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ZÁPIS

z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

Termín: 12.11.2014

Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje

Čas zahájení jednání: 12:00 hodin

Čas ukončení jednání: 14:30 hodin

Přítomni dle prezenční listiny

Jednání zahájil předseda Regionální stálé konference (dále jen RSK) - hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta, přivítal přítomné členy a konstatoval, že z celkového počtu 18 členů RSK je přítomno 17 
nominovaných členů, tzn., že je RSK usnášeníschopná. Dále podal informaci o tom, že 1 člen RSK dle 
vlastního výběru na základě potřeb regionu bude v rámci ustavujícího jednání RSK schválen.

Členy RSK informoval o vytištěných podkladech, které obdrželi před začátkem jednání.

1. Schválení programu jednání

Předseda RSK představil program dnešního jednání a vyzval účastníky k připomínkám k navrhovanému 
programu jednání. K programu nebyly žádné připomínky a byl schválen všemi 17 přítomnými členy 
RSK.

Schválený program jednání:
1. Jmenovaní členové RSK hejtmanem LK
2. Schválení člena RSK dle vlastního výběru na základě potřeb regionu
3. Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK
4. Volba místopředsedy RSK
5. Volba stálého zástupce a náhradníka za RSK do Národní stálé konference
6. Určení sekretariátu RSK
7. Územní dimenze a nové nástroje v programovém období 2014-2020 včetně Regionálního 

akčního plánu, role Regionální stálé konference
8. Příprava Regionálního akčního plánu LK
9. Ustanovení dočasných pracovních skupin
10. Různé
11. Závěr a diskuze

USN č. 1/1/2014 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání.

2. Jmenovaní členové RSK hejtmanem LK

Předseda RSK podal podrobnější informace o složení RSK a zastoupení jednotlivých členských institucí a 
vyzval jmenované členy, aby se představili. 
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Na závěr projednání budu č. 2 předseda RSK podal informaci k nominacím, které obdržel od Svazu 
měst a obcí ČR a o kterých se domnívá, že úplně neodpovídají realitě v Libereckém kraji (např. u 
nominace zástupců za středně velká města, není žádný zástupce bývalých okresních měst nebo 
zástupce současných obcí s rozšířenou působností). Nominace jsou se Svazem měst a obcí ČR řešeny a 
je možné, že po uskutečnění ustavujících zastupitelstev v obcích Libereckého kraje dojde ke změnám 
nominace u členských institucí nominovaných Svazem měst a obcí ČR.

USN č. 2/1/2014 Regionální stálá konference bere na vědomí seznam členů a jejich náhradníků 
jmenovaných hejtmanem Libereckého kraje na základě písemné nominace členských institucí 
Regionální stálé konference.

3. Schválení člena RSK dle vlastního výběru na základě potřeb regionu

Regionální stálá konference může doplnit seznam členských institucí RSK o další instituci dle vlastního 
výběru na základě potřeb regionu. Vzhledem k tomu, že se zástupce za navrhovanou instituci prvního 
jednání RSK neúčastnil, RSK rozhodla, že o tomto bodu bude jednat na svém příštím zasedání. 

Bez usnesení.

4. Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK

Statut a Jednací řád RSK byl vydán rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 127 ze dne 14.8.2014. 
Členové RSK měli možnost se s oběma dokumenty předem seznámit, neboť součástí pozvánky na první 
jednání byla informace o tom, že jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách Libereckého 
kraje pod odkazem www.kraj-lbc.cz/rsk. 

Mgr. Otta připomněl, že se jednání účastní pouze nominovaný člen nebo jeho náhradník. Pokud se 
jednání nemůže zúčastnit ani jeden z nich, nemůže instituci zastoupit někdo jiný. Pro jednání RSK je 
důležitá účast nadpoloviční většiny členů RSK. Pokud někdo z nominovaných členů nebo náhradníků ví, 
že je příliš vytížen a nebude se moci jednání RSK pravidelně účastnit může požádat členskou instituci 
RSK o změnu nominace.

Oba dokumenty byly schváleny všemi přítomnými členy RSK.

USN č. 3/1/2014 Regionální stálá konference schvaluje Statut Regionální stálé konference pro území 
Libereckého kraje a Jednací řád Regionální stálé konference pro území Libereckého kraje.

5. Volba místopředsedy RSK

Volba místopředsedy vyplývá ze Statutu RSK (dle čl. 3 odstavce 3), místopředseda vykonává funkci 
předsedajícího v případě nepřítomnosti předsedy (podrobněji čl. 5 Statutu RSK). Předseda navrhl zvolit 
místopředsedou prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse, rektora Technické univerzity v Liberci. Prof. Dr. Ing. 
Zdeněk Kůs poděkoval předsedovi RSK za důvěru a souhlasil s nominací.

Dále se předseda zeptal členů RSK, zda někdo z nich navrhuje zvolit na pozici místopředsedy někoho 
jiného. Nikdo z členů RSK jiný návrh neměl, jako místopředseda RSK byl zvolen prof. Dr. Ing. Zdeněk 
Kůs.

USN č. 4/1/2014 Regionální stálá konference volí jako svého místopředsedu prof. Dr. Ing. Zdeňka Kůse.
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6. Volba stálého zástupce a náhradníka za RSK do Národní stálé konference

Volba stálého zástupce RSK a jeho náhradníka do Národní stálé konference (dále jen NSK) vychází z čl. 
3 odstavce 4 Statutu RSK. Předseda navrhl zvolit stálým zástupcem RSK do NSK Mgr. Michaela Ottu, 
vedoucího odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a současně člena Vyjednávacího týmu 
Asociace krajů ČR pro přípravu krajů na období EU 2014-2020 a jeho náhradnici RNDr. Ivanu 
Pecháčkovou, vedoucí oddělení rozvojových koncepcí odboru regionálního rozvoje a evropských 
projektů. 

Mgr. Kubeš podal podrobnější informace k NSK a informoval členy RSK o tom, kdo byl zvolen jako 
zástupce do NSK v krajích, kde už proběhlo první jednání RSK. Předseda RSK doplnil, že nominaci 
zástupce nebo jeho náhradníka lze změnit.

Jelikož nikdo z členů RSK neměl jiný návrh, byl návrh předsedy RSK schválen všemi přítomnými členy.

USN č. 5/1/2014 Regionální stálá konference volí jako svého stálého zástupce do Národní stálé 
konference Mgr. Michaela Ottu, vedoucího odboru regionálního rozvoje a evropských projektů a jako 
jeho stálého náhradníka RNDr. Ivanu Pecháčkovou, vedoucí oddělení koncepcí odboru regionálního 
rozvoje a evropských projektů.

7. Určení sekretariátu RSK

Určení sekretariátu vychází z čl. 3 odstavce 3 Statutu RSK, činnosti sekretariátu jsou podrobněji určeny 
v čl. 6 Statutu RSK, především se jedná o zajištění činností RSK po administrativní, organizační a 
koordinační stránce. Předseda navrhl sekretariátem RSK určit odbor regionálního rozvoje a evropských 
projektů Krajského úřadu Libereckého kraje, všichni členové RSK s jeho návrhem souhlasili.

Kontaktní e-mail: rsk@kraj-lbc.cz

Kontaktní osoby:
RNDr. Ivana Pecháčková (e-mail: ivana.pechackova@kraj-lbc.cz, 485 226 572)
Ing. Lukáš Chmel (e-mail: lukas.chmel@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 576), 
Mgr. Lenka Patočková (e-mail: lenka.patockova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 707) 

USN č. 6/1/2014 Regionální stálá konference určuje jako svůj sekretariát odbor regionálního rozvoje a 
evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje.

8. Územní dimenze a nové nástroje v programovém období 2014-2020 včetně 
Regionálního akčního plánu, role Regionální stálé konference
Mgr. František Kubeš, Ministerstvo pro místní rozvoj - prezentace

Na jednání RSK vystoupil Mgr. František Kubeš, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen 
MMR), který seznámil členy RSK s územní dimenzí a novými nástroji v programovém období 2014-
2020. 

Následovala diskuze členů RSK k tomuto tématu.

Prezentaci obdrželi účastníci jednání vytištěnou ve svých podkladech a také je zveřejněna na 
internetových stránkách LK pod odkazem www.kraj-lbc.cz/rsk. 
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9. Příprava Regionálního akčního plánu LK
RNDr. Ivana Pecháčková, Krajský úřad Libereckého kraje - prezentace

O přípravě Regionálního akčního plánu (dále jen RAP) LK členy RSK informovala RNDr. Ivana 
Pecháčková z odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Zástupce MMR ocenil přístup 
Libereckého kraje ke způsobu zpracování RAP, především pak jeho komunikaci s významnými subjekty 
a důležitými partnery v území. V souvislosti s harmonogramem zpracování RAP, se členové RSK 
dohodli, že se další setkání uskuteční v období leden/únor. 

K přípravě RAP LK proběhla diskuze členů RSK týkající se harmonogramu, sběru a výběru projektů pro 
tvorbu RAP, tabulka RAP, aktualizace RAP…

Vytištěnou prezentaci obdrželi účastníci jednání ve svých podkladech a také je zveřejněna na 
internetových stránkách LK pod odkazem www.kraj-lbc.cz/rsk. 

10. Ustanovení dočasných pracovních skupin

Předseda členy RSK informoval o tom, že RSK může dle čl. 3 odstavce 6 Statutu RSK k jednotlivým 
tématům vytvořit dočasné pracovní skupiny a navrhnul vytvoření těchto pracovních skupin (dále jen 
PS):

1. Pracovní skupina „Vzdělávání“ (z důvodu tvorby Krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání 
(pro střední a odborné vzdělávání) a Místních akčních plánů vzdělávání (pro předškolní a školní 
vzdělávání)

2. Pracovní skupina „Inovace“ (z důvodu přípravy projektů zaměřených na oblast inovací 
v souvislosti se Strategií inteligentní specializace (S3))

3. Pracovní skupina „Neziskový sektor“ (vzhledem k roztříštěnosti této skupiny a pokrytí zájmů co 
nejširšího okruhu nestátních neziskových organizací)

4. Pracovní skupina „Zaměstnanost“ (jedná se o důležitou oblast, existence dohody 
o strategickém partnerství v oblasti trhu práce a zaměstnanosti – Pakt zaměstnanosti LK, 
obnovená činnost krajské tripartity – Rady hospodářské a sociální dohody LK) 

5. Pracovní skupina „Obce a města“ (z důvodu specifických potřeb měst a obcí, existence 
Sdružení obcí LK)

Bylo navrženo, aby při obsazování těchto PS bylo využito již fungujících PS či platforem působících na 
krajské úrovni (PS Inovace, Pakt zaměstnanosti, PS pro neziskový sektor…), v PS RSK mohou být také 
zastoupeny ty subjekty, které chtěl LK původně zapojit do platformy „Regionálního partnerství v LK“. 

Na příštím jednání bude představen konkrétnější návrh na obsazení jednotlivých PS. Členové RSK 
mohou zasílat své podněty k pracovním skupinám (obsazení PS, témata k řešení) a to na kontaktní 
osoby ze sekretariátu RSK. 

USN č. 7/1/2014 Regionální stálá konference bere na vědomí informace o možnosti vytvoření 
dočasných pracovních skupin. 
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11. Různé

Mgr. Otta upřesnil postavení RSK, zdůraznil, že RSK není nadřazená nositelům integrovaných nástrojů, 
že je důležitý partnerský přístup, koordinace činností a vzájemná komunikace a spolupráce.

Mgr. Otta a Mgr. Kubeš upřesnili funkce stálý host a odborník na dané téma. Stálým hostem se rozumí 
zástupce instituce, která není členskou institucí zastoupenou v RSK, ale z pohledu členů RSK je její účast 
na jednáních RSK vhodná (v některých krajích se např. jedná o CzechInvest). Stálý host se účastní 
zasedání RSK a nemá hlasovací právo. Jednání se dále může účastnit odborník na dané téma, který se 
nebude účastnit všech jednání RSK, ale RSK ho může přizvat k projednávání odborných témat.

Předseda RSK připomněl, že v souvislosti s představeným harmonogramem zpracování RAP členové na 
přelomu listopadu a prosince 2014 obdrží e-mailem pracovní verzi RAP, která bude odeslaná na MMR. 
Další jednání RSK je naplánováno na leden/únor 2015, neboť v tuto dobu by měly být k dispozici 
připomínky a podněty MMR k první pracovní verzi RAP Libereckého kraje. Termín setkání bude včas 
upřesněn. 

12. Závěr a diskuze

Mgr. František Kubeš uvedl, že podle článku 5 Jednacího řádu RSK by z jednání měl být pořízen zápis, 
který bude zveřejněn. Doporučil také zveřejnit prezentace, které na jednání zazněly a dále poděkoval 
za přípravu jednání RSK. V této souvislosti RNDr. Ivana Pecháčková všem připomněla, že na stránkách 
Libereckého kraje je pro RSK zřízena vlastní sekce (odkaz www.kraj-lbc.cz/rsk), kde budou 
zveřejňovány všechny informace a podklady z jednání RSK.

Předseda RSK všem poděkoval za účast a ukončil první jednání RSK.

Příloha: Prezenční listina 

Zápis schválil předseda Regionální stálé konference.

V Liberci dne: Martin Půta, hejtman Libereckého kraje


