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ZÁPIS

z 2. jednání Regionální stálé konference

Termín: 18. 2. 2015

Místo: multimediální sál, Krajský úřad Libereckého kraje

Čas zahájení jednání: 14:00 hodin

Čas ukončení jednání: 15:30 hodin

Přítomni dle prezenční listiny

Jednání zahájil prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, místopředseda Regionální stálé konference (dále jen RSK), 
přivítal přítomné členy a konstatoval, že z celkového počtu 18 členů RSK je přítomno 10 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 dnešního jednání RSK schválen.

1. Schválení programu jednání

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

Schválený program jednání:
1. Informace o nominacích Svazu měst a obcí ČR a Krajské hospodářské komory
2. Schválení člena RSK dle vlastního výběru na základě potřeb regionu
3. Kontrola plnění úkolů z 1. jednání RSK 12. 11. 2014
4. Informace ze zasedání Národní stálé konference
5. Vystoupení stálých hostů
6. Regionální akční plán LK
7. Návrh na vytvoření dočasných pracovních skupin
8. Různé
9. Závěr a diskuze

USN č. 1/1/2015 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání.

2. Informace o nominacích Svazu měst a obcí ČR a Krajské hospodářské komory

Místopředseda RSK požádal Mgr. Ottu, aby sdělil podrobnější informace o změnách v nominacích 
Svazu měst a obcí ČR a Krajské hospodářské komory.

Liberecký kraj obdržel informace o změně nominací u dvou členských institucí RSK:

1) Svaz měst a obcí ČR
a. změna nominace zástupce středně velkých měst

nová nominace: zástupce Mgr. Romana Žatecká (starostka, Česká Lípa); 
náhradník Ing. arch. Věra Blažková (starostka, Semily)

b. změna nominace zástupce statutárního města zastoupeného nositelem IPRÚ
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nová nominace: zástupce: Tibor Batthyány (primátor, Liberec); náhradník Ing. Petr 
Beitl (primátor, Jablonec n. N.)

2) Krajská hospodářská komora Liberec
nová nominace: zástupce Ing. Iva Hübnerová (členka představenstva, Okresní hospodářská 
komora v Jablonci n. N.); náhradník Ing. Jaroslav Kopta (Krajská hospodářská komora Liberec)

K návrhu usnesení neměl nikdo z členů RSK připomínky a bylo přijato konsensem.

USN č. 2/1/2015 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

RSK může doplnit seznam členských institucí RSK o další instituci dle vlastního výběru na základě 
potřeb regionu. Jako členská instituce RSK dle vlastního výběru na základě potřeb regionu byla 
navržena Agentura ochrany přírody a krajiny a jako zástupce Ing. Jiří Hušek a jako náhradník Ing. Tomáš 
Besta. Nikdo z členů RSK nevznesl jiný návrh. Po krátkém představení Ing. J. Huška místopředseda RSK 
navrhl, aby bylo o návrhu usnesení tohoto  bodu hlasováno. Všichni přítomní členové souhlasili. 

Celkem přítomno 10 členů s hlasovacím právem, výsledek hlasování: všichni pro

USN č. 3/1/2015 Regionální stálá konference zvolila jako členskou instituci dle vlastního výběru 
na základě specifických potřeb regionu Agenturu ochrany přírody a krajiny a jako jejího zástupce 
Ing. Jiřího Huška a náhradníka Ing. Tomáše Bestu. 

4. Kontrola plnění úkolů z 1. jednání RSK 12. 11. 2014

Místopředseda RSK požádal RNDr. Pecháčkovou, aby sdělila podrobnější informace o kontrole plnění 
úkolů z 1. jednání RSK dne 12. 11. 2014.

Na prvním jednání bylo uloženo 5 úkolů, všechny úkoly byly určeny pro sekretariát RSK. 

1. Vyhotovení zápisu z jednání RSK
2. Podepsání schváleného Statutu a Jednacího řádu předsedou RSK
3. Zveřejnění informací a podkladů z jednání na www.kraj-lbc.cz
4. Zaslání první verze Regionálního akčního plánu odeslané na MMR členům RSK
5. Návrh na vytvoření dočasných pracovních skupin

Všechny úkoly byly splněny.

5. Informace ze zasedání Národní stálé konference
Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů

O zasedání Národní stálé konference členy RSK informoval Mgr. Otta, vedoucí odboru regionálního 
rozvoje a evropských projektů.

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

ÚKOL 1/1/2015 Pro zástupce integrovaných nástrojů (zástupce IPRÚ Liberec – Jablonec n. N. a 
zástupce MAS) – informace o postupu prací na zpracování IPRÚ/SCLLD. Termín: příští jednání
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6. Vystoupení stálých hostů RSK
RNDr. Ing. Martin Černý, MBA, Ministerstvo pro místní rozvoj

S aktuálními informacemi k dopracování Regionálních akčních plánů, jejich vazbou na Strategii 
regionálního rozvoje ČR a vypracování akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR členy RSK 
seznámil RNDr. Ing. Martin Černý, MBA. 

Další jednání Národní stálé konference by se mělo uskutečnit na konci března. 

Prezentace je zveřejněna na internetových stránkách LK pod odkazem www.kraj-lbc.cz/rsk.

ÚKOL 2/1/2015 Pro MMR – na příštím jednání RSK informovat o největších změnách (úpravách a 
zjednodušení), které nastanou v rámci financování projektů z operačních programů na období 2014-
2020. Termín: příští jednání RSK

7. Regionální akční plán Libereckého kraje
Ing. Lukáš Chmel, oddělení rozvojových koncepcí

O přípravě Regionálního akčního plánu (dále jen RAP) LK členy RSK informoval Ing. Lukáš Chmel 
z oddělení rozvojových koncepcí. Představil dosavadní průběh zpracování RAP a informoval o dalším 
pokračování.  Součástí prezentace také byly informace k přehledu aktivit RAP (podklady k tomuto bodu 
obdrželi členové RSK emailem dne 12. 2. 2015).

Diskuze:
J. Kvapil - mezi aktivitami RAP chybí aktivita zahrnující důležité komunikační a informační 
technologie
L. Chmel - současné navržené aktivity RAP vychází ze zjištěné absorpční kapacity LK, jejíž základ 
tvořil sběr záměrů a projektů od subjektů na území kraje (v současné době máme k dispozici cca 
1900 záměrů a projektů). Pokud některá aktivita v současné verzi RAP chybí, tak je to z toho 
důvodu, že do databáze záměrů a projektů nebyl nahlášen žádný záměr či projekt, který by byl 
zaměřený na komunikační a informační technologie. Sběr záměrů a projektů nadále trvá, doplnění 
chybějících aktivit do RAP je možné také v procesu připomínkování pracovní verze RAP.

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

ÚKOL 3/1/2015 Pro členy RSK - zaslání podnětů a připomínek k návrhu aktivit Regionálního akčního 
plánu sekretariátu RSK (kontakt: rsk@kraj-lbc.cz). Termín: do 6. 3. 2015.

8. Návrh na vytvoření dočasných pracovních skupin

Místopředseda RSK požádal RNDr. Pecháčkovou, aby sdělila podrobnější informace návrhu na 
vytvoření dočasných pracovních skupin (Podrobnější návrh na vytvoření dočasných pracovních skupin 
obdrželi členové RSK emailem dne 12. 2. 2015.)

Na prvním jednání RSK byly navrženy tyto pracovní skupiny (dále jen PS):

1. PS „Vzdělávání“
2. PS „Inovace“
3. PS „Neziskový sektor“
4. PS „Zaměstnanost“
5. PS „Obce a města“
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Sekretariát RSK zatím neobdržel žádné návrhy na vznik jiných PS, obdržel pouze dvě připomínky 
k návrhu na složení PS. 

Každá PS by měla mít svého gestora, který by zajišťoval přenos informací mezi PS a RSK. Gestorem 
pracovní skupiny by byla osoba, která je členem PS a zároveň členem RSK. Určení gestorů k jednotlivým 
PS zatím bude ponecháno otevřené a to z toho důvodu, že ještě od MMR nejsou instrukce o tom, jak 
by měly jednotlivé PS pracovat, jaké budou mít kompetence a úkoly. Zatím máme připraven návrh, 
který lze v případě potřeby využít pro práci na RAP LK.

ÚKOL 4/1/2015 Pro členy RSK - zaslání podnětů a připomínek k návrhu pracovních skupin RSK a 
jejich složení sekretariátu RSK (kontakt: rsk@kraj-lbc.cz). Termín: do 6. 3. 2015.

K návrhu usnesení neměl nikdo z členů RSK připomínky a bylo přijato konsensem.

USN č. 4/1/2015 Regionální stálá konference bere na vědomí informace o návrhu na vytvoření 
dočasných pracovních skupin a souhlasí s jejich využitím a případnými úpravami dle potřeby RSK

9. Různé

Termín dalšího jednání RSK byl domluven na duben/květen. Přesný termín setkání se bude odvíjet od 
toho, kdy se uskuteční metodické schůzky MMR a jednotlivých krajů ke zpracování RAP a kdy bude 
připravena nová verze RAP k projednání v RSK.

Úkoly vyplývající z dnešního jednání:

Úkol Termín Pro

1. Vystoupení zástupců integrovaných 
nástrojů v Libereckém kraji s informacemi k 
postupu prací na zpracování IPRÚ/SCLLD

příští setkání RSK zástupce IPRÚ Liberec  -
Jablonec n. N. a zástupce MAS

2. Informovat o největších změnách 
(úpravách a zjednodušení), které nastanou 
v rámci financování projektů z operačních 
programů na období 2014-2020

příští setkání RSK Ministerstvo pro místní rozvoj

3. Zaslání podnětů a připomínek k návrhu 
aktivit RAP

do 6. 3. 2015 členy RSK

4. Zaslání podnětů a připomínek k návrhu 
pracovních skupin RSK a jejich složení

do 6. 3. 2015 členy RSK

5. Vyhotovení zápisu z jednání do 3. 3. 2015 sekretariát RSK

10. Závěr a diskuze

Místopředseda RSK všem poděkoval za účast a ukončil druhé jednání RSK.

Příloha: Prezenční listina 

Zápis schválil místopředseda Regionální stálé konference.

V Liberci dne: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor Technické univerzity v Liberci


