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Z Á Z N A M 
 

 

z 50. Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje 

(dále jen „RHSD KK“), konaného 

videokonferenčně dne 26. října 2021 

 

 

Přítomni: 

Za veřejnou správu: Kulhánek, Franta, Pizinger 

Za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy: Novotný 

Za odborové svazy: Dimová, Růžička, Třešňák  

Za přidružené neziskové právnické osoby: - 

Hosté: Soukup, Korfová, Lorenzová 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu 

2.   Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji 

3. Program RE:START  

4. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

5. Další aktuální informace z Karlovarského kraje     

6. Různé  

7. Závěr 

 
 

                                                      

1. Zahájení zasedání a odsouhlasení programu 

 

Jednání tripartity zahájil předseda RHSD KK, Ing. Petr Kulhánek, ve 12:00 hodin  

a konstatoval, že Předsednictvo RHSD KK je usnášeníschopné. 

 

Na úvod jednání byl schválen program jednání a hosté Ing. Miloš Soukup (MMR ČR),  

Eva Korfová (MMR ČR) a Ing. Petra Lorenzová (KÚKK). 

 

(7-0-0 ) 

 

 

2. Fond spravedlivé transformace v Karlovarském kraji 

 

Pan Pizinger informoval členy předsednictva RHSD KK o aktuálním stavu  transformace 

v Karlovarském kraji. Připravuje se implementace jednotlivých opatření. Odbor řízení 

projektů se věnuje přípravě strategických projektů kraje a odbor regionálního rozvoje převzal 

společně s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání (KARP) implementaci Plánu  
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spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje (dále jen „PSÚT KK“). Probíhají 

pravidelná pracovní jednání se zástupci MMR ČR a MŽP ČR k dalším krokům nastavení 

implementace PSÚT KK. Byla vydefinována první základní absorpční kapacita a byla 

provedena inventura sběru projektových záměrů v letech 2019-2020. Pro strategické projekty 

bude vyhlášena začátkem listopadu 2021 výzva na technickou pomoc nositelům strategických 

projektů. Pracuje se na přípravě zastřešujících projektů. V současné době se spouští webová 

stránka (www.menimekraj.cz) kde budou postupně uveřejňovány základní informace  

a dokumenty k problematice transformace v našem kraji. Na stránkách bude také záložka pro 

často kladené dotazy (FAQ). 

Pan Novotný požádal o informaci k zastřešujícím projektům a možnosti KHK KK 

participovat na zastřešujících projektech. Pan Pizinger potvrdil zájem kraje o participaci KHK 

KK při vytváření zastřešujících projektů a informoval, že zatím se uvažuje o třech 

zastřešujících projektech.  

Paní Dimová se připomenula se svou rolí stálého hosta v Komisi RKK pro transformaci 

regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku (dále jen „komise“) a vznesla dotaz 

k jednáním a zápisům z této komise. Pan Franta informoval, že probíhala pracovní tematická 

jednání členů komise a také informoval o změně na postu zapisovatele v komisi. Potvrdil, že 

prověří aktualizaci zápisů na webových stránkách kraje a zajistí, aby byla paní Dimová jako 

již schválený stálý host komise řádně zvána na jednání komise. 

Pan Pizinger potvrdil panu Novotnému, že s KHK KK počítají jako s účastníkem  

v relevantních tematických pracovních skupinách s ministerstvy k transformaci regionu. 

 

 

3. Program RE:START  

 

Pan Ing. Miloš Soukup z Ministerstva pro místní rozvoj nejdříve informoval členy 

předsednictva RHSD KK o aktuálním harmonogramu a činnostech při přípravě  

a implementaci OP ST na národní úrovni. PSÚT ČR byl odeslán EK k připomínkovému 

řízení a Vláda ČR vzala 25. října 2021 PSÚT ČR na vědomí. Ze strany EK se očekávají 

připomínky zejména k souladu plánu s potřebami krajů, dále připomínky spojené s důrazem 

na sociální oblast a její podporu a také připomínky k podpoře MSP jako klíčového prvku 

diverzifikace ekonomiky. 18. 11. 2021 proběhne jednání Transformační platformy. Aktuální 

informace k PSÚT ČR jsou k dispozici na webových stránkách: 

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/uhelne-

regiony 

K programu RE:START podal pan Soukup informaci prostřednictvím prezentace. Aktuálně se 

vyhodnocuje plnění platného 4. Akčního plánu programu. V rámci 4. Akčního plánu se řeší 

např. podpora kulturních a kreativních odvětví, nebo analýzy pro využívání důlních děl 

v Moravskoslezském kraji. Na MMR se připravuje nový dotační titul, který by umožnil 

zvýhodnit strukturálně postižené regiony v oblastech standardně nepodporovaných, např. by 

umožnil výstavbu nových veřejných budov ve městech a obcích.  V rámci programu Podpora 

rozvoje regionů 2019+ na rok 2022, který patří pod RE:START, probíhá výzva na podporu 

obnovy a rozvoje venkova obcí do 3 000 obyvatel a podpora obcí s 3 001-10 000 obyvateli, 

kde jsou bodově zvýhodněny obce, které patří pod správní území tzv. „Hospodářsky  

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/uhelne-regiony
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/uhelne-regiony
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a sociálně ohrožených území“. V rámci Karlovarského kraje jsou to území ORP Sokolov, 

Kraslice a Ostrov. V polovině září končilo předkládání projektů do programu Tvorba studií  

a analýz možností využití vybraných brownfieldů a končilo také předkládání projektů do 

programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Pan Soukup také informoval, 

že se 4. listopadu 2021 koná od 10:00 on-line seminář pro veřejnost v Karlovarském kraji 

s názvem „Spravedlivá Transformace v Karlovarském  kraji“.  Další informace 

k RE:STARTU jsou obsaženy v přiložené prezentaci. 

 

 

4. Aktuální pandemická situace v Karlovarském kraji  

 

Pan hejtman informoval o zhoršující se situaci v ČR. V Karlovarském kraji je situace oproti 

ČR lepší. Je ale velice pravděpodobné, že pokud bude zhoršující se pandemická situace 

pokračovat, tak dojde k plošnému zhoršení v celé ČR. V současné době je zaznamenáván 

zvýšený zájem o očkování. V očkovacím centru v OC Varyáda byly rozšířeny prostory  

a prodloužena otvírací doba očkovacího centra. Nadále také funguje v kraji mobilní očkovací 

tým. Předpokládá se i větší zapojení praktických lékařů do očkování, kteří nově disponují 

vakcínou Pfizer skladovatelnou v normálních chladničkách.  

 

 

5. Další aktuální informace z Karlovarského kraje  

 

Pan hejtman podal průběžnou informaci k rekonstrukci Císařských lázní. Rekonstrukce běží 

zatím dle plánovaného harmonogramu a ve smluvených cenách. Definitivně bude 

v Císařských lázních vestavěn koncertní a víceúčelový sál, ten je v současnosti projektován, 

tak aby mohla být jeho konstrukce vložena během jara 2022, v době kdy se bude budovat 

nová střecha. 

 

 

 

6. Různé 

 

Pan Pizinger pozval členy předsednictva RHSD KK na Konferenci Budoucnost, která se bude 

konat 24. listopadu 2021 od 9:00 v Chodově v Kulturním a společenském středisku KASS. 

Konference navazuje na předchozí ročník a bude se zabývat transformací regionu spojenou  

s útlumem těžebního průmyslu. Na konferenci bude představen proces transformace regionu, 

evropský i národní pohled na věc a také projekty, které jsou významné pro budoucnost 

regionu a otevírají nová odvětví. 
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7. Závěr 

 

Další jednání Předsednictva RHSD KK proběhne v úterý 30. listopadu 2021 od 11:00 hod. 

 

Jednání Předsednictva RHSD KK ukončil Ing. Petr Kulhánek ve 13:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Jaroslav Sobotka 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

           Ing. Petr Kulhánek, v.r. 

              předseda RHSD KK  


