
 
 

Zápis 

z 15. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje 

(RSK JMK) 

 
Termín jednání:   25. června 2018, čas 13:00 – 15:10 
Místo jednání:          Krajský úřad Jihomoravského kraje, jednací místnost č. 240 
Přítomni:  viz prezenční listina členů RSK JMK, z 23 členů RSK JMK bylo přítomno 

celkem 17 členů a 6 členů bylo omluveno, dále byli přítomni 4 
náhradníci členů RSK JMK, 5 stálých hostů, 4 hosté a 5 pracovníci 
sekretariátu RSK JMK. Celkem přítomno 21 osob s právem hlasování. 

 

Program zasedání:  

 

1. Zahájení, schválení programu  
2. Personální složení a změny v RSK JMK a pracovních skupinách RSK JMK 
3. Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (životní prostředí, vzdělávání a zaměstnanost 

sociální oblast, RIS 3, dopravní infrastruktura) 
4. Informace o zasedání Národní stálé konference 
5. MMR – informace k realizaci programovacího období 2014–2020, Strategie regionálního 

rozvoje ČR 2021+ 
6. Dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje 2018 
7. Realizace a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO) 
8. Aktuální informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD) 
9. Aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje za rok 2017 
10. Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017 
11. Plnění úkolů z jednání RSK JMK 
12. Různé 
13. Diskuze a závěr 

 

 

 

 

  



                                                 

2 
 

Bod č. 1 

Zahájení, schválení programu 
 

Bod přednesl člen RSK JMK za Jihomoravský kraj náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jan Vitula, 
kterého předseda RSK JMK a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek pověřil vedením 15. zasedání 
RSK JMK z důvodu nepřítomnosti předsedy RSK JMK. 

Usnesení č. 2/18/RSK 15: 
RSK JMK schvaluje program 15. zasedání RSK JMK. 

                                                                                                                                                                                        H: 21-0-0 

 
 

Bod č. 2 
Personální složení a změny v RSK JMK a pracovních skupinách RSK JMK  

 
 

Bod přednesl člen RSK JMK za Jihomoravský kraj náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jan Vitula 
pověřený vedením 15. zasedání RSK JMK.    

Změna stálé členky RSK JMK a garantky pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch (PS CR) 

Na předsedu RSK JMK a hejtmana Jihomoravského kraje se obrátila nová ředitelka Centrály cestovního ruchu 
Jižní Moravy, z.s.p.o. (CCRJM) Ing. Pavla Pelánová s žádostí o změnu člena RSK JMK a PS CR. Mgr. Zuzana Vojtová 
odstoupila z funkce ředitelky CCRJM a novou ředitelkou se stala Ing. Pavla Pelánová, která byla navržena jako 
nová členka RSK JMK a zároveň garantka pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch (PS CR). Pozice 
náhradníka člena RSK JMK a náhradníka garanta pracovní skupiny zůstává beze změny. 
Jmenování a odvolání člena RSK JMK je dle Statutu RSK JMK v pravomoci předsedy RSK JMK, kterým je hejtman 
Jihomoravského kraje. Jmenování a odvolání garanta pracovní skupiny je v pravomoci RSK JMK. 
Z uvedených důvodů náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jan Vitula pověřený vedením 15. zasedání 
RSK JMK informoval, že hejtman Jihomoravského kraje a předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek rozhodl 
o odvolání Mgr. Zuzany Vojtové z funkce členky RSK JMK a o jmenování Ing. Pavly Pelánové do funkce členky RSK 
JMK. 
Ing. Jan Vitula dále navrhl RSK JMK, aby rozhodla o odvolání Mgr. Zuzany Vojtové z funkce garantky pracovní 
skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch a rozhodla o jmenování Ing. Pavly Pelánové do funkce garantky 
pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. 
 
Usnesení č. 3/18/RSK 15: 
RSK JMK bere na vědomí, že předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu ředitelky CCRJM odvolal 
členku RSK JMK jmenovanou za Centrálu cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. Mgr. Zuzanu Vojtovou 
a jmenoval novou členku RSK JMK za Centrálu cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. Ing. Pavlu Pelánovou.   
 

H: 21-0-0 
 

Usnesení č. 4/18/RSK 15: 
RSK JMK odvolává Mgr. Zuzanu Vojtovou z funkce garantky pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní 
ruch a jmenuje Ing. Pavlu Pelánovou do funkce garantky pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. 
 

H: 21-0-0 
 

Bod č. 3 
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Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (životní prostředí, vzdělávání a zaměstnanost, sociální oblast, 
regionální inovační strategie, dopravní infrastruktura)  

Informace o činnosti pracovních skupin přednesli garanti pracovních skupin, případně jimi pověřené osoby: 
 

Název pracovní skupiny Garant pracovní skupiny Termín jednání 

Pracovní skupina pro životní 
prostředí 

Ing. František Havíř 
 

04.06.2018 

Pracovní skupina pro 
vzdělávání a zaměstnanost 

JUDr. Hana Poláková 30.05.2018 

Pracovní skupina pro sociální 
oblast 

od 01.01.2018 do 25.06.2018 bez obsazení, 
pracovní skupinu prozatím vede pověřená 
vedoucí odboru sociálních věcí PhDr. Jarmila 
Bisomová 

13.06.2018 

Pracovní skupina RIS 3 Ing. Ivo Minařík, MPA 05.04.2018 

Pracovní skupina/regionální 
kolegium pro cestovní ruch 

Ing. Pavla Pelánová  nejednala 

Pracovní skupina pro dopravní 
infrastrukturu 

Ing. Rostislav Snovický                      
25.05.2018 

 

Bod přednesl vedoucí odboru životního prostředí Ing. František Havíř. 
 
Pracovní skupina pro životní prostředí se sešla 4. června 2018 a zabývala se následujícími tématy: 
1. Výsledky hlasování o usneseních z předcházejícího jednání pracovní skupiny; 
2. Voda v krajině; 
3. Kaly z ČOV; 
4. Návrhy na body dalších jednání pracovní skupiny; 
5. Pracovní verze návrhové části Strategie regionálního rozvoje 21+ a možnosti jejího připomínkování. 
 
Pracovní skupina pro životní prostředí přijala na svém jednání usnesení vztahující se k: 
- omezení a zakázání používání kalů na ZPF z ČOV nad 20 000 EO a omezení kalů z ČOV do EO 20 000, 
- podpoře technologii termického zpracování kalů, 
- podpoře výstavby zařízení pro likvidaci kalů v SAKO Brno. 
 
Vedoucí odboru životní prostředí (ŽP) pan Ing. František Havíř si na 15. zasedání RSK JMK připravil prezentaci na 
téma kaly v JMK, ve které informoval mj. o používání a likvidaci kalů, rizikových polutantech a vyhlášce 
č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů. Vedoucí odboru ŽP také zmínil příklad z praxe 
z Nizozemí, kde se kaly spalují.  
Navázala diskuse s dotazem pana náměstka Ing. Jana Vituly ohledně likvidace kalů a důvodu, proč je navrhována 
energeticky nejnáročnější metoda – spalování kalů. Garant pracovní skupiny Ing. František Havíř uvedl, že každá 
technologie zpracování kalů je velice energeticky náročná. Do diskuse se také zapojil náměstek primátora města 
Brna Richard Mrázek. Po diskuzi a rozpravě nad problematikou likvidace kalů bylo RSK JMK navrhnuto níže 
uvedené usnesení, které však vzhledem k výsledku hlasování nebylo přijato:  
 
Návrh usnesení č. 5/18/RSK 15: 
RSK JMK doporučuje Jihomoravskému kraji pověřit kompetentního zástupce k jednání s Ministerstvem životního 
prostředí ve věci: 

a) omezení a zákazu používání kalů z ČOV na zemědělskou půdu novelizací zákona č. 156/1998 Sb., 
o hnojivech, 
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b) omezení používání kalů z ČOV všeobecně a zákazu používání kalů na zemědělskou půdu z ČOV 
v aglomeracích nad 20 000 EO, 

c) získání podpory technologií termického zpracování kalů. 
H: 8-5-8 

Usnesení nebylo přijato. 
 
Dále proběhla diskuse k tématu podpory výstavby zařízení pro likvidaci kalů v SAKO Brno. Starosta města 
Mikulova pan Rostislav Koštial navrhl změnit text návrhu usnesení č. 6/18/RSK 15. Důvod změny textu návrhu 
usnesení je, že podporou spalovny SAKO a přijetím navrhovaného usnesení by fakticky byly vyloučeny ostatní 
metody zaměřené na likvidaci a zpracování kalů. V návrhu usnesení nejsou zmíněny jiné spalovny, existuje i více 
spaloven na území Jihomoravského kraje. Dále diskuse probíhala nad složitostí v přepravě kalů. PaedDr. Zdeněk 
Peša navázal, že v konečném důsledku tato forma likvidace kalů zvýší cenu stočného, kterou zaplatí občané. Po 
diskuzi a rozpravě ohledně podpory výstavby zařízení pro likvidaci kalů v SAKO Brno bylo RSK JMK navrhnuto níže 
uvedené usnesení, které však vzhledem k výsledku hlasování nebylo přijato: 
 
Návrh usnesení č. 6/18/RSK 15: 
RSK JMK schvaluje podporu výstavby zařízení pro likvidaci kalů v SAKO Brno a doporučuje Jihomoravskému kraji 
pověřit kompetentního zástupce k jednání s městem Brnem ve věci výstavby tohoto zařízení. 

H: 0-1-20 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Prezentace je v příloze č. 1. 
 
 

Bod přednesla vedoucí odboru školství JUDr. Hana Poláková. 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost se sešla 30. května 2018. Členové pracovní skupiny byli 
seznámeni s aktuální situací v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství, dále 
s projekty KaPoDaV (projekt na podporu kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího 
vzdělávání v Jihomoravském kraji) a PolyGram (projekt na podporu polytechnického vzdělávání, matematické 
a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji). Vyjma výše uvedeného byla členům pracovní skupiny 
představena také pracovní verze návrhové části Strategie regionálního rozvoje 21+ a možnost jejího 
připomínkování. 

Bod přednesla pověřená vedoucí odboru sociálních věcí PhDr. Jarmila Bisomová. 

Pracovní skupina pro sociální oblast se ke svému poslednímu jednání sešla 13.června 2018. Předmětem jednání 
byla témata: 
1. Aktuální informace o projektech v rámci KPSVL v JMK; 
2. Aktuální informace o projektech ITI; 
3. Aktuální informace k Dočasné síti; 
4. Připravované výzvy v rámci OPZ; 
5. Připravované výzvy MAS, týkající se sociálních služeb; 
6. Návrhová část Strategie regionálního rozvoje 21+; 
7. Aktuální informace k projektu Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v JMK. 

Ing. Michal Štefl vznesl připomínku, aby RSK JMK apelovala na MPSV v problematice rozdělování prostředků na 

sociální služby v jednotlivých krajích. Ing. Jan Vitula v této souvislosti sdělil informaci, že rozdělení sociálních 

služeb je dle koeficientů. Dále také pan náměstek zdůraznil, že problematika rozdělení sociálních služeb byla 

předmětem jednání JMK s představiteli Vlády ČR při výjezdním zasedání. Během výjezdním zasedáním byl dopis 

na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předán náměstkem hejtmana JMK panem Mgr. Markem Šlapalem. 

Součástí dopisu je iniciativa vedoucí ke změně přílohy zákonu o sociálních službách, která stanoví výši 
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procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na 

podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok, a to přiblížením částek zohledňující zejména počet 

obyvatel s potřebou širší sítě sociálních služeb. Jako ideální by se jevila varianta změny výdaje státního rozpočtu 

na financování sociálních služeb, aby se jednalo o mandatorní výdaj. 

 

Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA. 

Pracovní skupina pro regionální inovační strategii (PS RIS), která je totožná s Řídícím výborem RIS JMK, se ke 
svému poslednímu jednání sešla 5. dubna 2018. 
Předmětem jednání byla témata: 
1. Aktualizace Akčního plánu RIS JMK (navrženy nové projektové záměry mj. KaPoDaV, PolyGram, Digimat, ESA 
BIC Brno, FALAB Mobile aj.); 
2. Projednání podpory přípravy strategických projektů (aktivita Asistence projektu Smart Akcelerátor v JMK); 
3. Vyhodnocení výsledků realizace RIS JMK 2003-2016, hlavní závěry evaluace; 
4. Zvážení potřeby aktualizace regionální přílohy Národní RIS3 strategie – PS RIS se seznámila s vyhodnocením 
realizace RIS JMK 2003-2016, které potvrdilo, že klíčové oblasti změn a cíle RIS JMK ve stávající podobě vhodně 
postihují identifikovaná témata. Rovněž klíčové hospodářské domény uvedené v RIS JMK odpovídají zjištěným 
strukturálním charakteristikám a inovačnímu potenciálu regionu a dostupná data nenaznačují potřebu jejich 
změn s výjimkou evolučního zpřesnění uvnitř stávajících klíčových hospodářských domén. Z uvedených důvodů 
nebude nutné RIS JMK aktualizovat. Tiskovou zprávu k evaluaci RIS JMK naleznete zde. 
 
Usnesení č. 7/18/RSK 15: 
RSK JMK doporučuje voleným orgánům Jihomoravského kraje přijmout usnesení o setrvání platnosti RIS JMK 
2014-2020 ve stávající podobě a v tomto smyslu informovat gestora Národní RIS3 strategie. 

              H: 21-0-0 

Bod přednesl vedoucí odboru dopravy Ing. Rostislav Snovický. 

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu se sešla 25. května 2018 a jednala o následujících tématech:  
1. Informace o komunikaci JMK – MMR ohledně 42. výzvy SC 1.1. IROP; 
2. Informace o realizaci projektů 1. výzvy SC 1.1. IROP; 
3. Informace o přípravě projektů 70. výzvy SC 1.1. IROP; 
4. Návrh úpravy seznamu projektů pro 70. výzvu SC 1.1. IROP; 
5. Informace o přípravě a realizaci projektů 42.  výzvy SC 1.1. IROP v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské 
metropolitní oblasti; 
6. Informace o přípravě projektu Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského 
kraje v rámci OPD2; 
7. Informace o přípravě projektů Kordis ve veřejné dopravě; 
8. Informace o výzvách a projektech v oblasti dopravy v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské 
metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI. 
Vyjma výše uvedených bodů byly členům pracovní skupiny sděleny také aktuální informace ze SŽDC k projektům 
Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna; Stavba Hrušovany u Brna – Židlochovice; 
Předelektrizační úpravy Brno – Zastávka u Brna. Členům pracovní skupiny byla také představena pracovní verze 
návrhové části Strategie regionálního rozvoje 21+ a možnost jejího připomínkování. 
 
V rámci 4. bodu jednání přijala pracovní skupina následující usnesení:   
Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu doporučuje Regionální stále konferenci Jihomoravského kraje 
doplnit RAP o projekt III/0501 Slavkov u Brna, průtah a projekt II/432 Hodonín Černý most – I/55. 
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Usnesení č. 8/18/RSK 15: 
RSK JMK souhlasí s návrhem pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu a doplňuje RAP o projekt III/0501 
Slavkov u Brna, průtah a projekt II/432 Hodonín Černý most – I/55. 

              H: 21-0-0 

Zápisy z jednání pracovních skupin jsou dostupné na www.rskjmk.cz / Pracovní skupiny RSK JMK. 
 
 
Usnesení č. 9/18/RSK 15: 
RSK JMK bere na vědomí informace o činnosti pracovních skupin RSK JMK. 

              H: 21-0-0 

 

Bod č. 4  
Informace o zasedání Národní stálé konferenci (NSK) 

 
Bod přednesl člen RSK JMK PaedDr. Zděněk Peša.  

Dne 22. června se v Praze uskutečnilo 10. zasedání Národní stálé konference. Jednání se zúčastnil zástupce RSK 
JMK PaedDr. Zděněk Peša.   
 
Starosta města Olešnice PaedDr. Zděněk Peša je pověřený panem hejtmanem JMK jako náhradník na Národní 
stálé konferenci. Níže zmíněné body doplnila zástupkyně za Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) paní Ing. 
Radana Leistner Kratochvílová. Pan PaedDr. Peša prezentoval několik bodů, které byly na NSK diskutovány: 

• Stav čerpání OPPIK je neutěšený, byl zjištěn „převis“ finančních prostředků, prozatím není přesné řešení, 
jak tento „převis“ finančních prostředků čerpat do konce programového období. 

• Zástupkyně za MMR sdělila, že Program rozvoje venkova již v následujícím programovém období 
nebude existovat. Řešení jsou v jednání.  

 
 
Usnesení č. 10/18/RSK 15: 
RSK JMK bere na vědomí informace z 10. zasedání Národní stálé konference. 

H: 21-0-0 

 

Bod č. 5 
MMR – informace k realizaci programového období 2014–2020, Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

Bod přednesla zástupkyně MMR paní Ing. Radana Leistner Kratochvílová. 

Ing. Radana Leistner Kratochvílová představila členům RSK JMK informace o stavu operačních programů 
programového období 2014-2020 a ke kohezní politice 2021+. Dále zmínila stav nevyčerpané alokace na 
vysokorychlostní internet (OPPIK), možnost čerpání obcemi na výstavbu infrastruktury pro vysokorychlostní 
internet a s tím související informace o chystaném průzkumu v obcích. Vznikl návrh, aby obce vytvořily v území 
síť pro vysokorychlostní internet a provozování těchto sítí se poté bude soutěžit. Tuto možnost potvrdila 
manažerka Místních akčních skupin paní Mgr. Darina Danielová. Tato problematika již byla konzultována 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).  
Členové RSK JMK byli dále informováni o možných peněžních prostředcích k financování projektů na podporu 
MŠ, ZŠ umístěných „pod čarou“ v rámci Integrovaného operačního programu (IROP).  

Dále byly prezentovány tyto body: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR21+) 

http://urednik/log_jmk/JK_poz.jpg
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Za JMK bylo k návrhové části SRR21+ odesláno 59 připomínek. Z tohoto počtu bylo 29 připomínek vyhodnoceno 
jako oprávněných, 14 připomínek bylo přijato a zapracováno, ostatní vysvětleny. V jednotlivých krajích 
proběhnou ke SRR 21+ semináře na podzim 2018.  

• Akční plán Strategie regionálního rozvoje (SRR) ČR 2019-2020 

Součástí Akčního plánu SRR bude i monitorovací zpráva Akčního plánu SRR. Pro roky 2019 a 2020 dojde ke 
zjednodušení – sloučí se podobné aktivity. Akční plán SRR bude i nadále rozvádět závěry ze zprávy o uplatňování 
SRR. 

• Národní investiční plán 

Budou ho tvořit investiční projekty, které běží nebo budou realizované v roce 2019. K tvorbě Národního 

investičního plánu se využívají Regionální akční plány.  

• Aktuální otevřené výzvy národních programů MMR 

Podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu, je členěn na tři dotační tituly.  

Ing. Jan Vitula v rámci probíhající diskuse vznesl několik poznámek, které se týkaly zjednodušení hodnocení 
projektů a různých výkladů hodnotitelů, kteří nejsou dobře proškoleni.  
 
Usnesení č. 11/18/RSK 15: 
RSK JMK bere na vědomí informace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj. 

          H: 21-0-0 
Prezentace je v příloze č. 2. 
 

Ve 14:00 hod. z jednání RSK JMK odešla ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy paní Ing. Pavla Pelánová.  

 

Bod č. 6  
Dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje 2018 

 
Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje pan Ing. Ivo Minařík, MPA. 
 
V souvislosti s přípravou strukturálních změn v dotační politice MMR, která je financovaná z národních zdrojů, 
Jihomoravský kraj ve spolupráci s obcemi a městy vytvořil přehled rozvojových projektových záměrů, které jsou 
připraveny v krátké době k realizaci a není možné je spolufinancovat z národních či evropských strukturálních 
a investičních fondů a s ohledem k finanční náročnosti, ani z vlastních zdrojů obce. Za tímto účelem proběhlo 
dotazníkové šetření v obcích území Jihomoravského kraje, které umožnilo získat informace o připravených 
investičních akcích a o chybějící základní infrastruktuře a službách obcí. Šetření proběhlo v období březen–duben 
2018 elektronickou formou, kdy byl prostřednictvím e-mailu zaslán dotazníkový formulář na obce a města 
v Jihomoravském kraji. Do šetření nebylo zahrnuto statutární město Brno a vojenský újezd Březina. Celkový 
počet oslovených obcí byl 671, zpět bylo získáno 228 vyplněných dotazníků (návratnost 34 %). Celkový objem 
investičních záměrů obcí činí 11.761.155 tis. Kč, z toho největší objem činí technická infrastruktura (kanalizace, 
ČOV, vodovod) 3.706.482 tis. Kč, dále volnočasové aktivity 2.026.317 tis. Kč, školy (ZŠ, MŠ) 1.056.146 tis. Kč 
a místní komunikace 885.597 tis. Kč. Při přepočtu potřeb obcí dle investic na obyvatele činí výše cca 31,8 mld. Kč. 
 
Tyto informace jsou a budou využity k prosazování zájmů našeho území při tvorbě státní dotační politiky 
v následujícím období (investiční plán ČR pro rok 2019) a současně pomohou identifikovat aktuální témata, která 
z pohledu místní samosprávy brání v dalším rozvoji. Vyhodnocení dotazníkového šetření v obcích 
Jihomoravského kraje 2018 je dostupné zde:  

http://urednik/log_jmk/JK_poz.jpg
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https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=364364&TypeID=2.  
 
Usnesení č. 12/18/RSK 15: 
RSK JMK bere na vědomí informace o Dotazníkovém šetření v obcích Jihomoravského kraje 2018. 

          H: 20-0-0 

Bod č.7 

Realizace a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO) 

Bod přednesl zástupce statutárního města Brna, vedoucí oddělení strategického plánování Ing. Jan Holeček. 
 
Pan Ing. Jan Holeček odprezentoval téma ITI a metropolitní spolupráce po roce 2020 – národní/evropská 
úroveň. Zmínil několik zásadních bodů:  
 

• Kontinuita – zachování integrovaného přístupu a spolupráce na úrovni přirozených funkčních 
městských regionů (nejen institucionální, ale hlavně personální paměť)  

• Společný postoj největších měst ČR – tento postup již probíhá  
• Rozvoj území na základě široce akceptované metropolitní strategie – zahrnout všechna témata – nejen 

financovatelná z EU 
• Strategie musí obsahovat konkrétní strategické projekty, na kterých panuje shoda v území (eliminace 

vypisování výzev) 
• Multizdrojové financování metropolitní strategie (ESIF, národní dotace, vlastní zdroje z území)  
• Prosazování jednoho operačního programu pro urbánní dimenzi – územní přístup – nikoli 

tematický/sektorový) – jednotný způsob pro všechny fondy – zjednodušení 
• Nutno ukotvit pojem „metropolitní oblast“ jako důležitou prostorovou úroveň v rozvoji území – je 

třeba, aby legislativa tento pojem znala 
• Opora ve vznikající Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ 
• Opora v návrzích nařízení EU pro fondy, v tematických prioritách 
 

Lokální úroveň 
 

• Aktualizace memorand o metropolitní spolupráci mezi Brnem a okolními ORP a JMK (léto 2018 – před 
volbami) 

• Aktualizace vymezení BMO – jednotná metodika dle MMR (podzim 2018) 
• Aktualizace Integrované strategie rozvoje BMO – zapojit dotčené stakeholdery, zahrnout všechna 

témata – nejen financovatlená z EU (2019) 
• Opora ve vznikající strategii #brno2050 
• Očekává se větší zapojení odborníků v rámci MMB a KrÚ JMK 

 
Nosná témata budoucí spolupráce 
  

• jednotný systém prevence, sběru a likvidace odpadu v rámci BMO; 
• parkoviště P+R a terminály v zázemí Brna v kontextu rezidentního plánování a plánu udržitelné 

městské mobility; 
• cyklodoprava v rámci BMO; 
• protipovodňová ochrana a revitalizační opatření v BMO; 
• sucho (jižní část BMO); 
• sportovní a rekreační vyžití v rámci BMO; 
• společná koordinace rezidenční a komerční výstavby v BMO; 
• horizontální téma: institucionální ukotvení metropolitní spolupráce (vznik metropolitní kanceláře – 

příspěvková organizace Brna a Jihomoravského kraje). 
 

http://urednik/log_jmk/JK_poz.jpg
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Prezentace je v příloze č. 3. 
 
Usnesení č. 13/18/RSK 15: 
RSK JMK bere na vědomí informace o naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. 
                      H: 20-0-0 

Ve 14:20 hod. z jednání RSK JMK odešel Ing. Rostislav Snovický, vedoucí odboru dopravy KrÚ JMK a garant PS 
dopravní infrastruktura.  

 
 

Bod č. 8 
Aktuální informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD) 

 
Bod přednesla zástupkyně Krajského sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR Mgr. Darina Danielová. 
 
Mgr. Darina Danielová přednesla připomínku k projednání na zasedání RSK JMK, aby řídící orgán změnil a zrychlil 
rozhodování a schvalování výzev – MAS nemohou získat další finanční prostředky, protože chybí personální 
kapacity na MMR. Upozorněno bylo také na časté změny metodických dokumentů v průběhu výzev, které stěžují 
předkládání již podaných projektů ke kontrole.  
Ing. Jan Vitula navrhl, aby Mgr. Darina Danielová dodala formulaci návrhu usnesení. Členové RSK JMK po obdržení 
přesného znění návrhu usnesení budou hlasovat per rollam.  
 
Starosta obce Lednice RNDr. Libor Kabát poukázal na problém vyplácení odměn zpracovatelům projektů v oblasti 
školství. Vedoucí odboru školství JUDr. Hana Poláková podala vysvětlení, že manažerem projektu nesmí být 
ředitel školy. Škola nemůže s ředitelem střední školy uzavřít pracovněprávní vztah na pozici manažera projektu, 
jedná se o porušení zákona. Daná situace je řešena způsobem, že daný obnos finančních prostředků, který by 
ředitel získal na pozici manažera projektu, je zohledněn v mzdovém listu ředitele školy pod položkou odměny. 
Tento postup platí u středních škol, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Ing. Jan Vitula požádal paní Mgr. 
Darinu Danielovou o zaslání stanoviska MŠMT a stanovisko kraje, aby byl zřejmý rozdíl ve vyplácení těchto 
odměn.  
 
 
Usnesení č. 14/18/RSK 15: 
RSK JMK bere na vědomí informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje.  

H: 19-0-0 

Po zasedání 15. zasedání RSK JMK členové hlasovali per rollam o Usnesení, které e-mailem dodatečně zaslala 
paní Mgr. Darina Danielová. 

RSK JMK vyzývá Řídící orgán Integrovaného operačního programu (ŘO IROP) k dodržování termínů stanovených 
v Minimálních požadavcích ŘO IROP k implementaci Komunitně vedeného územního rozvoje (CLLD) a urychlení 
schvalování interních postupů a jednotlivých výzev MAS.  

Usnesení č. 24/18/RSK 15 bylo přijato. 

13-8-0 

Bod č. 9 

Aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje  
 

Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, Ph.D. 
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Na základě usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. 5. 2013, bylo Ministerstvu pro místní rozvoj uloženo, aby 
předložilo akční plán, jakým bude naplňována Strategie regionálního rozvoje ČR 2020 (dále též SRR ČR), jako 
stěžejní rozvojový dokument určující podobu regionální politiky ČR v období spjatém s programovým obdobím 
EU 2014-2020. Podstatný vstup pro tvorbu Akčního plánu SRR tvoří regionální akční plány (dále též RAP), které 
formulují regionální stálé konference na základě spolupráce s partnery v území.  
V tomto smyslu probíhá v současné době třetí aktualizace RAP pro území Jihomoravského kraje v roce 2018, 
která přinesla informace o 890 nových projektových záměrech. Tyto záměry vygenerovalo 228 subjektů 
veřejného sektoru. V současné době probíhá ze strany RRA JM prověřování projektové databáze z hlediska 
zrealizovaných a nezrealizovaných projektů. Dle harmonogramu procesu monitorování a hodnocení uvedeného 
v Akčním plánu realizace SRR aktualizace RAP probíhá k 31. 7.2018. Aktualizovaný RAP bude předložen RSK JMK 
ke schválení 21. září 2018. 
 
Usnesení č. 15/18/RSK 15: 
RSK JMK bere na vědomí informaci o zpracování Aktualizace Regionálního akčního plánu v území Jihomoravského 
kraje.  

H: 19-0-0
  

 
 

Bod č. 10  
Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017 

 
Bod přednesl pracovník odboru regionálního rozvoje Mgr. Tomáš Kubíček. 
 
Průzkum zaměstnanosti, který byl letos zpracován již pošestnácté, je významným analytickým dokumentem 
Jihomoravského kraje zpracovávaným v úzké spolupráci s krajskou pobočkou ÚP v Brně. První část dokumentu 
se věnuje oblasti vývoje situace na trhu práce v Jihomoravském kraji, druhá již samotným výsledkům dodaným 
od zaměstnavatelů. Letošního šetření se zúčastnilo celkem 2765 organizací. Hlavními cíli Průzkumu 
zaměstnanosti je analyzovat vývoj zaměstnanosti a počet pracovníků včetně meziročních změn a také 
charakterizovat očekávaný vývoj a požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance. Průzkum zaměstnanosti 
v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017 je dostupný zde:  
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=354547&TypeID=2.  

 
 
Usnesení č. 16/18/RSK 15: 
RSK JMK bere na vědomí Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017. 

H: 19-0-0 
 

 
Bod č. 11 

Plnění úkolů z jednání RSK JMK  

 

Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA. 

 

Byl navržen kompetentní zástupce pověřený Jihomoravským krajem k jednání s Ministerstvem financí České 
republiky a Ministerstvem zemědělství v uvedených věcech (usnesení č. 7 a č. 8/18/RSK 14) - člen Rady JMK 
v oblasti ŽP pan Vít Rajtšlégr a jeho náhradník Ing. František Havíř, vedoucí odboru ŽP. Vzhledem ke skutečnosti, 
že se jedná o zástupce Jihomoravského kraje, kteří jsou odborníci v dané oblasti a jsou kompetentní pro 
projednání obsahů uvedených usnesení, doporučuje RSK JMK pověřit kompetentního zástupce JMK k jednání 
s Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem zemědělství. 
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Usnesení č. 17/18/RSK 15: 

RSK JMK doporučuje předsedovi RSK JMK a hejtmanovi Jihomoravského kraje pověřit kompetentního zástupce 

pana Víta Rajtšlégra, člena Rady JMK v oblasti ŽP a jeho náhradníka Ing. Františka Havíře, vedoucího odboru ŽP 

k jednání s Ministerstvem zemědělství ve věci: 

a) Dodržení harmonogramu financování dle seznamu priorit zadávání veřejných zakázek na odstranění 

SEZ v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku (Palivo Trans, s. r. o., Jihomoravské dřevařské 

závody, a. s., Innogy Energie, s. r. o.) ve střednědobém výhledu pro rok 2018 a 2019;  

b) Zařazení lokalit Hartmann Rico, a. s., Z-Group Steel Holdiong, a. s., Šroubárna Kyjov, spol. s r. o., 

KRÁLOVOPOLSKÁ, a. s., AGRO Krásno, s. r. o., do seznamu priorit zadávání veřejných zakázek na 

odstranění SEZ v areálech nabyvatelů privatizovaného majetku pro rok 2020 a 2021.  

H: 19-0-0 

Usnesení č. 18/18/RSK 15: 

RSK JMK doporučuje předsedovi RSK JMK a hejtmanovi Jihomoravského kraje pověřit kompetentního zástupce 

pana Víta Rajtšlégra, člena Rady JMK v oblasti ŽP a jeho náhradníka Ing. Františka Havíře, vedoucího odboru ŽP 

k jednání s Ministerstvem zemědělství ve věci: 

a) Zařazení zemědělských půd, které jsou písčité a neudrží vodu (asi 60 000 ha) na základě letecké 

rebonitace, údajů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) a projektu „Intersucho“ 

do pro zemědělství znevýhodněných oblastí, případně jiného systému nezemědělského využití 

(zalesnění). RSK JMK k tomu požaduje výpočet ekonomiky zavlažovaných písčitých půd. S ohledem 

na omezené zdroje závlahové vody posoudit využívání půd pod závlahou z pohledu ekonomiky s tím, 

zda raději nezavlažovat půdy vododržné a stabilizovat výnosy na těchto půdách. 

b) Legislativního zvýšení pravomoci Státního pozemkového úřadu (SPÚ) (například novelizací z. č. 

139/01 Sb.,) a zpřísnění pravidla provádění komplexních pozemkových úprav (KPÚ) za účelem 

navýšení schopnosti SPÚ vykupovat pozemky a zvýšení pravomocí a povinností SPÚ jako jsou 

například:  

- Povinnost projektanta a SPÚ při pozemkových úpravách projektovat do krajiny větrolamy 

v potřebných technických parametrech dle metodiky Optimalizace funkcí větrolamu 

v zemědělské krajině, VÚMOP, 2008 (např. minimální šířka, odstupy dle erozní ohroženosti, …);  

- Tyto návrhy poté realizovat jako podmínku provedení KPÚ; 

- Finanční prostředky pro SPÚ na výkup pozemků pro společná zařízení; 

- Povinnost Lesů České republiky (LČR) převzít porosty větrolamů do svého hospodaření. 

c) Podpory pěstování sóji jako půdoochranné plodiny formou přímé dotace nebo umožnění používání 

herbicidů do greeningových porostů sóje a tím:  

- Zvýšení pestrosti krajiny pro omezení vodní eroze, zlepšení půdo-ochranné funkce a dále 

i snížení prašnosti;  

- Snížení dovozů (ročně Ø 350 tis. t); 

- Omezení používání geneticky modifikovaných (GMO) surovin.  

d) Zvýšení dotace na nákup půdo-ochranných technologií (například podrýváky, secí stroje do mulče, 

obracecí pluhy) tak, aby byly:  

- zvýhodněny cenově (nikoliv pouze procentuálně) před technologiemi konvenčními,  

- zvýhodněny ve vyhlašování výzev a v posuzování žádostí o dotace z PRV před technologiemi 

konvenčními.    

- Seznam dotovaných strojů a výše dotace vypracuje Výzkumný útvar zemědělské techniky 

(VÚZT). 

e) Vytvoření marketinkového fondu (podle vzoru Vinařského fondu) pro minimálně 7 zemědělských 

komodit, které by mohly mít vyšší zastoupení na domácím trhu. 
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f) Bezodkladného zahájení přípravných prací na výstavbě vodních děl (VD), zajišťujících zadržení vody 

ze sněhu a přívalových vod, konkrétně pro posílení vodního zdroje Vír (Borovnice), Kuřimské Jestřebí 

a VD Terezín k zabezpečení odběrů vody a ekologických průtoků.  

g) Podpory hospodářsky vyváženého zvyšování podílu tlejícího dříví v lesních porostech 

- Při obnově lesních porostů využívat pasečný způsob obnovy s formami maloplošná holosečná, 

forma násečná a forma maloplošná podrostní. V případě přirozených bučin i velkoplošná 

clonná seč. 

- Při obnově lesních porostů podporovat výsadbu listnatých dřevin, které zvyšují obsah 

organického uhlíku v lesních půdách. 

h) Podpory budování malých víceúčelových vodních nádrží s možností manipulace s výškou vodní 

hadiny v lesních porostech a možností spojování do soustav. 

H: 19-0-0 
 

 
Otázka potravinové bezpečnosti Jihomoravského kraje vyvstala na 14. zasedání RSK JMK, dotaz vznesl předseda 
Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Ing. Václav Hlaváček, CSc. 
 
Odd. krizového řízení a obrany KrÚ JMK vypracovalo dokument Systém hospodářských opatření pro krizové 

stavy (HOPKS).  

Systém HOPKS tvoří pět základních prvků: 

1. Systém nouzového hospodářství je určen k zajištění nezbytných dodávek potřebných k pokrytí 
základních životních potřeb obyvatelstva, k podpoře činnosti hasičských záchranných sborů  
a k podpoře výkonu státní správy. 

2. Systém hospodářské mobilizace je určen k zajištění potřebných věcných zdrojů pro ozbrojené síly 
a ozbrojené bezpečnostní sbory, jsou dodávány za stavu ohrožení státu. 

3. Systém státních hmotných rezerv vytváří materiální zdroje nezbytné pro řešení krizových situací, které 
není možné zajistit u podnikatelů a za jejichž zajištění odpovídá stát.  

4. Výstavba nezbytné infrastruktury je pokryta ta část požadavků na materiální zdroje, která má 
infrastrukturní charakter. 

5. Systém regulačních opatření je připraven jako krajní opatření systému HOPKS pro období, kdy dopady 

krizové situace znemožní normální tržní způsob výroby a distribuce zboží. 

KrÚ JMK v rámci zpracování Plánu nezbytných dodávek Jihomoravského kraje (PND JMK) zejména: 

• sjednocuje postupy v oblasti zpracování a aktualizací PND ORP včetně stanovení potřeb nezbytných 
dodávek (ND) s ohledem na specifické podmínky kraje,  

• stanovuje v lichém roce dvouletého plánovacího cyklu věcných zdrojů termíny zpracování či aktualizací 
PND ORP,  

• zpracovává seznam ND ve prospěch celého kraje (např. ND k zajištění provozuschopnosti silnic), jako 
podklad pro plánování ND obecními úřady ORP,  

• rozhoduje o rozsahu a způsobu zajištění ND, které OÚ ORP nemůže v rámci svého správního obvodu 
zabezpečit prostřednictvím dodavatelů ND,  

• uplatňuje u věcně příslušného ÚSÚ požadavek na zajištění ND, kterou nemůže ve správním obvodu kraje 
zabezpečit pomocí PND.  

 

K tomu je potřebné zdůraznit, že PND ORP je samostatná část krizového plánu ORP a jeho zpracovatel je dle 
zákona suverénním subjektem, který za údaje v něm uvedené plně odpovídá. 
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V současné době mají všechny obce s rozšířenou působností zpracovány své PND a je zpracován PND kraje. 

Aktualizace uvedených PND probíhá 1 x ročně.  

Celkem je zahrnuto do PND JMK po území JMK 1341 dodavatelů nezbytných dodávek včetně jejich možností 

k dodání nezbytných dodávek.   

Celý text dokumentu naleznete v příloze č. 4. 

Usnesení č. 19/18/RSK 15: 
RSK JMK bere na vědomí informace o Systému hospodářských opatření pro krizové stavy. 

H: 19-0-0 

 

Bod č. 12 
Různé 

 
Bod přednesl pracovník odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, Ph.D. 
 
Nositel projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) v území ORP Židlochovice 
Na základě přípravy zpracování MAP II v ORP Židlochovice a doložených potvrzení o dohodě v tomto území RSK 
JMK schválila formou per rollam dne 20. května 2018 následující usnesení: 
 
Usnesení č. 1/18/RSK 15: 
RSK JMK schvaluje jako oprávněného žadatele Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v území ORP 
Židlochovice – město Židlochovice. 

H: 19-0-4 
 

 
 
Změna nositele Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II (MAP II) v ORP Bučovice 
Město Bučovice nezískalo jako navrhovaný nositel projektu MAP II potřebný počet souhlasů zainteresovaných 
subjektů v území ORP Bučovice. Vzhledem k tomuto výsledku město Bučovice upustilo od záměru podat žádost 
o finanční podporu MAP II.  
 
Po vzájemné dohodě v území ORP Bučovice, která byla doložena požadovanými dokumenty, vzešel jako nový 
navrhovaný nositel projektu MAP II v ORP Bučovice: MAS Slavkovské bojiště, z.s. (navrhovaný nositel MAP II je 
současně i realizátorem MAP I). MAS Slavkovské bojiště, z.s. disponuje potřebným počtem souhlasů 
zainteresovaných subjektů. Vzhledem k potřebě schválení oprávněného žadatele pro vymezené území ze strany 
RSK JMK je navrhováno následující usnesení: 
 
Usnesení č. 20/18/RSK 15: 
RSK JMK souhlasí se změnou nositele Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II v ORP Bučovice a na základě 
doložených potvrzení schvaluje jako oprávněného žadatele MAP II v ORP Bučovice – MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

H: 19-0-0 
 
 

Informace o postoji územních partnerů k budoucí politice soudržnosti EU 2021+ 

Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA. 

V současné době aktivně probíhá příprava České republiky, regionů, měst a obcí na programové období EU 2021+ 
v rovině jednání zainteresovaných partnerů, tvorby strategických dokumentů na národní a regionální úrovni 
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a vytváření pozičních dokumentů. Na posledním jednání RSK JMK byl představen Poziční dokument 
Jihomoravského kraje pro programové období kohezní politiky EU 2021–2027. V průběhu jara letošního roku byly 
vytvořeny poziční dokumenty Asociace krajů ČR a statutárních měst ČR, které tvoří přílohu č. 5. 
  
Usnesení č. 21/18/RSK 15: 
RSK JMK bere na vědomí Informace o postoji územních partnerů k budoucí politice soudržnosti EU 2021+. 

H: 19-0-0 
 
 

Ve 14:45 hod. z jednání RSK JMK odešel Richard Mrázek, náměstek primátora a zástupce statutárního města 
Brna.  
 
 
 
 

Informace o aktuálních výzvách operačního programu Zaměstnanost 
 
Body přednesli zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR PhDr. Milada Pelajová a Ing. Zdeněk Okáč. 
 
Paní PhDr. Milada Pelajová a Ing. Zdeněk Okáč přítomné hosty a členy RSK JMK seznámili s prioritní osou 1: 
Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (výzvy č. 45, 46, 60/70, 90), dále prioritní osou 3: Sociální 
inovace a mezinárodní spolupráce (výzvy č. 82 a 83) a prioritní osou 4: Efektivní veřejná správa (výzvy č. 80). 
 
Prezentace je v příloze č.6. 
 
Ing. Michal Štefl vznesl připomínku, aby RSK JMK apelovala na MPSV v problematice rozdělování prostředků na 
sociální služby v jednotlivých krajích. Ing. Jan Vitula v této souvislosti sdělil informaci, že rozdělení sociálních 
služeb je dle koeficientů.  
 
 
Usnesení č. 22/18/RSK 15: 
RSK JMK apeluje na MPSV ohledně úpravy koeficientu rozdělení sociálních služeb.  

H: 18-0-0 
 

Usnesení č. 23/18/RSK 15: 
RSK JMK bere na vědomí informace o aktuálních výzvách operačního programu Zaměstnanost. 

H: 18-0-0 
 
 

Bod č. 13 
Diskuze a závěr  

 
Bod přednesl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Jan Vitula pověřený vedením 15. zasedání RSK JMK. 
16. zasedání RSK JMK se uskuteční dne 21. září 2018 v místnosti č. 240 od 9:00 hod. 
 
15. zasedání RSK JMK bylo ukončeno dne 25.06.2018 v 15:10 hodin. 
 
 
Seznam příloh 
 
Příloha č. 1: Prezentace OŽP   
Příloha č. 2: Prezentace MMR 
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Příloha č. 3: Prezentace ITI 
Příloha č. 4: Systém hospodářských opatření pro krizové stavy 
Příloha č. 5: Poziční dokumenty Asociace krajů ČR a statutárních měst ČR  
Příloha č. 6: Prezentace MPSV 
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