Číslování usnesení
RSK
proč.WEB
usnesení
2019_01 JMK
10/19/RSK 17:

Znění usnesení
RSK JMK žádá Ministerstvo zemědělství o zrušení všech dotačních titulů nebo pobídek ke spalování
štěpky z lesa, stejně jako zákaz odvozu slámy z pole pro jiné použití než v živočišné výrobě, a aby Lesy
České republiky a obce vyhlašovaly soutěže pro lesní těžbu s podmínkou ponechání podrcené štěpky v
lese.

Schváleno
22.2.2019

Komu
MZe

Odesláno

Datum reakce
28.05.2019

2019_02

JMK

11/19/RSK 17:

RSK JMK žádá Ministerstvo zemědělství o vytvoření nového dotačního titulu Obnova a výsadba
větrolamů v Jihomoravském kraji v rámci PRV pro období 2021-2027 za podmínek platných pro lesní
porost.

22.2.2019

Mze

2019_03

JMK

12/19/RSK 17:

RSK JMK žádá Ministerstvo životního prostředí o ponechání termínů a výše sazeb dle navrhované
Přílohy č. 8 k zákonu 185/2001 Sb., o odpadech a dodržení znění § 21, odstavce (7) v připravované
novelizaci zákona o odpadech (návrh tohoto zákona po vypořádání připomínek ve vnějším
připomínkovém řízení v květnu 2016 předložen do Legislativní rady vlády.

22.2.2019

MŽP

2019_04

JMK

14/19/RSK 17:

RSK JMK apeluje na MPSV ohledně úpravy koeficientu (výše procentního podílu kraje na celkovém
ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb
pro příslušný kalendářní rok. Tato výše je přílohou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů) rozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na zajištění sociálních
služeb, s důrazem na kritérium počet obyvatel kraje.

22.2.2019

MPSV

2019_05

KHK

3/15/2019/RSK

6.3.2019

RSK KHK

2019_06

SČK

3/28/2019 RSK

Regionální stálá konference KHK a její sekretariát se budou aktivně zabývat řešením hospodářsky a
sociálně problémových území v Královéhradeckém kraji.
„RSK Středočeského kraje:

28.3.2019

MMR

14.06.2019 dopis
náměstka MMR

20. 8. 2019 dopis
náměstka MMR

16.04.2019

Odpověd na web

Reakce na web

Semafor

Dopis ministra Mze
28.05.2019

16.04.2019

Dopis ministra Mze
03.05.2019 dopis
ministra

05.04.2019

Dopis ministra MŽP
22.05.2019

Dopis ministryně MPSV

a) doporučuje Ministerstvu pro místní rozvoj ČR při vymezení integrovaných územních investic (ITI) v
programovém období 2021-2027 i nadále počítat se statutárním městem Mladá Boleslav jako s
budoucím nositelem ITI
b) doporučuje Ministerstvu pro místní rozvoj ČR při tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
zařadit statutární město Mladá Boleslav z hlediska geografického vymezení témat regionálního rozvoje
mezi aglomerace. Toto zařazení více odpovídá významu města z hlediska postavení a vazeb v regionu“
Dopis náměstka MMR
2019_07

JMK

24/19/RSK 18

Jihomoravský kraj vyzývá MMR, aby do soustavy indikátorů pro geografické vymezení hospodářsky a
sociálně
ohrožených území SRR ČR 2021+ zahrnulo také problematiku sucha, větrné a vodní eroze, které
významným
způsobem ovlivňují především území Jihomoravského kraje a část Kraje Vysočina.

21.6.2019

MMR

2019_08

OLK

č. RSK OK/16/3/2019
Stanovisko č. RSKOK/16/3/2019: RSK OK:
11.9.2019
o požaduje po MMR a NOK, aby v rámci vyjednávání nastavení operačních programů zajistily zachování
zálohového financování projektů (ex-ante) podporovaných z ESF v programovém období EU 2021-2027;
o požaduje po MMR a NOK, aby v rámci vyjednávání nastavení operačních programů zajistily
kofinancování projektů ze státního rozpočtu v takové míře, aby pro žadatele byla míra spolufinancování
projektů max. ve výši 10-15% podle charakteru podporovaných aktivit;
o požaduje po MMR, NOK a Řídicím orgánu Operačního programu Zaměstnanost, aby v nastavení
Operačního programu Zaměstnanost pro programové období EU 2021-2027 byly sociální služby a
potravinová a materiální pomoc zařazeny do společné prioritní osy pro vytvoření možnosti synergických
efektů obou navržených priorit.

MMR

2019_09

JMK

č. 20/19/RSK 19

Návrh usnesení č. 20/19/RSK 19:
RSK JMK žádá Ministerstvo zemědělství o jednání, které povede k ujasnění a k řešení výše úplat na
zřízení služebnosti z plochy pozemků, které jsou vyvolány veřejnou investicí a jsou požadovány na
základě smluv o zřízení služebnosti Povodím Moravy.

MZe

2019_10

MSK

č. 1/11/2019:

Stanovisko č. 1/11/2019:
1.10.2019
Regionální stálá konference MSK požaduje na národní úrovni v rámci přípravy programového období EU
2021–2027 a uplatňování principů územní dimenze vytvoření specifického integrovaného nástroje – ITI
pro strukturálně postižené kraje, případně jiného alternativního nástroje, který bude vhodně řešit
specifické potřeby uhelných regionů.

2019_11

MSK

Stanovisko č. 4/11/2019:
Stanovisko č. 4/11/2019:

29.07.2019

27.9.2019

Dopis náměstka MMR

31.10. 2019 OPZ
27. 11. 2019 Mze

Odpověď NOK a ŘO OP Z

Odpověď ministra MZe
MMR - NOK

22.01.2020 email rsk@mmr.cz
Odpověď MMR
1.10.2019

MPO a MF

Rozšířená Regionální stálá konference MSK navrhuje ke schválení Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR
a Ministerstvu financí ČR v rámci programu Revitalizace
a) 4 prioritní a 1 náhradní projekt pro rok 2020
b) indikativní seznam projektů (v počtu 4 + 4) pro roky 2021-2022.
20.02.2020 Odpověď MPO
2019_12

KHK

2/17/2019/RSK

„RSK KHK žádá MPSV o zařazení integrovaných nástrojů (ITI a CLLD) do nastavení programového
dokumentu OPZ+, a vyčlenění minimálně 5 % celkové alokace OPZ+ pro CLLD.“

22.10.2019

MPSV

2019_13

KHK

3/17/2019/RSK

„RSK KHK doporučuje zařazení oblasti pořízení železničních kolejových vozidel do plánované podpory
OPD+.“

22.10.2019

MD

18.12.2019

10.02.2020 Odpověď ŘO OP Z

Připomínkové
řízení k návrhu
textu Operačního
programu Doprava
18.12.2019 2021-2027, verze 0 Odpověď ŘO OP D
2019_14

KHK

4/17/2019/RSK

„RSK KHK doporučuje, aby v rámci OPD3 byla podpora v oblasti ITS zacílena i na menší města s počtem
obyvatel do 40 000 a též na jiné kategorie pozemních komunikací než jen dálnice a silnice I. třídy.“

22.10.2019

MD
Připomínkové
řízení k návrhu
textu Operačního
programu Doprava
18.12.2019 2021-2027, verze 0 Odpověď ŘO OP D

2019_15

KHK

5/17/2019/RSK

„RSK KHK doporučuje se zabývat oblastí monitoringu podzemních vod (zdroje a kvalita) a jednat s MŽP 22.10.2019
a s MZe ve věci podpory, případně možnosti koordinace tématu na platformě RSK a řešení oblasti v RAP
21+.“
Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje konstatuje, že stávající podoba nástroje ITI
29.10.2019
přispívá k nerovnoměrnému rozvoji
a vylidňování území;
vyzývá
řídící orgány budoucích operačních programů k eliminaci překryvů mezi integrovanými nástroji a
individuálními výzvami.

MŽP, PRV

2019_16

ZLK

82/RSKZK24/19

2019_17

KVK

Regionální stálá konference Karlovarského kraje
20.11.2019
• požaduje na národní úrovni v rámci přípravy programového období EU 2021 – 2027 a uplatňování
principů územní dimenze vytvoření specifického integrovaného nástroje – ITI pro strukturálně postižené
kraje, případně jiného alternativního nástroje, který bude vhodně řešit specifické potřeby uhelných
regionů.

MMR - NOK

2019_18

OLK

RSKOK/17/6/2019 Stanovisko č. RSKOK/17/6/2019: RSK OK:
12.12.2019
o doporučuje Ministerstvu pro místní rozvoj jako řídícímu orgánu Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP), aby bylo v programovém období
EU 2021-2027 na komunitně vedený místní rozvoj v rámci tohoto programu povinně vyčleněno 8 %
prostředků, a mohl tak být plně využit potenciál tohoto integrovaného nástroje;
o doporučuje Ministerstvu zemědělství jako řídícímu orgánu operačního programu Společná
zemědělská politika, aby bylo v programovém období EU 2021-2027 na komunitně vedený místní
rozvoj v rámci tohoto programu povinně vyčleněno 8 % prostředků, a mohl tak být plně využit potenciál
tohoto integrovaného nástroje.

MMR, MZe,

2019_19

LBK

Usnesení č. 2/4/2019
Regionální stálá konference vyzývá:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Řídící orgány jednotlivých operačních programů
ke zkoordinování kontrolního procesu u projektů podpořených z fondů EU
v programovacím období 2021 – 2027 a to tak, aby byla jasně stanovena závaznost
rozhodnutí první kontroly, včetně jeho akceptace ostatními kontrolními orgány.

MMR

18.12.2019

Odpověď MZe - PRV

24.1.2020 datová schránka
Dopis náměstka MMR

22.01.2020 email rsk@mmr.cz
Dopis MMR

19.12.2019 29.1. 2020 PRV
18.12.2019

Upřesnění RSK KHK

MMR - NOK

Reakce ŘO IRO a Mze

20.01.2020 datová
schránka dopis Čj.
MMR-1625/2020- Reakce NOK a MF v rámci
27/1,
15. NSK
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