RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE
ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

ZÁZNAM
z 53. Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
(dále jen „RHSD KK“), konaného
videokonferenčně dne 22. února 2022
Přítomni:
Za veřejnou správu: Kulhánek, Franta, Pizinger, Jakobec
Za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy: Borýsek
Za odborové svazy: Dimová, Růžička, Třešňák
Za přidružené neziskové právnické osoby: -

Program:
Zahájení zasedání a odsouhlasení programu
Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji
Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji
Aktuální informace k Národnímu plánu obnovy
Další aktuální informace z Karlovarského kraje
Příprava plenárního zasedání
Různé
Závěr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu
Jednání tripartity zahájil předseda RHSD KK, Ing. Petr Kulhánek, v 11:00 hodin
a konstatoval, že Předsednictvo RHSD KK je usnášeníschopné.
Na úvod jednání byl schválen program.
(8-0-0)

2. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji
Pan Pizinger informoval členy předsednictva RHSD KK o aktuálním stavu transformace
v Karlovarském kraji a o aktuálním stavu přípravy Operačního programu spravedlivá
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transformace 2021-2027 (dále jen „OPST“). OPST je v současnosti v meziresortním
připomínkovém řízení. Kraj bude připomínkovat zejména oblast produktivních investic
a navrhovat možnost většího zapojení obcí a měst v OPST. Od MŽP jsou již odpřipomínkované
krajem navrhované zastřešující projekty a pracuje se na jejich dopracování. V rámci
zastřešujícího projektu „Lidé a dovednosti“ zůstala pouze opatření na podporu náboru
kvalifikovaných pedagogů do regionu. Navrhovaná opatření ze sociálního oboru nejsou podle
stanoviska MŽP v souladu s OPST. OPST by měl být schválen a vyhlášen do konce prvního
pololetí 2022. Nejdříve se plánuje vyhlášení výzev na strategické projekty, pak na zastřešující
projety a poté tematické výzvy na projekty.
Pan Pizinger také informoval o plánované návštěvě zástupců MŽP v našem kraji. V rámci této
návštěvy se budou diskutovat připomínky k návrhu OPST a budou představeny strategické
projekty Centrum lázeňského výzkumu (CLV) a Chytrá krajina 2030+. Na závěr navštíví
zástupci MŽP lokalitu Medard, kde jim budou prezentovány plánované rozvojové aktivity
v této lokalitě.

3. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji
Pan hejtman informoval o aktuální pandemické situaci v Karlovarském kraji (dále také „KK“).
V současné době se rozvolňují proticovidová opatření. Klesá zájem o očkování. Zájem
o očkování v kraji je zhruba desetinový oproti začátku roku. Pravidelné testování skončilo a je
již jen na dobrovolné bázi. V půlce března plánuje vláda zrušení většiny protipademických
opatření, a to za předpokladu, že bude i nadále klesat počet nakažených v ČR.

4. Aktuální informace k Národnímu plánu obnovy
Pan hejtman informoval o výzvě, která bude vyhlášena na začátku března. Informace k této
výzvě jsou na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (https://mpo.cz/cz). Výzva bude
určena na investice do regenerace brownfieldů pro obce a kraje (komponenta 2.8 – Revitalizace
území se starou stavební zátěží). Podpořeny budou demolice, ale i rekonstrukce a výstavba
budov. V komponentě Kultura se budou podporovat investice do regionálních kulturních
a kreativních center. Do Karlovarského kraje půjde 120-130 mil. Kč. V současné době se ve
spolupráci s Ministerstvem kultury a Asociací krajů připravuje výzva. V Karlovarském kraji se
počítá například s rekonstrukcí Rašelinového pavilonu u Císařských lázní.
Pan Třešňák informoval členy předsednictva RHSD KK, že na plenárním zasedání RHSD ČR
29.3.2022 je téma Národní plán obnovy jedním z bodů k projednání.

Záznam z 53. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

2

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE
ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
5. Další aktuální informace z Karlovarského kraje
Pan Franta informoval o novém dotačním programu na podporu lázeňství a cestovního ruchu.
Budou podporována lázeňská zařízení z Karlovarského kraje, která se dobrovolně přihlásila do
pokračující výzvy lázeňských voucherů. Kraj tato lázeňská zařízení podpoří celkově částkou
10 mil. Kč a to prostřednictvím krajských voucherů v hodnotě 1000,- Kč na ubytovaného při
dodržení podmínek minimální délky pobytu 6 nocí a 5 procedur. Lázeňský host tak obdrží
voucher 2000,- Kč od státu a 1000,- Kč od Karlovarského kraje.
Pan hejtman informoval o proběhlém jednání s bavorskými okresy Tirschenreuth a Wunsiedel.
S partnery z Bavorska byla například diskutována témata na společné přeshraniční projekty
a problematika navazujícího úseku dálnice D6 dále do území Německa, až k dálnici A93.
Němečtí partneři potvrdili zájem o propojení D6 a A93.
Pan Růžička požádal o účast zástupce Karlovarského kraje na přeshraničním setkání, které
organizují odboráři 6.5.2022 na hranicích za Libou s bavorskými kolegy. Pan hejtman potvrdil
zájem o toto setkání.
Pan Borýsek informoval členy předsednictva o velice kritické situaci podniků
v souvislosti energetickou situací a vnímá, že MPO a Evropa zatím plně nepochopili kritickou
energetickou situaci. Dle jeho názoru je situace špatná zejména vzhledem ke krizovému řízení
této problematiky.

6. Příprava plenárního zasedání
Členové předsednictva RHSD KK prodiskutovali program plenárního zasedání, které se bude
konat 29.3.2022.

7. Různé
Členové předsednictva RHSD KK prodiskutovali aktualizovaný Plán práce na rok 2022.
Členové předsednictva RHSD KK schválili aktualizovaný Plán práce RHSD KK na rok 2022.
(8-0-0)
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8. Závěr
Další jednání Předsednictva RHSD KK proběhne v úterý 26. dubna 2022 od 11:00 hod.
Jednání Předsednictva RHSD KK ukončil Ing. Petr Kulhánek v 11:40 hod.

Zapsal: Jaroslav Sobotka

Ing. Petr Kulhánek, v.r.
předseda RHSD KK
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