
 

 KARLOVARSKÝ KRAJE 
KOMISE RADY KARLOVARSK0HO KRAJE PRO TRANSFRORMACI REGIONU,   

FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE A ENERGETIKU 
  
 
 

U s n e s e n í 

 
ze 4. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro transformaci regionu, Fond spravedlivé 

transformace a energetiku konané dne 13. dubna 2021 od 14:30 hod. videokonference/on-line 

 
 

Přítomni: Ing. Petr Třešňák, Kateřina Maružánová, Radek Novotný, Martin Pinc, Marek 

Štěpanov, Alexandr Terek, Daniel Vašíček, Ivan Vrzal, Miloslav Zítka, Petr Kubis, Gabriela 

Dostálová, Karla Maříková, Renata Oulehlová 

 

Hosté: Jan Havránek AQE, Ondřej Knotek, Ing. Květa Hryszová, Bc. Věra Dimová, Ing. Jan 

Novotný KHK, Filip Dušek KHK, Ing. Jana Bělohoubková, PhDr. Kamila Voštová, Jarmila 

Chvojanová – CzechInvest, Tomáš Linda, Jan Novotný, Ing. arch Vojtěch Franta 

 

Zapisovatelka: Mgr. Věra Kořánová Frimlová 

 

Program jednání: 

1. Úvod – schválení programu a hostů 

2. Představení programu rozvoje Karlovarského kraje 

3. Aktuální informace o postupu prací na Plánu spravedlivé územní transformace 

Karlovarského kraje 

4. Příprava strategických projektů Karlovarského kraje 

5. Plán práce Komise na rok 2021 

6. Diskuze a různé 

 

1. Úvod – schválení programu a hostů 

 

Předseda komise přivítal účastníky a požádal, zda by se role předsedy na úvod jednání ujal člen 

komise p. Ivan Vrzal. Pan Vrzal představil program jednání, a externí hosty komise. Čelnům 

komise byli představeni externí hosté: Ondřej Knotek, Ing. Jan Havránek -  AQE, Ing Jana 

Bělohoubková – ORR, PhDr. Kamila Voštová – ORR, Věra Dimová a Jarmila Chvojanová – 

CzechInvest. 

 Člen komise Daniel Vašíček navrhl pana Ondřeje Knotka schválit jako stálého hosta 

komise na všechna další jednání. 

 

Usnesení č. 1/04/2021  

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku schvaluje 

program jednání komise dne 13. dubna 2021 a účast všech přítomných externích hostů na 

jednání v souladu s čl. III., odst. 3 Jednacího řádu komisí Rady kraje. 

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 1 
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Usnesení č. 2/04/2021  

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku schvaluje 

Ondřeje Knotka jako stálého hosta na všechna další jednání komise. 

Hlasování Pro 8 Proti 0 Zdržel se  Nehlasoval 5 

 

Předseda komise Petr Třešňák se připojil k jednání komise a byl seznámen se schválenými 

hosty i s hlasováním o schválení stálého hosta Ondřeje Knotka. 

 

2. Představení programu rozvoje Karlovarského kraje 

Předseda komise předal slovo zástupcům odboru regionálního rozvoje, kteří představili 

Program rozvoje Karlovarského kraje na období 2021-2027 členům komise. Byly představeny 

následující části programu: základní informace, analytická část-stručný popis obsahu, 

strategická část-vize a globální cíl, strategická část-popis strategických cílů/prioritních oblastí 

/typových projektů a implementační část včetně stávajícího stavu a návrhu dalšího 

harmonogramu. K bodu proběhla diskuze a byla přijata níže uvedená usnesení. 

 

Usnesení č. 3/04/2021  

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku bere na vědomí 

představený Program rozvoje Karlovarského kraje 

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 1 

 

Usnesení č. 4/04/2021  

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku souhlasí se 

strukturou Programu rozvoje Karlovarského kraje. 

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 1 

 

Usnesení č. 5/04/2021  

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku požaduje do 

Programu Karlovarského kraje zapracovat do sekce energetiky nízkouhlíkové technologie či 

nízkouhlíkové zdroje 

Hlasování Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0 

 

 

3. Aktuální informace o postupu prací na Plánu spravedlivé územní transformace 

Karlovarského kraje  

 

Ing. arch. Vojtěch Franta zmínil časový kontext PSÚT. Uvedl, že je v současné době 

zpracována verze 1.0 Plánu spravedlivé územní transformace, který bude představen i 26. 4. 

2021 na ZKK. Informoval, že 15. 4. 2021 odejde taktéž tato verze dokumentu na MMR, která 

však bude ještě připomínkován aktéry v území. Uvedl také, že probíhá sběr strategických 

projektů z území, který bude probíhat do konce dubna a 15. 6. 2021 je plánované jejich 

vyhodnocení. Také zmínil, že kompletní PSÚT ve verzi 3.0 by měl být projednán ZKK 28. 

6.2021 a následně odeslán na MMR. Uvedl, že očekává také stanovisko či zpětnou vazbu této 

komise do 16. 4. 2021. Také seznámil členy komise o vyjednávání o vhodné alokaci pro 
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Karlovarský kraj, která zatím není známá. Současně také připojil omluvu za dokumenty 

k projednání odesílané na poslední chvíli. Předal slovo panu Havránkovi. 

 

Ing. Jan Havránek seznámil členy komise s představou o zpětné vazbě komise ke 

zpracovanému Plánu spravedlivé územní transformace. Požádal o připomínkování dokumentu, 

který byl na členy zaslán 13. 4. 2021 a to do 16. 4. 2021 včetně připomínkového listu. Požádal 

o připomínky k typovým intervencím i potenciálním žadatelům. Seznámil členy s postupem 

prací na Metodice hodnocení strategických projektů s tím, že hodnotitelé budou proškoleni 

nejen od MMR, ale také ze strany Karlovarského kraje. Seznámil členy také se systémem 

hodnocení strategických projektů. (formální hodnocení projektů, formální přijatelnost projektů 

– soulad se strategickými dokumenty, věcné hodnocení 2 hodnotiteli a následný panel expertů 

pro posouzení jedinečnosti) 

 

4. Příprava strategických projektů Karlovarského kraje 

 

Ing. Květa Hryszová seznámila členy komise s připravovanými strategickými projekty za 

Karlovarský kraj včetně harmonogramu jejich přípravy. Projekty včetně popisu, garantů a 

vedoucích projektových týmu jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu. 

 Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské 

Karlovy Vary 

 Kulturní a kreativní odvětví 

 KIC – Krajské inovační centrum (VTP) 

 Centrum kompetence lázeňství 

 Agentura pro transformaci Karlovarského kraje 

 Krajský inkubátor Sokolov 
 

5. Plán práce Komise na rok 2021 

 

V tomto bodě byl představen Plán práce komise na rok 2021 a účastníci byli vyzvání k doplnění. 

Plán práce tvoří přílohu tohoto usnesení. 

Usnesení č. 6/04/2021  

Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku schvaluje 

navržený Plán práce na rok 2021 

Hlasování Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0 

 
 

V Karlových Varech dne  13.04.2021 

 

Zapsala: Mgr. Věra Kořánová Frimlová 

 

 

 

 Ing. Petr Třešňák, v.r. 

                                                                                                předseda komise             

 


