RSK. Nyní se mimo jiné řeší i podoba a struktura Regionálního 
akčního plánu, který bude mít novou metodiku ke zpracování. Seznámil také s kroky, které stát 
plánuje v rámci nové SRR 21+, kdy dojde k novému vymezení ITI a s aktuálně 
probíhající aktualizací Implementačního plánu ČR 2030. Sekretariát RSK LK oslovoval obce 
s možností připomínkování dokumentu. 
 
M. Otta doplnil, že pro Liberecký kraj je klíčové, zda se oblast cestovního ruchu dostane 
z politického cíle 5 i do cíle 4, aby bylo možné realizovat projekty i mimo integrované nástroje 
(ITI mají územní omezení, CLLD mají finanční omezení na menší projekty – předpoklad do 5 mil. 
Kč). 

5. Informace z Národní stálé konference, Regionálně specifické 
aktivity (území Ralska) – AP SRR ČR 2021+ 

Mgr. Michael Otta – vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských 
projektů - KÚLK 

Zápis z NSK byl členům RSK zaslán emailem dne 11. 6. 2020. M. Otta seznámil s Fondem 
spravedlivé transformace na podporu strukturálně postižených krajů, který by měl být finančně 
podpořen také z Evropského fondu pro regionální rozvoj. S výší podpory FST z EFRR vyjádřil na 
zasedání NSK nesouhlas, neboť by tato podpora byla na úkor ostatní krajů, které v současné 
době pod podporu z FST nespadají. 
 
R. Loučková Kotasová se dotázala, o jaké kraje se jedná, které by Fond podporoval? 
 

https://egis.uur.cz/portal/apps/sites/#/mmr/


 

6 

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 

M. Otta upřesnil, že se jedná o uhelné regiony stanovené SRR ČR - Moravskoslezský, Ústecký a 
Karlovarský kraj. 
 
Mezi projednávanými body prezentoval na NSK také usnesení týkající se nastavení mechanismu 
kontrol, veškeré odpovědi řídících orgánů byly přiloženy v podkladech členům RSK LK. Na 
plenárním zasedání apeloval na financování zejména neziskového sektoru, kde by mělo být 
zachováno možnost až 100% financování a zároveň ex ante a také, aby nositelé integrovaných 
nástrojů a RAPů měli z evropských fondů zajištěny finance na administraci. MF neinformovalo o 
výši a struktuře spolufinancování do budoucna, toto téma bude znovu projednáno na dalším 
jednání NSK. Zmínil informace k specifické aktivitě Ralsko, která je součástí SRR ČR. Poděkoval 
MMR za umístění Ralska do regionálně specifických aktivit. Tato karta byla součástí podkladů 
k jednání RSK LK. 

6. Informace o činnosti sekretariátu RSK 

Ing. V. Koděrová, Ing. Z. Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS. 

V. Koděrová v úvodu požádala o vyplnění dotazníku pro zkvalitnění činnosti RSK LK a kvízu o 
ceny. Navázala na prezentaci O. Pergla, doplnila bližší informace k plánované centrální databázi 
RAP Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a představila vybrané aktivity Libereckého kraje v době 
pandemie, které byly zasílány na MMR ČR pro připravovaný sborník COVID. Vlivem nouzového 
stavu došlo také k přerušení putovní výstavy, nabídla možnost její zapůjčení a umístění do 
libovolných prostorů. Zmínila také připravované semináře pro studenty TUL a SŠ, neziskové 
organizace a pro veřejnost ve spolupráci s Eurocentrem Liberec. 
 
I. Pecháčková informovala o stavu Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+, která prošla 
schválením radou i zastupitelstvem kraje a nyní se připravuje její verze pro tisk. K dispozici by 
měla být do konce tohoto roku, v elektronické podobě je již nyní na www.kraj-lbc.cz/srlk. 
 
V. Koděrová požádala zástupce pracovních skupin RSK LK o průběžné zasílání aktualizované 
podoby seznamu jejich členů, vč. e-mailových kontaktů a prezentující členy na jednáních RSK LK 
o včasné odesílání podkladů k jednání do avizovaného termínu. 
 
Z. Kapalínová poděkovala za součinnost při schvalování zaslaných dokumentů korespondenční 
formou v době nouzového stavu. Krátce shrnula nejdůležitější body Výroční zprávy, výsledky 
každoročního porovnávání absorpční kapacity území v rámci Zprávy o hodnocení plnění RAP a 
výsledky Regionálního akčního plánu za rok 2019. Informovala o umístění pravidelného 
monitoringu čerpání a harmonogramu aktuálních výzev na webových stránkách RSK LK. 

https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/rozvojove-dokumenty-strategie-rozvoje-lk-a-program-rozvoje-lk/strategie-rozvoje-libereckeho-kraje-2021/dokument
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7. Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách 
Libereckého kraje 

Ing. Tereza Pokorná – KÚLK, Ing. Arch. Petr Klápště, Ph.D. - CI2, o.p.s. - 
zpracovatel 

T. Pokorná uvedla bod programu, proč je důležité plánovat a analyzovat území z pohledu 
predikce vývoje změny klimatu. Upozornila, že Akční plán bude třeba neustále aktualizovat 
vlivem změn klimatu. Liberecký kraj je jedním z mála krajů, který se této problematice věnuje. 
 
P. Klápště představil strukturu Akčního plánu a jeho celkovou návaznost na další typy 
dokumentů. Z analytických podkladů vývoje klimatu nastínil momentální situaci v kraji a 
efektivitu opatření proti suchu. Nyní probíhá připomínkování SWOT analýzy, do září se budou 
připravovat návrhy opatření. Finální verzi akčního plánu zašle sekretariát členům RSK LK. 
 
11:15 odchází L. Mlejnková 
 
R. Loučková Kotasová poděkovala za prezentaci, zmínila, že Magistrát města Liberec má do 
budoucna v plánu zpracovat adaptační strategii, dotazovala se tak na možnost případné 
konzultace. 

8. Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima 

Mgr. Pavla Vidanová – Ministerstvo životního prostředí ČR 

P. Vidanová poděkovala za pozvání a účast na RSK LK, navázala na prezentaci P. Klápštěho. 
Představila Pakt, jeho cíle a smysl působení. Do Paktu jsou zapojeny jak obce, tak skupina 
podporovatelů a koordinátorů. Zmínila podmínky pro členství a dotační podporu pro Pakt, 
kterou vyhlašuje MŽP. 
 
R. Loučková Kotasová se dotázala na počet obcí zapojených v Paktu? 
 
P. Vidanová upřesnila počet, cca 13 včetně Liberce, který využil předposlední výzvu. 
 
M. Otta doplnil, že téma klimatu a adaptace je součástí SRLK 21+. Pro Liberecký kraj se jedná o 
prioritní téma, které plánuje kombinovat současně s digitalizací a chytrými řešeními. 
 
M. Brzezina uvedl krátkou přestávku ke sběru dotazníku, který zúčastnění vyplňovali. 

https://sucho.kraj-lbc.cz/akcni_plan
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9. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány 
rozvoje vzdělávání 

PhDr. Jitka Doubnerová 

J. Doubnerová informovala o aktivitách MAS v Libereckém kraji, vyhlášených a plánovaných 
výzvách na rok 2020 – 2021. Většina MAS má vyčerpané prostředky v IROP a OP Z, výzvy v PRV 
budou ještě vyhlašovány. Zmínila plnění milníku IROP, nad 50% čerpají pouze MAS Brána do Č. 
ráje a MAS Přiďte pobejt. Ostatní MAS budou vyjednávat s ŘO o zmírnění podmínek čerpání. 
MAS zahajují přípravu strategií na období 2021+, na červenec je připraven informační workshop. 
Jako limitující hodnotí MAS zvažovanou povinnost spolufinancovat v příštím období režijní 
výdaje (30%). Požádala o spolupráci při tvorbě nových strategií MAS na období 2021 – 2027. 
V závěru poděkovala sekretariátu RSK LK za zveřejnění mapy Regiony sobě - kampaně Národní 
sítě MAS.  
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10.  Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec - 
Jablonec nad Nisou 

Ing. Radka Loučková Kotasová– Statutární město Liberec 

R. Loučková Kotasová seznámila s novinkami, zhodnotila stav realizace IPRÚ k 1. 6. 2020 včetně 
čerpání. Upozornila na právě probíhající výzvu „udržitelná mobilita“ a představila plánované 
výzvy. Nyní probíhá příprava na budoucí období, ITI a vyhlášení zakázky na integrovanou 
strategii. Do konce roku by měla být připravena strategická část a navržen programový rámec. 
Na kraj se budou zasílat návrhy ke schválení. 

11.  Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 

Ing. Leona Patočková  - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚLK 

L. Patočková krátce představila harmonogram roku 2020. V době nouzového stavu se pracovní 
skupina setkávala online, ostatní aktivity byly přesunuty. Informovala o jednání MŠMT a 
Realizačního týmu KAP. Termín dalšího jednání je 2. 7. 2020, výstupy budou součástí dalšího 11. 
jednání PS VZD. Schvalování NAKAP LK II prošlo formálními kontrolami, plánuje se zahájení 
projektu 1. 12. 2020. 

M. Otta se dotázal, zda metodický dopis ze strany MŠMT jak navazovat KAP na RAP zatím tedy 
nedorazil a poprosil o pozvánku na jednání 2. 7., aby měl k dispozici informace v návaznosti 
na jednání s MMR. 

L. Patočková zmínila, že po 15. 6., kdy proběhla schůzka MMR a MŠMT bude MŠMT informovat i 
jednotlivé sekretariáty RSK. 

 
12:00 odchází paní Pokorná 
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12.  Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK 

Mgr. Zuzana Palečková - Agentura pro sociální začleňování 

Z. Palečková uvedla změny od posledního setkání RSK LK. Vlivem dopadu nouzového stavu 
neprobíhala další jednání, pokračovat budou od podzimu. Pokračují ve zpracování Strategie 
sociálního začleňování LK. V návaznosti na SRLK 2021+ došlo k prioritizaci témat. Bydlení 
stanoveno členy pracovní skupiny jako nejvyšší priorita, dle dotazníkového šetření budou shánět 
data o sociálním bydlení, proběhla již zkouška funkčnosti na čtyřech obcích. Poděkovala RSK LK 
za administrativní a finanční podporu. V současné době hledají realizátora výzkumu. Dále 
doplnila význam zpracování strategie a návaznost na RSK. 

M. Otta požádal o harmonogram ke zpracování strategie, pokud jej mají k dispozici. 

Z. Palečková upřesnila, že jeho vytvoření bylo v plánu do září tohoto roku, ale vlivem nouzového 
stavu došlo k posunu, k dokončení strategie by tak mělo dojít v zimě 2021. 
 
12:10 odchází paní Loučková Kotasová a paní Frieserová 

13.  Pracovní skupina Cestovní ruch 

Ing. Lidie Vajnerová, MBA - Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 
v Libereckém kraji 

L. Vajnerová zmínila složitou personální situaci a tím vznikající nečinnost pracovní skupiny, 
dalším důvodem bylo také nestanovení témat k jednání. Vlivem nouzového stavu došlo 
k problémům v oblasti cestovního ruchu, ty největší se očekávají hlavně po letní sezóně. 
V podkladech účastníci obdrželi Analýzu modelových dopadů na odvětví cestovního ruchu 
vyplývající ze světové pandemie koronaviru. Informovala o tom, že Liberecký kraj nemá krajskou 
destinační společnost, protože oblastních destinací má 5, a proto nelze využít vyhlášené výzvy 
MMR - Marketingové aktivity v cestovním ruchu. Požádala MMR o zvážení rozšíření krajských 
žadatelů tak, aby LK mohl žádat bez nutnosti mít tuto krajskou destinační společnost, protože LK 
má Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v LK a Křišťálové údolí. Zřízení další organizace by kraji 
přineslo další náklady (cca 4 – 5 mil. Kč ročně). Apelovala na podporu značky Křišťálové údolí 
skrz její šíření, a také dalších aktivit na podporu sklářů. 

M. Otta doplnil, že cílem je šířit tuto značku i skrz inovace, o což se snaží kolegové z projektu 
Smart Akcelerátor Libereckého kraje. 
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14.  Pracovní skupina Inovace (VaVaI) 

Ing. Ivana Ptáčková – ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 
Ing. Vladimír Pachl - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK 

I. Ptáčková poděkovala za možnost příspěvku, doplnila M. Ottu k šíření značky Křišťálové údolí a 
seznámila s projektem Smart Akcelerátor II Libereckého kraje. Nyní vznikla aktualizovaná verze 
krajské přílohy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3), uvedla, 
jaké jsou její prioritní oblasti a změny oproti předchozí verzi. V rámci komunikace do území na 
podporu výzkumu, vývoje a inovací vznikla regionální značka „Vybroušené výkony“ a „1012+“. 

 
12:25 odchází paní Vajnerová a pan Kříž 
12:32 odchází pan Klápště 
12:33 odchází paní Doubnerová 
12:34 odchází paní Palečková 

Slovo předala V. Pachlovi, který představil Regionální inovační program – výzvu pro rok 2020 a 
program Asistenční vouchery Libereckého kraje – Smart Akcelerátor II, který je vyhlášen do 
31. 1. 2022. Informoval o vyhodnocení žádostí přijatých do Regionálního inovačního programu a 
o stavu přijatých žádostí oproti loňskému roku. 

12:45 odchází pan Pergl 

I. Ptáčková na konci své prezentace seznámila s projektem „Digital Inovation Hub 1012+“ a 
s mezinárodní projektovou spoluprací na platformě „Regiony chytře hospodařící s vodou“. 
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Různé 
M. Brzezina uvedl poslední bod programu – Různé. Přešel k vyhodnocení připraveného kvízu a 
vylosoval jeho výherce. 

 Úkol Termín Pro 

1. Zaslání COVID-19 Sborník opatření a dobré praxe 
z regionů a měst České republiky členům RSK LK 

plánovaný termín 
uveřejnění 07/2020 

Sekretariát RSK 
LK 

2. Zasílání aktualizované podoby seznamu členů 
pracovních skupin 

průběžný úkol 
Zástupci PS RSK 
LK 

3. 
Zaslání finální verze Akčního plánu adaptace na 
změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 
členům RSK LK 

plánovaný termín do 
12/2020 

Sekretariát RSK 
LK 

4. Poskytnout členům RSK zápis z jednání NSK pravidelný úkol 
Sekretariát RSK 
LK 

 
Příští 23. jednání RSK je naplánováno na 30. 9. 2020. O konkrétním čase a místě konání vás 
budeme včas informovat.  
 
M. Brzezina poděkoval za účast a ukončil jednání. 
Příloha: Prezenční listina 
Zapsala: Ing. Karolína Vičanová, DiS. 
Zápis schválil předseda RSK LK 
 
V Liberci dne: 25. 6. 2020 
 
 
        doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 
                 místopředseda 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/2020. 

https://www.rsk-lk.cz/jednani-rsk/2020

