Číslování usnesení
RSK
proč.WEB
usnesení
Znění usnesení
Schváleno
Usnesení č. 1-20/2020/
2020_01 SČK
Usnesení č. 1-20/2020/RSK: RSK Středočeského kraje po projednání žádá Ministerstvo pro místní rozvoj, 14.1.2020
aby neprodleně přistoupilo k vytvoření centrální On-line databáze pro sběr projektových záměrů měst,
obcí a dalších aktérů z jednotlivých krajů, za účelem vytvoření uživatelsky přívětivého nástroje pro
potřeby tvorby a aktualizací zejména Regionálních akčních plánů, Národního investičního plánu, Akčního
plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a dalších strategických dokumentů na centrální a
regionální úrovni.

Komu
MMR

Odesláno

Datum reakce
25.03.2020

04.02.2020
2020_02

PAK

3

3.2.2020
Koordinace kontrolního procesu u projektů podpořených z fondů EU v programovacím období 2021 –
2027
Regionální stálá konference Pardubického kraje 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

2020_03

PAK

4

3.2.2020
Problematika navyšování nákladů veřejných investic
Regionální stálá konference Pardubického kraje 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 Labe.

MZE

2020_04

JMK

Usnesení č. 16/20/RSK
20
Usnesení
č. 16/20/RSK 20
RSK JMK doporučuje pracovní skupině životního prostředí vyhodnotit dopady opatření obecné povahy
vydané JMK v souvislosti s vymezením aktivních zón záplavového území.

2020_05

JMK

Usnesení č. 18/20/RSK
20
20.3.2020
Usnesení
č. 18/20/RSK 20:
RSK JMK doporučuje se obrátit na Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo pro místní rozvoj se žádostí o
zajištění postupu a následného řešení náhrady škod na komunikacích obcí způsobených v důsledku
poškození těžkými nákladními soupravami LČR odvážejícími dřevní hmotu z kůrovcové kalamity z území.

MMR, MZe

Částečná reakce na
15. NSK

2020_06

JMK

Usnesení č. 19/20/RSK
20: č. 19/20/RSK 20:
20.3.2020
Usnesení
RSK JMK doporučuje vyzvat 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.

NOK, MF

Reakce na 15. NSK
viz zápis

2020_07

MSK

Stanovisko 2/12/2020
Regionální stálá konference MSK žádá Ministerstvo pro místní rozvoj, aby urychlilo přípravu centrální On- 31.3.2020
line databáze pro sběr projektových záměrů měst, obcí a dalších aktérů z jednotlivých krajů, za účelem
vytvoření uživatelsky přívětivého nástroje pro potřeby tvorby a aktualizací zejména Regionálních akčních
plánů, Národního investičního plánu, Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a dalších
strategických dokumentů na centrální a regionální úrovni.

2020_08

MSK

Stanovisko: 3/12/2020
Regionální stálá konference MSK vítá vytvoření nového Fondu pro spravedlivou transformaci a aktivitu 31.3.2020
orgánů EU při řešení transformace uhelných a uhlíkově intenzivních regionů. Zároveň požaduje, aby:
ČR akceptovala návrh Evropské komise na transfer prostředků z EFRR a ESF+ ve výši 1,5 až 3násobek
základní částky přidělené pro ČR z Fondu,
b. Byl vytvořen nový samostatný operační program, jenž by spravoval a rozděloval prostředky Fondu pro
spravedlivou transformaci v České republice,
c. Bylo umožněno započítávat prostředky doplněné do nově vzniklého Fondu pro spravedlivou
transformaci z EFRR a ESF+ do tematické koncentrace dvou zmíněných evropských fondů,
d. S ohledem na náročnost financování transformačních projektů z národních a regionálních rozpočtů
bylo z úrovně ČR požadováno zvýšení míry spolufinancování ze strany Evropské unie pro uhelné regiony
až do výše 85 % a zároveň uplatnění pravidla čerpání 11+3.

2020_09

MSK

Stanovisko č. 7/12/2020
Rozšířená Regionální stálá konference MSK doporučuje k financování v rámci Programu MMR — Tvorba 31.3.2020
studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů:
a. Frýdek — Místek — Areál bývalých Válcoven ArcelorMittal
b. Náhradní projekt: Služovice — Areál bývalých kasáren
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