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ZÁPIS 

z 23. jednání REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE 

LIBERECKÉHO KRAJE 

30. září 2020 

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE 

Čas zahájení jednání:  10:00 hodin 

Čas ukončení jednání:  12:50 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 10 hlasujících členů. RSK není usnášeníschopná. 

1. Schválení programu jednání RSK 

M. Půta uvedl 23. jednání a vzhledem k prozatímnímu nízkému počtu členů s hlasovacím právem 
navrhl posunutí bodu schválení programu do doby, než bude RSK LK usnášeníschopná. Před 
oficiálním schválením programu se zúčastnění budou řídit jeho pracovní verzí. 

Ing. Květa Vinklátová z časových důvodů již v úvodu požádala o přesunutí bodu č. 9 před bod č. 3. 
Členové s touto změnou souhlasili a pozměněný návrh programu byl přijat konsensem. 

2. Kontrola plnění úkolů 

10:10 – příchod Ing. Ivy Linderové 

Slovo si převzal Mgr. Otta, který seznámil přítomné s plněním níže uvedených úkolů z 22. 
jednání RSK LK. Upozornil na vyhotovený Sborník COVID-19, kde lze mimo jiné najít i za 
Liberecký kraj seznam činností a dobré praxe, která vychází z fungování kraje v době pandemie. 
Členům byl zaslán 5. 8. 2020. 

 

 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 
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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 LK zápis z jednání NSK 
 

pravidelný úkol 
 

Sekretariát RSK 
LK 

 

3. Pracovní skupina Cestovní ruch 

Ing. Květa Vinklátová, Bc. Jakub Šeps - Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu 
v Libereckém kraji 

Přesunut bod č. 9. paní Ing. Vinklátové. Zmínila účast svého kolegy – vedoucího oddělení 
cestovního ruchu Bc. Jakuba Šepse z důvodu jeho spolupráce na tvorbě Analýzy návštěvnosti. 

Zmínila dopad koronavirové pandemie na oblast cestovního ruchu, kdy toto odvětví společně s 
dopravou bylo nejvíce zasaženo a odezvy tak budou dlouhodobého charakteru. Uvedla reakce 
Libereckého kraje na tuto situaci, snahu zaměření marketingových aktivit na tuzemskou 
klientelu a prezentovala výsledky letošní sezóny. Očekává se propad těchto čísel v období 
podzimu a zimy, kdy návštěvnost zpravidla není tak vysoká, jako v letních měsících. Liberecký 
kraj si nechal v důsledku plošného zasažení oblasti cestovního ruchu zpracovat Analýzu 
návštěvnosti, kterou představil J. Šeps. 

 
10:20 příchod Ing. Radky Loučkové Kotasové 
 
J. Šeps navázal na paní radní a prezentoval Analýzu návštěvnosti pro rok 2019, která obsahuje 
čísla, ke kterým se chce LK po krizi opět vrátit. Analýza vychází z dat, které poskytnul mobilní 
operátor T-mobile, respektive z mobilních SIM karet a jejich zdrojových dat (typ návštěvníků, 
četnost návštěv, zdrojová destinace atd.). Na základě těchto dat budou vznikat cílené kampaně a 
další marketingové aktivity k znovunastartování cestovního ruchu v regionu. S tím souvisí také 
Analýza přínosů a dopadů vyplývající z cestovního ruchu, kde je nastíněno vyčíslení cestovního 
ruchu pro Liberecký kraj a jeho přínos pro rozpočet kraje. Obě tyto analýzy jsou dostupné na 
webu kraje. Vzniká rovněž Strategie cestovního ruchu pro další období, nyní probíhá spolupráce 
s TUL na tzv. argumentačních kartách – nejdůležitější statistická data pro jednotlivé turistické 
oblasti včetně Křišťálového údolí. Představil plánovanou kampaň na mimosezonní období, její 
plánované spuštění je 12. 10. 2020. Nastínil rovněž plány pro rok 2021 (nové logo, claim, směr 
propagace, téma roku, bonusová jízdenka, sociální sítě REGION LIBEREC atd.) 
 

https://kultura.kraj-lbc.cz/page414/strategicke-dokumenty
https://www.liberecky-kraj.cz/cs/sekce-pro-podnikatele-a-partnery/statistiky-a-dulezite-dokumenty/infografiky-libereckeho-kraje-kristaloveho-udoli-a-destinacnich-spolecnosti-2020.html
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M. Otta upozornil, že vzniklo také nové logo Libereckého kraje v oblasti podpory inovací v úzké 
spolupráci s oddělením vnějších vztahů a značkou Křišťálové údolí. Při tvorbě nového loga 
v oblasti cestovního ruchu by se tak mělo s tímto logem počítat, aby měl kraj jednotný koncept. 
Upozornil také na případné zkreslení výsledků v Analýze návštěvnosti vlivem získávání dat od 
jednoho mobilního operátora. 

K. Vinklátová argumentovala cenou pořízení dat. 

M. Půta reagoval, např. zaměstnanci KÚ LK mají Vodafone a nemusí být tak výsledek adekvátní. 

J. Šeps zmínil, že data jsou průměrována a dopočítávána. Na dotaz pana Otty doplnil, že k tvorbě 
loga mají odbornou komisi. Cílem je, aby loga spolu korespondovala a byla zařaditelná a 
intuitivně přiřaditelná k LK. 

I. Pecháčková se dotázala, zda je Strategie cestovního ruchu již někde k dispozici k nahlédnutí a 
na jaké období byla připravována. 

J. Šeps doplnil, že strategii připravují od listopadu minulého roku, pandemie překazila plány a 
cíle byly nerealistické, proto probíhá její přepracování a k dispozici by měla být do prosince 
letošního roku. 

10:30 odchází Bc. Jakub Šeps 

 

Schválení programu jednání RSK LK 
M. Půta konstatoval, že je přítomno 12 členů s hlasovacím právem a RSK LK je již 
usnášeníschopná. Přešel k hlasování o podobě programu jednání. 

Program jednání: 
1. Schválení programu jednání 
2. Kontrola plnění úkolů z 22. jednání RSK LK 25. 6. 2020 
3. Pracovní skupina Cestovní ruch 

Ing. Květa Vinklátová – Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 
4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Ing. Jitka Barcalová – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
5. Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 

Ing. Radka Loučková Kotasová – Statutární město Liberec 
6. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány rozvoje vzdělávání 

Zástupce – MAS LK 
7. Informace ze sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje 

Ing. Vendula Koděrová, Ing. Zuzana Kapalínová, Ing. Karolína Vičanová, DiS., Ing. Jana 
Vlková – sekretariát RSK LK, KÚLK 

8. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 
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 Ing. Leona Patočková – odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚLK 
9. Pracovní skupina Sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK 

Mgr. Zuzana Palečková – Agentura pro sociální začleňování 
10. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) 

Ing. Vladimír Pachl – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚLK 
11. Chytřejší kraj 

Ing. Petr Dobrovský – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 
12. Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 
 RNDr. Viktor Třebický – CI2, o.p.s. - zpracovatel 
Různé 
Diskuse a závěr 

 
Pan hejtman přešel k hlasování. 
 
Usnesení č. 1/4/2020  
Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání. 
 
Usnesení bylo schváleno konsenzem. 

4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Ing. Jitka Barcalová – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

J. Barcalová představila novinky z Ministerstva pro místní rozvoj. Zmínila aktuality z kohezní 
politiky pro programové období 2021–2027 – nové nástroje pro ČR (RRF, REACT EU, FST), zdroje 
EU pro oživení a transformaci ekonomiky, operační programy pro období 2021-2027, informace 
o OP pro ITI/CLLD, novou strukturu zpracovávání Regionálních akčních plánu a jeho témat, 
představila Hospodářskou strategii a Národní plán obnovy včetně jeho pilířů. 

10:45 odchází hejtman Martin Půta 

Uvedla připravované koncepční dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj (SRR 21-22, ÚDOP, 
Koncepce Smart Česko, Strategický rámec Re:start, Strategie rozvoje cestovního ruchu 2021-
2030, Akční plán Re:start). V oblasti cestovního ruchu probíhá dlouhodobá podpora ke zmírnění 
následků COVIDu, nyní skrz podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
v cestovním ruchu a Marketingové aktivity v cestovním ruchu. 

Dále prezentovala Národní dotační tituly, alokace jednotlivých výzev a jejich navýšení. 
Představila dva Národní dotační tituly pro rok 2021, a to Program rozvoje regionů 2019+ a 
Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. 
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Na závěr pozvala na meziresortní konferenci Aplikovaný výzkum v oblasti regionálního rozvoje a 
také členy Národní stálé konference na její 16. plenární zasedání, které se bude konat dne 24. 
listopadu v Praze (případně v online prostředí). 

M. Otta shrnul zdroje EU pro oživení a transformaci ekonomiky, které se konkrétně týkají 
Libereckého kraje. Upozornil, že v případě projektů na cyklodopravu mají obce možnost podat 
žádost do programu REACT-EU. Doporučil sledovat Modernizační fond – zaměřený na 
energetiku, budou zde programy také pro podnikatele. 

K. Vinklátová poukázala na Národní program podpory cestovního ruchu, delší dobu řeší 
nedostatečnou a špatně nastavenou podporu investic v cestovním ruchu jak z národní, tak EU 
úrovně. Kraje si umí pomoci s marketingem, nedostatek je však v podpoře turistické 
infrastruktury (např. malé obce nejsou schopné infrastrukturu vybudovat) a v oblasti národní 
podpory – podmínka zřízení destinační společnosti, což pro LK je neefektivní a neekonomické. 
Požádala zástupce MMR o předání informací o tom, že NPPCR není dobře nastaven. 

J. Barcalová poděkovala za podnět a přislíbila jeho tlumočení dále. 

M. Otta doplnil, že CR může být podporován plošně, operační programy jsou stále ve 
vyjednávání. Podporovány budou jak národní kulturní památky, tak kulturní památky. 

J. Barcalová zmínila, že z programu Interreg (přeshraniční spolupráce) bude také možnost čerpat 
na oblast cestovního ruchu. 

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

Ing. Radka Loučková Kotasová – Statutární město Liberec 

R. Loučková Kotasová prezentovala aktualizovaná data týkající se čerpání finančních prostředků 
v rámci IPRÚ LBC JBC k 1. 9. 2020 oproti údajům z předchozího jednání. Nejvíce se daří čerpat na 
projekty v oblasti sociální infrastruktury a dopravy. Právě probíhají dvě výzvy IPRÚ (Výzva 
udržitelná mobilita, Výzva sociální bydlení), aktuálně plánují další tři výzvy (Výzva sociální 
podnikání, Výzva ZŠ, Výzva terminály). Zmínila práce na přípravě období 2021+, nyní probíhají 
práce na Strategii ITI – jednání pracovních skupin říjen - listopad 2020. 

M. Otta požádal na další jednání o doplnění prezentace o informace o průběhu zpracování 
Strategie ITI (případně o zaslání pracovní verze dokumentu), poslouží k tvorbě Regionálního 
akčního plánu LK 2020, neboť ten musí obsahovat vazby na integrované nástroje, tzn. že 
potřebujeme znát témata, která bude Strategie ITI obsahovat. Tento apel bude platit i na Místní 
akční skupiny. 

R. Loučková Kotasová přislíbila spolupráci. 

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/kalendar-akci/aplikovany-vyzkum-v-oblasti-regionalniho-rozvoje
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6. Integrované strategie rozvoje venkova a místní akční plány 
rozvoje vzdělávání 

Členka i její zástupkyně se omluvily z jednání. V materiálech všech přítomných byla připravena 
prezentace zástupců MAS LK. 

7. Informace o činnosti sekretariátu RSK LK 

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

V. Koděrová informovala o činnosti sekretariátu za uplynulé období. Nyní probíhají práce na 
tvorbě Regionálního akčního plánu LK 2020, jehož návrh byl členům zaslán před jednáním. 
Obsahuje nově jen čtyři hlavní témata, ve kterých probíhá sběr projektových záměrů. 
Schválenou verzi bude sekretariát zasílat na MMR do konce letošního roku. 

11:20 příchod pana Ing. Petra Dobrovského 

M. Otta doplnil, že dokumenty RAP byly zaslány i pro možné připomínky členů, které sekretariát 
zapracuje před odesláním jeho finální verze. Představil aktualizaci Národního investičního plánu 
(NIP) a Národního plánu obnovy (NPO) a hlavní rozdíly mezi těmito dokumenty (NIP – nástroj ČR, 
gestorem MMR; NPO – nástroj EU, gestorem MPO, je podmínkou čerpání finančních prostředků 
z EU, konkrétně z Fondu obnovy). 

Slovo předal V. Koděrové, která představila Sborník „Covid“. Tento dokument vytvořilo MMR, 
obsahuje zajímavé a inspirativní projekty a aktivity realizované v krajích v reakci na pandemii. 
Sborník byl členům RSK LK zaslán 5. srpna 2020 k nahlédnutí. Pokračuje také výstava Otisky EU 
v Libereckém kraji. Nyní je ke zhlédnutí v Kulturním centru Turnov, od 19. října se přesouvá na 
zámek do Doks. V případě zájmu o umístění výstavy ve vašich prostorách nás můžete 
kontaktovat na emailu: rsk@kraj-lbc.cz. Na začátku září proběhl seminář „Jak na dotace“, další 
plánovaný seminář pro studenty TUL „EU versus kraje v praxi“ by měl proběhnout v listopadu 
2020 (případně posunut, odvozeno bude dle restrikcí Vlády ČR). Členům RSK LK bude zaslána 
pozvánka na plánovaný seminář pro veřejnost „NEN“ – národní elektronický nástroj, který 
probíhá ve spolupráci s Eurocentrem a jeho přesný termín prozatím není znám. 

Jako tradičně jsou pro členy RSK LK na webových stránkách sekretariátu k dispozici 
aktualizované Harmonogramy výzev operačních programů a Monitoring čerpání dotací EU 
v Libereckém kraji. 

J. Barcalová poděkovala Sekretariátu RSK LK za aktivitu. Uvedla, že Liberecký kraj je jedním 
z nejaktivnějších krajů. Poděkovala rovněž za spolupráci při tvorbě COVID-19 Sborník dobré 
praxe z regionů a měst.  

mailto:rsk@kraj-lbc.cz
https://www.rsk-lk.cz/vyzvy/planovane
https://www.rsk-lk.cz/dotace/monitoring/429-monitoring
https://www.rsk-lk.cz/dotace/monitoring/429-monitoring
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8. Pracovní skupina Vzdělávání (KAP) 

Ing. Leona Patočková – Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK 

L. Patočková navázala na J. Barcalovou a také poděkovala sekretariátu RSK LK za spolupráci.  

V oblasti vzdělávání vznikla Analýza šetření České školní inspekce za celou ČR, z dostupných 
dat byla vytvořena analýza také pro oblast Libereckého kraje. Z analýzy vyplynulo, že školy 
nemají peníze na obnovu zařízení, údržbu a softwarové licence. Školy s distančním 
vzděláváním řeší problém neúčasti žáků na hodinách. 

S RSK LK spolupracují na tvorbě RAP, do konce roku budou vybírat a prioritizovat investiční 
záměry v oblasti středního a speciálního školství, to proběhne v rámci 13. jednání pracovní 
skupiny. Vítají nabídku M. Otty zúčastnit se 21. 10. jednání a představit zde informace 
k prioritizaci. 

L. Patočková představila aktivity pracovní skupiny a online akce, na které zúčastněné pozvala. 
Zmínila také průběh projektů KAP III a NAKAP LK II. Výzva k podávání žádostí pro projekt KAP 
III bude vyhlášena 30. 9. 2020, projekt je zaměřen více na prohlubování spolupráce v území. 
Projekt NAKAP LK II byl schválen a v lednu 2021 proběhne zahajovací konference, na kterou 
pozvala účastníky jednání. 

M. Otta poděkoval za informace a zmínil zajímavé porovnání ČR a LK v analýze šetření. 
Poděkoval rovněž za spolupráci při tvorbě RAPu. 

9. Pracovní skupina sociální začleňování a zaměstnanost RSK LK 

Mgr. Zuzana Palečková – Agentura (odbor) pro sociální začleňování – Úřad 
vlády ČR 

Z. Palečková představila aktuální informace z pracovní skupiny sociální začleňování a 
zaměstnanost. Rovněž poděkovala sekretariátu, a to za podporu při realizaci pracovních 
skupin a za konzultace při jejich aktivitách. 

11:35 odchází Ing. Květa Vinklátová. 

Pracovní skupina obnovila setkávání, během nouzového stavu došlo k jejich přerušení. Byla 
zahájena realizace projektu na sociální inovace a započaty práce na analytické části Strategie 
sociálního začleňování LK. Tato část bude obsahovat analýzy kvantitativních a kvalitativních 
dat, identifikaci míry rozsahu sociálního vyloučení v území a výstupy z dotazníku bydlení. 
Dotazník bydlení (mapování situace bydlení na úrovni obcí LK) probíhá ve spolupráci s RSK LK, 
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výstupem jsou agregovaná data z území pro využití k plánování, rovněž budou také k dispozici 
obcím k plánování bytových politik a hledání adekvátních finančních zdrojů. 

Průběžně probíhá sběr dat, ze kterých vycházejí zprávy pro LK. Sledují se především za 
účelem vyhodnocování změn a trendů v území. Z. Palečková představila data za rok 2018. 

11:55 odchází Ing. Michal Kříž 

10. Pracovní skupina Inovace (VaVaI) 

Ing. Vladimír Pachl – Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK 

Pracovní skupina měla po delší době prezenční setkání, kde probíhalo především hodnocení 
projektů předložených do výzvy Regionálního akčního programu 2020. Celkem bylo přijato 35 
žádostí, podmínky splnilo celkem 33 žádostí s celkovou částkou 5 739 620 Kč. 

V. Pachl představil nový projektový záměr Digitální inovační hub v Libereckém kraji. Hlavním 
cílem projektu je posílit vysoce výkonnou výpočetní techniku, zlepšit konkurenceschopnost 
v oblasti kybernetické bezpečnosti a rozvoj pokročilých digitálních dovedností. 

12:10 přichází paní Ing. Tereza Pokorná a pan RNDr. Viktor Třebický 

Vysvětlil význam nově vzniklé inovační značky 1012+ a její komunikační nástroje. Mezi ty patří 
např. vytvoření informačně-vzdělávacího webu 1012plus, vznik přidružených sociálních sítí, 
videoprezentace, podcasty s podtitulem „Region, který mění svět“, eventy, konference atd. 

12:12 odchází Ing. Vladimír Pachl 

11.  Chytřejší kraj 

Ing. Petr Dobrovský – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 

P. Dobrovský shrnul základní informace ke koncepci, které prezentoval již na předchozím 
jednání RSK LK. Uvedl změny, které se promítly v souvislosti s průběhem pandemie COVID. 
Od léta agentura pracuje na Akčním plánu, který obsahuje 9 projektů. Nyní jsou ve fázi 
nastavování indikátorů. Představil jednotlivě všech 9 projektů (Sběr dopravních dat, Podpora 
chytrých podnikatelských řešení, Evidenční systém sbírkových předmětů, Energetický 
management, Hospodaření s vodou, Adaptace na trh práce v digitální ekonomice, 
Elektronická komunikace a kyberbezpečnost, Informační a datový portál, ICT Infrastruktura). 

12:20 odchází Ing. Iva Linderová a Ing. Radka Loučková Kotasová 

12:25 odchází Ing. Vendula Koděrová 

12:27 odchází doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 
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Uvedl k jednotlivým projektům jejich hlavní význam pro kraj. V závěru zmínil kontakty na 
pracovníky agentury v případě zájmu o spolupráci. 

12:40 odchází pan Ing. Petr Dobrovský 

12. Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách 
Libereckého kraje 

RNDr. Viktor Třebický – CI2, o.p.s. - zpracovatel  

V. Třebický představil průběh zpracovávání akčního plánu – analytické části, který byl po 
připomínkách především zúžen a přeskupen (z 280 na 50 stran) pro celkové pochopení 
problematiky i pro laickou veřejnost. Popsány jsou zde změny klimatu, jak se projevily a projeví, 
jaké změny přinesou a v jakých oblastech je Liberecký kraj nejzranitelnější.  

Nyní probíhá fáze zpracování návrhové části. V létě byl akční plán prezentován radním a došlo 
k prodloužení termínu pro jeho zpracování do konce listopadu. V návrhové části dokumentu je 
zpracována SWOT analýza, zmínil několik jejich bodů, na každý z nich jsou navržena také 
opatření. V dokumentu jsou popsány také technologie na zmírnění změn klimatu. 

Navázán je rovněž na Strategii rozvoje Libereckého kraje 2021-2027, proběhla aktualizace o data 
a návaznosti na jednotlivé priority v ní obsažené. Závěrem představil návrh implementačního 
plánu. 

M. Otta poděkoval za příspěvek a za soulad zpracovávaného dokumentu se Strategií 
Libereckého kraje 2021-27. Zmínil schůzku a prezentaci k Akčnímu plánu adaptace na změnu 
klimatu dnes ve 14:00, kde bude přítomen i zástupce odboru regionálního rozvoje. 

 

Různé  

M. Otta poděkoval všem za účast na jednání, další jednání je plánováno na prosinec/leden dle 
vývoje ve vyjednávání o nové samosprávě po krajských říjnových volbách 2020, která budou 
probíhat v následujících měsících. Předem bude rovněž avizováno, zda proběhne v prezenční 
nebo distanční podobě. 

12:45 odchází Ing. Jitka Barcalová 

Z. Palečková se dotázala na avizovanou modifikaci nebo změny RSK a zda s novými tématy RAP 
se počítá také se vznikem nových pracovních skupin. 
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M. Otta doplnil, že prozatím ne, pracovní skupiny zůstávají jako doposud. Nemáme ambice 
zakládat pro každé téma pracovní skupinu. Ve složení členů RSK dojde k úpravám v novém 
období, ale to je prozatím v jednání. 

 

 Úkol Termín Pro 

1. Zasílání aktualizované podoby seznamu členů 
pracovních skupin 

průběžný úkol 
Zástupci PS RSK 
LK 

2. 
Zaslání finální verze Akčního plánu adaptace na 
změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje 
členům RSK LK 

plánovaný termín do 
12/2020 

Sekretariát RSK 
LK 

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

4. 
Informovat na dalších jednáních o průběhu 
tvorby Strategie ITI, případně zasílat její pracovní 
verze 

Do příštího jednání 
RSK LK 

Zástupce 
statutárních 
měst 
zastoupený 
nositelem 
ITI/IPRÚ 

 
Příští 24. jednání RSK LK je naplánováno na 9. prosinec 2020/6. leden 2021. O konkrétním datu, 
čase a místě konání vás budeme včas informovat.  
 
M. Otta poděkoval za účast a ve 12:50 ukončil jednání. 
Příloha: Prezenční listina 
Zapsala: Ing. Karolína Vičanová, DiS. 
Zápis schválil předseda RSK LK 
 
V Liberci dne: 30. 9. 2020 
 
 
             
         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/2020. 

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

