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ZÁPIS z jednání PS Infrastruktura (per rollam) 

 

S ohledem na situaci a dění v České republice ve věci rostoucího počtu pozitivních případů nemoci 

COVID-19, rozhodl vedoucí PS Infrastruktura, Ing. Josef Svoboda, o projednání programu písemnou 

formou a případná usnesení řešit korespondenčním hlasováním (dále jen „hlasování“; v souladu 

s článkem 4, odstavec 2 Jednacího řádu RSK ÚK).  

Lhůta pro hlasování byla s ohledem na urgentní řešení vypsaných témat a ukončení činnosti vedoucího 

PS I, zkrácena v souladu s článkem 4, bod 2 Jednacího řádu na 7 kalendářních dnů. 

O elektronickém hlasování byli všichni členové PS I informováni dne 21. 11. 2020 prostřednictvím 

zaslaného „oznámení“ na platné elektronické adresy všech členů PS I. Podkladové materiály a způsob 

komunikace byl obsahem úvodního e-mailu.  

 

Den zahájení:  21. 11. 2020 

Den ukončení:  27. 11. 2020 

Forma konání:  per rollam, písemná komunikace, e-mail 

 

Průběh a podmínky hlasování: 

1. Korespondenční hlasování bylo zahájeno odesláním podkladových materiálů členům PS I 

prostřednictvím elektronické pošty sekretariátem RSK ÚK (21. 11. 2020, 7:47h). 

2. Výstupy (Usnesení) z hlasování nabývají platnosti pouze za předpokladu, že se hlasování 

zúčastní nadpoloviční většina členů PS I. 

3. Pro správnou formu hlasování byl vyplněn dokument „hlasovací lístek“, kde byla zaškrtnuta 

jedna z následujících variant: „souhlasím“, „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se“.  

4. K projednávanému bodu č. 1 Programu, bylo možné předložit v rámci zachování elementární 

diskuze k problematice písemné dotazy zaslané na níže uvedené e-mailový kontakt do data 25. 

11. 2020. Následně byly otázky vypořádány a jsou součásti zápisu z jednání. 

5. Do výsledků hlasování byly započteny všechny obdržené odpovědi členů PS I, zaslané na adresu 

sekretariátu RSK (rsk@kr-ustecky.cz nebo vlach.m@kr-ustecky.cz), a to do pátku   

27. 11.  2020, kdy bylo hlasování ukončeno. 

Program jednání: 

1. Seznámení s přípravou RAP pro nadcházející období 21+ 
2. Fond spravedlivé transformace (webové stránky)   

https://rskuk.cz/fond-pro-spravedlivou-transformaci  
3. Změna vedoucího PS Infrastruktura 

 

mailto:rsk@kr-ustecky.cz
https://rskuk.cz/fond-pro-spravedlivou-transformaci
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1 SEZNÁMENÍ S PŘÍPRAVOU RAP PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ 21+ 

Členům PS I byla předložena textová část RAP včetně její tabulkové části za oblast IZS, Sociální 

infrastrukturu a silnice II. a III. třídy… (oblast SŠ se v současné době zpracovává). 

Jedná se o rozpracovanou verzi dokumentu, neboť dosud nejsou známy konkrétní alokace pro 

jednotlivé oblasti ani klíče pro jejich rozdělení v rámci ČR.  

K datu 25. 11. 2020 jsme k dané problematice obdrželi 1 dotaz.  

„Dobrý den, v příloze zasílám hlasování a chtěl bych se ještě zeptat k té části RAPu týkajícího se 

deinstitucionalizace, kdy je identifikován jediný objekt s tím, že žádné jiné zařízení provozované NNO 

nebylo v rámci mapování absorpční kapacity identifikováno. To nás s kolegou poměrně překvapilo, 

jelikož prostřednictvím ITI byla podpořena řada investičních projektů, které byly i částečně (byť 

nepřímo) na transformaci soc. služeb vázány, takže bych se chtěl zeptat, co je tím mapováním absorpční 

kapacity míněno.“ 

S pozdravem Mgr. Jiří Starý, Vedoucí oddělení řízení ITI 

Reakce (vedoucí PS Infrastruktura, Ing. Josef Svoboda) 

„Dobrý den pane magistře, 

při diskuzích o nastavení RAP na nové období nám MMR sdělilo, že tento dokument se bude týkat pouze 

čtyř témat, u kterých je výlučným žadatelem kraj.  Jedinou výjimkou bude oblast vzdělávání, u které 

jsou nastaveny postupy pro výběr projektů na partnerské úrovni v rámci přípravy KAP. U 

deinstitucionalizace se mělo jednat jen o projekty krajů, kde v současném období nebyla 

deinstitucionalizace dokončena. Potom se v metodickém materiálu pro zpracování RAP u tohoto 

tématu objevily také NNO. Při mapování absorpční kapacity jsem tedy oslovil několik NNO, které ve své 

náplni mají i stálé ubytování klientů, ne jen víkendové, nebo přes den apod. Z oslovených organizací se 

mi neozvala ani jediná, že by měla zájem jejich projekt zařadit do RAP.  

Podle informací MMR bude možné RAP aktualizovat a tak bude možné do něj zařadit i další projekty 

mimo ty, které máme nyní. Problém ale bude s prioritizací, protože tady nemáme podobné mechanismy 

jako má KAP.“ 

 

Návrh Usnesení č. 1/2PSI/2020 

Pracovní skupina Infrastruktura při Regionální stálé konferenci pro území Ústeckého kraje po 

projednání BERE NA VĚDOMÍ aktuální stav přípravy Regionálního akčního plánu Ústeckého kraje. 
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2 FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE (WEBOVÉ STRÁNKY)  

V současné době probíhají na regionální, národní i evropské úrovni jednání o finální podobě 

programového období 21+.  

Aktuálním tématem ve vztahu k Ústeckému kraji je i Fond spravedlivé transformace. Rádi bychom 

Vás i veřejnost informovali a aktuálním dění v dané oblasti, neboť se jedná o důležité téma 

transformace našeho kraje v nadcházejících letech.  

Ve spolupráci s Oddělením uhelné regiony jsme připravili webové stránky, které bychom i nadále 

aktualizovali a kde najdete řadu informací vztahujících se k dané problematice (základní 

charakteristiku, podporované oblasti, kontakty…).  

Odkaz na webové stránky: 

 https://rskuk.cz/fond-pro-spravedlivou-transformaci 

3 ZMĚNA VEDOUCÍHO PS INFRASTRUKTURA 

Vedoucí PS Infrastruktura Ing. Josef Svoboda ukončil k 30. 11. 2020 pracovní poměr na KÚÚK 

z důvodu odchodu do důchodu. Tento fakt je i důvodem ke zkrácení lhůty písemného projednání per 

rollam v daných záležitostech. O následném dění Vás budu prostřednictvím sekretariátu RSK včas 

informovat. 

 

Dne: 30. 11. 2020       Zpracoval: Bc. Miroslav Vlach 
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