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Zápis z 27. zasedání Regionální stálé konference 

 

Název 27. zasedání Regionální stálé konference 

Datum 30. března 2022, 11:00-13:00 

Místo KÚSK, místnost 1096 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Příloha č. 1 – Program 27. zasedání RSK  

Příloha č. 2 – Prezenční listina 27. zasedání RSK  

Příloha č. 3 – Prezentace 27. RSK  

Příloha č. 4 – Stanovisko RSK k vymezení území realizace a dopadu 

MAP III  

Příloha č. 5 – Statut a jednací řád RSK 

Příloha č. 6 – Výroční zpráva 
 

 

Bod č. 1: Úvod 

Pan Jiří Snížek, místopředseda Regionální stálé konference Středočeského kraje, zahájil její 27. 

zasedání. Poděkoval všem přítomným členům a hostům za jejich účast a přistoupil ke schválení 

navrhovaného programu zasedání.  

 

Bod č. 2: Schválení Programu 

Na základě podnětu pracovníka sekretariátu RSK, pana Jana Veselského, byly všechny „hlasovací“ body 

přesunuty před klasické prezentace, a to z důvodu zajištění usnášeníschopnosti. Tento návrh na úpravu 

programu zasedání byl jednomyslně přijat. Po tomto hlasování byl bod jednání č. 2 ukončen. 

 

Bod č. 3: Renominace člena RSK 

Z důvodu přesunu radního pro oblast silniční dopravy, pana. Martina Kupky, na post ministra dopravy 

České republiky, který byl zároveň členem RSK SČK, vznikla potřeba jeho renominace. Jako vhodný 

kandidát byl zvolen pan Karel Bendl, který po panu Kupkovi převzal taktéž post radního pro oblast 

silniční dopravy. K tomuto výběru nebyly vznešeny žádné námitky. 

Následně bylo zahájeno hlasování o usnesení: 

Usnesení č. 1-27/2022/RSK:  

RSK SČK bere na vědomí nominaci Karla Bendla a ukončení činnosti Martina Kupky jako členů 

RSK SČK (tematická oblast „kraj“). 

Hlasování: Pro: 17, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato. 
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Bod č. 4: Informace o postupu přípravy Regionálního akčního plánu 2021+ (RAP) 

V tomto bodě byly představeny jednotlivé aktivity Regionálního akčního plánu 2021+. Každou aktivitu 

představí řečník, který seznámí přítomné s postupem výběru projektů. Především to, na základě jakých 

kritérií byly vybrány jednotlivé projekty a podá jejich stručný popis.  

První byla vyzvána paní Chobotová z Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje, aby 

představila výběr projektů pro aktivitu Střední školství. Paní Chobotová představila proces výběru 

projektů, jako např. stav připravenosti projektů, soulad se strategií kraje a další nutné podmínky, které 

mají splňovat. K příspěvku paní Chobotové nebyly vzneseny žádné dotazy. Pan Veselský požádal pana 

Čermáka z Krajské správy údržby silnic, aby podobně představil výběr projektů aktivity Silnice II. třídy. 

Pan Čermák představil systém multikriteriálního hodnocení, který na KSÚS dlouhodobě využívají. 

Popsal, jakým způsobem vznikl původní seznam, který čítá bezmála pět set projektů v celkové hodnotě 

30 mld. Kč. Z těchto projektů byly následně vybrány akce s vysokou mírou připravenosti a 

vypořádanými majetkoprávními vztahy, čímž vznikl seznam projektů pro RAP 2021+. Dalším 

řečníkem, který byl v tomto tematickém bloku panem Veselským vyzván, byl pan Jakub Šlajs z Odboru 

sociálních věcí, aby představil aktivitu Deinstitucionalizace sociálních služeb.  

Pan Šlajs poukázal na důvody sestavení tohoto seznamu projektů. Představil jednotlivé projekty a 

zmínil, že výběr projektů se zakládá na dlouhodobé potřebě humanizace sociálních služeb. V současné 

době jsou obyvatelé (osoby se zdravotním postižením) vybraných objektů, nuceni žít v nevyhovujících 

podmínkách: „Jedná se o historické budovy, kde jsou osoby ubytovány v průchozích pokojích, které 

nezajišťující požadované soukromí.“ Poslední aktivitou, která byla představena, je Záchranná 

zdravotnická služba.  

Z důvodu hlášené absence zástupců Odboru zdravotnictví, tuto aktivitu okomentuje pracovník 

sekretariátu RSK, pan Kristián Kuszniruk. Pracovník sekretariátu představil vybrané projekty, přičemž 

avizoval zvýšení ceny stavebních prací v rámci vybraných projektů. Přítomné také seznámil s rozsahem 

implementace služby E-Health, která je taktéž součástí seznamu projektů. Ke komentáři nebyly 

vznešeny žádné dotazy. 

V závěru pan Veselský seznámil přítomné s aktuální situací ohledně přípravy RAP 2021+, přičemž 

zmínil úpravu alokací, která proběhla týden před konáním zasedání. Zároveň uvedl, že stále probíhá 

finalizace dokumentu za součinnosti kolegů z MMR. 

Následně bylo zahájeno hlasování o usnesení: 

Usnesení č. 2-27/2022/RSK: 

RSK Středočeského kraje po projednání bere na vědomí přípravu Regionálního akčního plánu 

Středočeského kraje 2021 – 2027 

Hlasování: Pro: 17, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato. 
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Bod č. 5: Schválení stanoviska Regionální stálé konference k vymezení území realizace a 

dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III  

V prezentaci dalšího bodu pokračoval J. Veselský, který přítomné informoval, že předmětem schválení 

je žádost MAS Karlštejnsko pro MAP ORP Hořovice. 

Následně bylo zahájeno hlasování o usnesení:  

Usnesení č. 3-27/2022/RSK:  

RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje Stanovisko Regionální stálé konference k vymezení 

území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III: 

• ORP Hořovice (žadatel MAS Karlštejnsko) 

Hlasování: Pro: 17, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 6: Schválení aktualizace Statutu RSK a Jednacího řádu RSK 

Zástupce sekretariátu, pan Veselský, představil přítomným aktuální změny. V čl. 3 (Složení RSK) byla 

zanesena možnost přidat mezi členy zástupce dalších institucí. V čl. 8 (Sekretariát RSK) bylo zaneseno 

následující: „podílí se na iniciaci rozvojových aktivit a posílení absorpční kapacity v území dle územní 

dimenze SRR 21+, zejména v HSOÚ a především s vazbou na fondy EU.“ Dále jsou do nového 

Jednacího řádu zaneseny formální změny týkající se „uhelných regionů“. 

Následně bylo zahájeno hlasování o usnesení:  

Usnesení č. 4-17/2022/RSK: 

RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje aktualizaci Statutu s Jednacího řádu RSK 

Středočeského kraje. 

Hlasování: Pro: 17, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 7: Návrh na úpravu Jednacího řádu RSK ve smyslu možnosti veřejného jednání RSK 

Pan místopředseda středočeské RSK navrhl změnu Jednacího řádu, ve smyslu možnosti veřejného 

jednání. Dle aktuálního čl. 2 Jednacího řádu jsou zasedání RSK neveřejná, čili se těchto zasedání 

nemohou zúčastnit zástupci veřejného sektoru. Návrh této změny vyvolal reakce několika zúčastněných. 

Miroslav Daněk: „Byli bychom rádi, kdyby v těchto jednáních byla zachována rovina úřadu. Apeluji 

také na to, aby především náležitě probíhal tok informací.“ 

Pavel Drahovzal: „Já budu hlasovat proti, a to zejména kvůli tomu, že tato jednání mají být pracovního 

charakteru. Dále také instituce, které tu mají své zástupce, tak zároveň reprezentují veřejnost. Připustit 

veřejnost na tato pracovní jednání ohrožuje podstatu tohoto orgánu. Navrhuji, aby byla projednána 

možnost videopřenosu/videozáznamu z jednání.“ 
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Petr Vychodil: Pokud nyní schválíme, že tato jednání budou veřejná, tak jak potom budeme řešit, když 

budeme v říjnu zase online (z důvodu Covid19), jak vpustit veřejnost na tato jednání. To bychom měli 

také probrat. Za jakých podmínek bude moct veřejnost vstupovat do jednání.  

Jan Poláček: Já jsem i proti sdílení videozáznamu z jednáních RSK s veřejností.  

Následně bylo zahájeno hlasování o usnesení:  

Usnesení č. 5-27/2022/RSK:  

RSK Středočeského kraje po projednání doporučuje návrh na změnu čl. 2 JŘ RSK předložit na 

nejbližší NSK. 

Hlasování: Pro: 3, Proti:7, Zdržuji se: 4, usnesení nebylo přijato. 

 

Bod č. 8: Aktuality z MMR z odboru regionální politiky 

Pan Miroslav Daněk a Sandra Illínová představili členům RSK aktuální informace z oblasti regionální 

politiky. Informovali o přípravě programového období EU 2021-2027, přípravě Akčního plánu Strategie 

regionálního rozvoje, Národním plánu obnovy, Výsledné evaluaci programového období 2014-2020, 

Informačním systému projektových záměrů, soutěži Vesnice roku a novému designu webové prezentace 

Územní dimenze. Prezentace také informovala o Českém předsednictví v Radě Evropské unie – CZ 

PRES, a to konkrétně o prioritách a plánovaných akcích MMR v oblasti politiky soudržnosti a regionální 

politiky. 

Po ukončení tohoto tematického bloku proběhlo hlasování o změně pořadí jednotlivých bodů programu, 

a to z důvodu zachování usnášeníschopnosti. Nyní bude náslédovat bod týkající se Výroční zprávy RSK, 

poté informace z ITI Mladá Boleslav. Návrh na změnu programu byl jednohlasně přijat. 

 

Bod č. 9: Informace o činnosti sekretariátu RSK – schválení Výroční zprávy RSK 2021 

V tomto bodě pan Jan Veselský informoval o činnosti sekretariátu v uplynulém roce. Konalo se např. 

devět jednání pracovních skupin při RSK, šest webinářů vysílaných prostřednictvím Praha TV a čtyři 

školení k Informačnímu systému projektových záměrů. 

Následně bylo zahájeno hlasování o usnesení:  

Usnesení č. 6-27/2022/RSK:  

RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje Výroční zprávu RSK 2021 

Hlasování: Pro: 12, Proti: 0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 10: Stav ITI PMO a MB 
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Pan Jiří Bouška, 1. náměstek primátora Mladé Boleslavi, informoval přítomné o aktuálním stavu 

Integrovaných teritoriálních investic Mladoboleslavské aglomerace, kdy došlo ke schválení koncepční 

části strategie zastupitelstvem města a následnému předání k hodnocení MMR-ORP. Momentálně se 

čeká na vyhlášení výzev a zveřejnění jejich podmínek a zaměření projektů ze strany ŘO. Popsal také 

plánované zaměření ITI Mladá Boleslav. 

Následně se slova ujala paní Kristina Hapková Kleinwächterová z Magistrátu hlavního města Prahy, 

aby informovala o ITI Pražské metropolitní oblasti. V PMO se v uplynulém období věnovali především 

třem oblastem, a to školství, dopravě a životnímu prostředí. Seznámila přítomné se sumarizací úspěšně 

ukončených projektů z výše zmíněných oblastí, přičemž se v rámci 128 projektů podařilo vyčerpat 4 

mld. Kč z operačních programů. Stejně jako v případě ITI Ml. Boleslavi i v PMO se aktuálně čeká na 

vyhlášení výzev. Dále uvedla procesy přípravy na další postup a představila čtyři základní kritéria pro 

výběr projektů. 

 

Bod č. 11: Aktuality z Centra pro regionální rozvoj České republiky 

Slova se ujala paní Dana Čechová z Centra pro regionální rozvoj České republiky, která přítomné 

informovala o konání akce s názvem IROP tour, která bude probíhat ve vybraných městech napříč 

republikou. Na těchto eventech budou přítomní seznámeni s nejaktuálnějšími informacemi týkajících se 

IROP II. Ve Středočeském kraji proběhnou čtyři tato setkání, a to v Kutné Hoře, Loučeni, Příbrami a 

Praze. Na akce je žádoucí předchozí registrace. 

 

Bod č. 12: Různé 

Pan Veselský vyzval přítomné k nadnesení či projednání témat, která nebyla zahrnuta do programu. 

Žádný z účastníků jednání této výzvy nevyužil. 

 

Bod č. 13: Závěr 

Pan Veselský ze Sekretariátu poděkoval všem přítomným za jejich čas, příspěvky a věcnou debatu nad 

jednotlivými body. Následně bylo 27. jednání Regionální stálé konference ukončeno. 

 

Schválená usnesení 

1) Usnesení č. 1-27/2022/RSK:  

RSK SČK bere na vědomí nominaci Karla Bendla a ukončení činnosti Martina Kupky jako členů RSK 

SČK (tematická oblast „kraj“). 

2) Usnesení č. 2-27/2022/RSK: 

RSK Středočeského kraje po projednání bere na vědomí přípravu Regionálního akčního plánu 

Středočeského kraje 2021 – 2027 
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3) Usnesení č. 3-27/2022/RSK:  

RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje Stanovisko Regionální stálé konference k vymezení 

území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III: 

• ORP Hořovice (žadatel MAS Karlštejnsko) 

4) Usnesení č. 4-17/2022/RSK: 

RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje aktualizaci Statutu s Jednacího řádu RSK 

Středočeského kraje. 

5) Usnesení č. 5-27/2022/RSK:  

RSK Středočeského kraje po projednání doporučuje návrh na změnu čl. 2 JŘ RSK předložit na nejbližší 

NSK. 

6) Usnesení č. 6-27/2022/RSK:  

RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje Výroční zprávu RSK 2021 

 

Zápis schválil/a: 

 

 

 

                                                                                            Ing. Jiří Snížek 

             místopředseda Regionální stálé konference   
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