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ZÁPIS

Z 10. jednání Regionální stálé konference

Termín: 30. 3. 2017

Místo: Krajský úřad Libereckého kraje, zastupitelský sál

Čas zahájení jednání: 13:00 hodin

Čas ukončení jednání: 15:00 hodin

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájil M. Půta, předseda Regionální stálé konference (dále jen RSK). Přivítal 
přítomné členy a konstatoval, že z celkového počtu 19 členů RSK je přítomno 14 členů, 
všichni nepřítomní byli předem omluveni. M. Půta dále konstatoval, že je RSK 
usnášeníschopná. Informoval o přizvaných hostech: Ing. Andrea Faltusová, Centrum pro 
regionální rozvoj ČR (bod č. 5: CRR – aktuální informace k IROP), Ing. Iva Prokopová, odbor 
školství mládeže a tělovýchovy KÚ LK (bod č. 9: Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ) a Mgr. 
Barbora Steinzová, manažerka IPRÚ Liberec-Jablonec n. N., Magistrát města Liberce (bod č. 
6: Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ)). 

1. Schválení programu jednání RSK

M. Půta představil program jednání a vyzval účastníky k připomínkám k navrhovanému 
programu jednání.

Program jednání:
1. Schválení programu jednání RSK
2. Změny v nominacích členů RSK
3. Kontrola plnění úkolů z 9. jednání RSK 14. 12. 2016
4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj 
5. Centrum pro regionální rozvoj ČR – aktuální informace k IROP
6. Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ)
7. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

(MAP)
8. Informace o činnosti sekretariátu RSK
9. Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)
10. Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH
11. Pracovní skupina INOVACE
12. Různé
Závěr a diskuse

USN č. 1/1/2017 Regionální stálá konference schvaluje navrhovaný program jednání.
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K návrhu usnesení neměl nikdo z členů RSK připomínky a bylo přijato konsenzem.

2. Změny v nominacích členů RSK

M. Půta informoval o tom, že neproběhla žádná změna v nominacích členů RSK.

3. Kontrola plnění úkolů

M. Otta konstatoval, že z minulého jednání RSK nevyplynuly žádné úkoly ke kontrole. 

4. Informace z Ministerstva pro místní rozvoj 
Mgr. Ondřej Pergl, Ministerstvo pro místní rozvoj

O. Pergl na začátku prezentace informoval členy RSK o proběhlé šesté Národní stálé 
konferenci (NSK), která se konala 22. – 23. 3. 2017 v Praze. Poté předal slovo kolegyni z 
MMR L. Houdové, která shrnula informace z jednotlivých komor (ITI, IPRÚ, CLLD) a dále 
pokračoval v prezentaci informací z komory regionální. Na závěr představil vybraná data ze 
Zprávy o plnění územní dimenze a informoval o připravované tvorbě Strategie regionálního 
rozvoje ČR 21+.  

Diskuse:

M. Půta – rád bych poděkoval MMR za pochopení, které projevilo vůči krajům týkající se 
vyhlášení druhé výzvy na silnice II. třídy. Příprava projektové dokumentace je velmi 
náročná.

L. Mlejnková – zástupci středně malých měst kontaktovali napřímo ve věci rušení výzev,
konkrétně na výstavbu mateřských škol z důvodu velkého převisu v první výzvě. Prosíme o 
opětovné zvážení rušení výzvy. 

O. Pergl – zájem byl natolik velký v první výzvě, že se ŘO IROP rozhodl využít svého práva 
další výzvy zrušit. Jednou z možností jak tuto situaci v tuto chvíli řešit jsou integrované 
nástroje. 

L. Mlejnková – je to nereálné, MASka pokrývá velké území a je schopna naplnit malé 
projekty. MŠ v Semilech má kapacitu až 100 dětí, výstavba bude stát v řádech desítek 
milionů Kč a dotace přes MAS je v hodnotě asi 2 milionu Kč. Malé obce, které mají rozpočet 
15 milionu Kč na rok, nejsou schopny tyto investiční projekty pokrýt. Apeluji na ŘO, 
rozumím tomu, ale s postupem nesouhlasím. 

M. Půta – v době, kdy je 5% nezaměstnanost bychom měli přestat podporovat měkké 
projekty na snižování nezaměstnanosti. Jedná se o poslední programové období, kdy bude 
do ČR nasměřováno z EU takové množství finančních prostředků.  

L. Houdová – jenom k upřesnění informací, podpora nezaměstnanosti je úplně z jiného 
evropského fondu, jde o separované finanční zdroje a přelévání prostředků takto nelze.   



3

USN č. 2/1/2017 Regionální stálá konference bere na vědomí informace z Ministerstva pro 
místní rozvoj. 
Usnesení schváleno konsenzem.

  

A. Faltusová informovala o přehledu projektů a výzev a podala informace o procesu 
konzultací/kontroly výběrových řízení u veřejných zakázek. Informovala členy RSK, že před 
podání žádosti jsou ze strany CCR ČR poskytovány odborné konzultace k dílčím 
nejasnostem u konkrétních zakázek a popsala postup.   

Diskuse:

M. Pieter – není jasné, zda v případě projektu okružní křižovatky v Semilech jde o dvě 
stavby a tedy dvě výběrová řízení nebo pouze o jednu akci, kdy se musí veřejné zakázky 
sčítat?

L. Mlejnková – jsou to dvě oddělené akce.  

M. Půta – MMR požaduje, abychom sčítali úplně všechno, což způsobuje, že zakázky dělají 
velké firmy např. z Prahy nebo Brno a místní menší firmy to dělat nemohou. 

Z. Kůs – to, že si nemůžeme vybrat zhotovitele, je největší problém v zákoně. I přesto, že 
projektant udělá špatný projekt, nemůžeme jej vyloučit či zablokovat v další veřejné 
zakázce.

L. Houdová – zákon o veřejných zakázkách nemáme na starosti, předáme informaci dále. 
Ale nový zákon tento problém řeší, kdy na základě špatných předešlých zkušeností a 
chybného plnění lze tohoto uchazeče vyloučit. Musíte ale samozřejmě toto dokázat. 

Z. Kůs – v reálu toto nefunguje, je to začarovaný kruh, jak budete něco dokazovat za několik 
let?

M. Pieter – v novém zákoně jsou projektové práce jediné, kde se nesoutěží pouze na cenu. 
Ale dodnes tady není žádná metodika, pokyn, který by se dal využít jako nástroj hodnocení. 
My tam např. dáváme délku praxe, což ale nemusí být vypovídající údaj o kvalitě. Pak 
musíte dokládat, proč jste zvolili tak nebo jinak. Pokud soud nerozhodne, že projektant 
udělal chybu a těžko ho vyloučíte. Můžete čekat i několik let na rozhodnutí soudu. 

M. Půta – sčítání zakázek nevede k zamezení diskriminace a účelovým rozdělováním 
zakázek, ale naopak se diskriminují uchazeči, kteří by se díky nasčítávání zakázek na zakázku 
nikdy nepřihlásili, protože si na zakázku takového rozsahu netroufají. 

M. Půta – okružní křižovatka v Semilech nebude letos díky tomuto procesu realizována, i 
když je to stavba, která by se reálně dala zhotovit za 3 měsíce. 

5. Centrum pro regionální rozvoj ČR, Liberecký kraj – aktuální informace k IROP
Ing. Andrea Faltusová, Centrum pro regionální rozvoj ČR 
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L. Mlejnková – projekt se neúměrně prodlužuje a zatěžuje to region dopravně, díky sčítání 
dvou nesouvisejících zakázek. 

L. Houdová – zpět k metodice, o které mluvil p. Pieter. Existuje metodika z roku 2012, která 
se vztahuje ke starému zákonu o zadávání zakázek. Jsem přesvědčená, že existuje 
i metodika k novému zákonu, ale raději si to ověříme. Pokud ještě neexistuje, určitě bude.
(do zápisu zpětně doplněn odkaz: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-
zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-
zakazek)

USN č. 3/1/2017 Regionální stálá konference bere na vědomí informace z Centra pro 
regionální rozvoj. 
Usnesení schváleno konsenzem.

B. Steinzová stručně informovala o výzvách z IPRÚ, které byly vyhlášeny v různých 
oblastech ze všech OP, ve kterých má IPRÚ alokaci. Dvě výzvy byly již ukončeny, jedna je 
průběžná. Liberec-Jablonec je prvním IPRÚ, které vůbec předložilo žádosti do 
integrovaných nástrojů. Dalších 5 výzev je plánováno do konce pololetí. Pro tento rok je 
připraveno zhruba 30 projektů za 900 mil. Kč, které byly předloženy do všech podpořených 
OP. Nebude problém splnit milník do konce roku 2018 (vyčerpat 700 mil. Kč/indikátory), 
protože absorpční kapacita je velká. Máme spíše převis projektů.   

Diskuse:

M. Otta – kdy bude znám plán výzev na druhé pololetí?

B. Steinzová – celkový harmonogram mám k dispozici, jestli vás zajímá něco konkrétního?

M. Otta – ve vztahu k projektům kraje, střední školství, silnice a transformace v sociální 
oblasti.

B. Steinzová – tam, kde je jeden žadatel (jako třeba u silnic) řešíme individuálně, jak je 
připraven. U středních škol jsme domluveni na individuální podpoře, v případě neschválení 
bude vyhlášena výzva.  U sociální oblasti je to obdobné. Aktualizace harmonogramu je 
každé 3 měsíce. Další tedy v červnu 2017. 

USN č. 4/1/2017 Regionální stálá konference bere na vědomí informace o postupu IPRÚ 
Liberec-Jablonec nad Nisou. 
Usnesení schváleno konsenzem.

6. Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ)
Mgr. Barbora Steinzová, Magistrát města Liberce
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7. Integrované strategie rozvoje venkova a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)
PhDr. Jitka Doubnerová, MAS Frýdlantsko z.s.

J. Doubnerová informovala, že z 9 MAS na území LK mají 3 MAS schválené integrované 
strategie (LAG Podralsko, MAS Přijďte pobejt a MAS Český sever). Dalších 5 MAS je 
v procesu hodnocení (na různé úrovni) a strategie MAS Frýdlantsko byla ukončena  ve třetí 
vlně věcného hodnocení, konkrétně na OP Rozvoje venkova (z důvodu tiskové chyby 
v poznámce pod čarou, interpretované ŘO PRV jako nepřípustné omezení žadatelů). Pokud 
bude vyhlášena 3. výzva, podá MAS žádost znovu. Bude se pak ale muset opakovat celé 
hodnocení strategie od začátku a zpoždění je předpokládáno na minimálně 6 měsíců. Dále 
p. Doubnerová informovala o postupu hodnocení obecně a neúměrné délce hodnocení a 
posouvání celého harmonogramu. Posledním bodem prezentace byly MAP, kde dochází 
v tuto chvíli k aktualizaci akčních plánů a vše funguje v pořádku. Na závěr p. Doubnerová 
požádala Regionální stálou konferenci o podporu a schválení usnesení. 
     

Diskuse:

M. Otta – i kraje podporují MASky v hodnocení, kdy se proces neúměrně prodlužuje, a 
v důsledku budou mít MASky kratší čas na samotnou realizaci projektů. V tuto chvíli však 
s ohledem na postavení MASek v rámci IROP je velmi složité, aby MMR přistoupilo na tyto 
požadavky. Na druhou stanu RSK může vyhovět žádosti p. Doubnerové.  Do usnesení jsme
si pouze dovolili vepsat tři slova.

O. Pergl – v polovině března 2017 se sešli zástupci NS MAS s ŘO a řešily se termíny plnění 
milníků. Byli jste o tom informováni?

USN č. 5/1/2017 RSK vyzývá ŘO, aby zohlednily specifika IN CLLD při nastavování 
podporovaných aktivit, zejména pak: 

ŘO IROP, aby umožnil rozšíření podporovaných aktivit v souladu s připomínkami NS MAS k 
PD IROP, ŘO PRV, aby do IN CLLD zahrnul i podporu aktivit dle čl. 20 základní služby a 
obnova vesnic ve venkovských oblastech nařízení 1305/2013, ideálně formou 
zjednodušeného dokladování, relevantní ŘO, aby při vyhodnocování plnění milníků u IN 
CLLD zohlednily významné zpoždění při jejich schvalování, případně posunuly termín jejich 
naplnění k 31. 12. 2020 a v co nejkratším možném termínu s NS MAS, SMO ČR a nositeli IN 
CLLD projednaly a následně zveřejnily systém hodnocení jejich naplňování.

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 1

13:30 odchází Z. Kůs 
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M. Půta – mohu Vám paní Doubnerová nabídnout dopis panu ministru zemědělství M. 
Jurečkovi, aby se seznámil s realitou procesu hodnocení integrovaných strategií MAS.
V případě zájmu o tento dopis prosím kontaktujte sekretariát RSK.

R. Loučková-Kotasová – je možné toto uvést v připomínkách k čerpání z ESIF pro Asociaci 
krajů, které jsme sepisovali a na Asociaci budeme odesílat.    

8. Informace o činnosti sekretariátu RSK
Ing. Přemysl Bureš, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
Mgr. Aneta Štíchová, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

13:37 M. Půta odchází a předává vedení jednání R. Loučkové-Kotasové

V této části programu P. Bureš seznámil členy RSK se Zprávou o hodnocení planění RAP a 
Výroční zprávou. Oba tyto dokumenty měl na starosti zpracovat sekretariát RSK a následně 
předložit na MMR již schválené Regionální stálou konferencí. V druhé části prezentace A. 
Štíchová informovala o aktualitách, které sekretariát RSK řeší. Jedná se především o 
aktualizaci RAP 2017, kdy se chystá sběr projektových záměrů tentokrát skrze novou 
databázi. Byl představen harmonogram sběru a schvalování RAP 2017. Dále informovala o 
činnosti sekretariátu v oblasti  mapování absorpční kapacity na území LK v návaznosti na 
jednotlivé OP a v posledním bodu uvedla, že se připravuje spuštění nového webu 
Regionální stálé konference Libereckého kraje spolu s již zmíněnou databází projektových 
záměrů. Členové RSK si na závěr mohli rozebrat příručku Národní dotační zdroje, která je 
také ke stažení skrze odkaz v prezentaci. 

USN č. 6/1/2017 RSK schvaluje podobu první Výroční zprávy Regionální stálé konference 
Libereckého kraje a Zprávy o hodnocení plnění RAP platné ke dni 30. 3. 2017.

Usnesení schváleno konsenzem.

Diskuse: 
O. Pergl – rád bych poděkoval sekretariátu za jeho činnost a shovívavost směrem ke zpětné 
vazbě ŘO ke sběru dat v rámci mapování absorpční kapacity.  

9. Pracovní skupina INOVACE
Ing. Ivana Ptáčková, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK

13:45 odchází M. Pieter

I. Ptáčková představila PS Inovace a její návaznost na Radu pro výzkum, vývoj a inovace 
Libereckého kraje (Rada VaVaI LK). Dále informovala o jednáních Národních inovačních
platforem RIS3 a podala informace k Regionální úrovni RIS3 a jejích vyplývajících úkolů. 
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Následně představila regionální domény a Smart akcelerátor LK (SALK). Na závěr své 
prezentace informovala členy RSK o aktuálních aktivitách, které probíhají v rámci projektu 
SALK.  

13:58 odchází P. Pech

Diskuse:
M. Otta – umístění podnikatelského inkubátoru se předpokládá do budovy D, která je 
spojená s budovou KÚ a v současné době je před rekonstrukcí.

10. Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)
Ing. Iva Prokopová, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK

I. Prokopová připomenula, že PS se naposledy sešla v listopadu 2016, kdy schvalovala 
rámce pro vývoj infrastruktury a další setkání proběhne v květnu 2017, kdy budou 
schvalovány projekty do IPRÚ. Dále informovala, že v tuto chvíli dochází k práci v tzv. 
tematických platformách (v rámci měkkých projektů), kde zmínila proběhlé i plánované 
akce v rámci platforem (workshopy, veletrhy). Na závěr prezentace také informovala o 
prezentaci projektu KAP na EDULK.cz a FB stánkách a implementaci krajských akčních plánů
I (Výzva OP VVV 02_16_034). 

Diskuse: Bez dotazů

11. Pracovní skupina CESTOVNÍ RUCH
Mgr. Daniel David, předseda pracovní skupiny CESTOVNÍ RUCH

D. David představil novinky z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 
2016-2020. Představil 2 programy (Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního 
ruchu a Marketingové aktivity v cestovním ruchu). Dále představil Pilotní výzvu NPPCRR, 
která probíhala od 1. 11. 2016 – 16. 1. 2017 včetně počtu podaných projektových záměrů. 
Pracovní skupina při RSK LK (rada Sdružení) hodnotila celkem 7 projektových záměrů za LK 
a všechny doporučila k dalšímu hodnocení na MMR. Na závěr své prezentace uvedl 
nedostatky v procesu ze strany MMR, které PS shledala při hodnocení projektů. 

Diskuse:
M. Otta – je možnost tyto připomínky písemně sepsat a přes sekretariát RSK zaslat oficiálně 
na MMR, popřípadě také skrze Asociaci krajů přes cestovní ruch.

D. David – paní Hornová tyto připomínky bude přes Asociaci krajů řešit.

M. Otta – existují nějaká jednání k přípravě další výzvy? Bude na přelomu roku nebo jinak 
časovaná?
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O. Pergl – čeká se na ukončení procesu hodnocení projektů z první výzvy, poté bude možné 
vyhodnotit nastavení programu (o jaké aktivity zájem je, o které není, jaké jsou nejčastější 
chyby a problémy) a následně uvažovat o aktualizaci programu včetně zapracování 
připomínek z území. Co se týče vyhlášení dalších výzev, předpokládá se v průběhu října 
2017, jako u většiny národních programů MMR.

12. Různé

M. Otta informoval členy RSK o své účasti na NSK (jako zástupce RSK LK) a doplnil 
informace ministerstva ze začátku jednání. Týkalo se to především příkladů dobré praxe, 
které nebyly doposud dostatečně zveřejněny na webu územní dimenze (MMR slíbilo, že 
konkrétní případy dobré praxe se na webu budou objevovat). Dále zmínil informace 
z jednotlivých ŘO – IROP (80 % alokace rozděleno, velký přetlak např. u škol, naopak u 
jiných témat nedostatečné čerpání např. zateplování bytových domů, územní studie nebo 
kyberbezpečnost, a projekty na silnice – problém s časovou náročností přípravy projektů, 
nikoli nezájem krajů o čerpání), OP VVV (pochvala KAP LK za prioritizaci, dále se plánuje 
snižování úvazků), OP Zaměstnanost (téměř všechny prostředky již ve výzvách, nové výzvy 
už se nepředpokládají), OP ŽP (nebudou sankce při nedodržení indikátorů u kotlíkových 
dotací). Nakonec M. Otta zmínil prezentaci Královéhradeckého kraje - pí. Zity Kučerové, o 
využitelnosti RSK, jejích dalších uplatnění v tomto i dalším období. 

R. Loučková-Kotasová připomenula zrušení výzev IROP pro rok 2017 SC 2.1. 2.2 a 2.4 a 
uvedla, kterých projektů se tato změna týkala pro LK. Nakonec apelovala k 
dalšímu nerušení výzev. M. Otta doplnil, že tam, kde to lze, některé projekty budou moci 
být pravděpodobně podány do IPRÚ. 

O. Pergl informoval, že je v přípravě národní dotační titul, který bude zaměřen na 
regeneraci Brownfields (dále jen NDT) v obcích s cílem podpořit jejich nepodnikatelské 
využití. Podporovatelné bude území vymezené ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-
2020 jako hospodářsky problémové (pro LK se to bude týkat ORP Tanvald, Frýdlant, Nový 
Bor).

M. Otta – bude probíhat komunikace s regionálními platformami při tvorbě tohoto NDT?

O. Pergl – ano, příprava bude velice široká, včetně komunikace s obcemi a stakeholdery.
Vznik programu je navržen v připravovaném Akčním plánu strategie restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a k této komunikaci dochází i během 
tohoto procesu. Vyhlášení NDT se připravuje na rok 2019.

14:42 odchází J. Černý

Příští zasedání RSK se bude konat v červnu 2017, o přesném termínu bude členy RSK 
informovat sekretariát RSK.
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Úkoly vyplývající z 10. jednání:

Úkol Termín Pro

1. Sekretariátu RSK nebyl uložen žádný úkol.

Závěr a diskuze

R. Loučková-Kotasová všem poděkovala za účast a ukončila 10. jednání RSK.

15:00 ukončeno jednání

Příloha: Prezenční listina 

Zapsala: Mgr. Aneta Štíchová

Zápis schválil předseda RSK LK

V Liberci dne:

Martin Půta

předseda RSK

Vytištěné prezentace k jednotlivým bodům programu obdrželi účastníci jednání ve svých 
podkladech a také jsou zveřejněny na nových internetových stránkách RSK LK pod 
odkazem www.rsk-lk.cz→ Jednání RSK → 2017.


