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Program 

16. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje 

konaného dne 21. 9. 2018 

 

 

1.  Zahájení, schválení programu 09:00–09:05 

2.  Personální změny v RSK JMK a v pracovních skupinách RSK JMK 09:05–09:10 

3.  Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK  09:10–09:20 

4.  Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK JMK 09:20–09:35 

5.  MMR – informace k realizaci programového období 2014–2020 09:35–09:50 

6.  Realizace a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské 

metropolitní oblasti (ISR BMO) 

09:50–10:00 

7.  Aktuální informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského 

kraje (SCLLD)                                                                                         

10:00–10:10 

8.  Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje 2018 10:10–10:20 

9.  

 

Národní investiční plán pro území Jihomoravského kraje 10:20–10:35 

10.  Plnění úkolů z jednání RSK JMK                                                                                           10:35–10:30 

11.  

 

Harmonogram jednání RSK JMK v roce 2019 10:40–10:45 

12.  Různé 10:45–10:50 

 

13.   Diskuze a závěr 10:50–11:00 
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Bod č. 1 

Zahájení, schválení programu 

 

Bod přednese člen RSK JMK za Jihomoravský kraj člen Rady Jihomoravského kraje Ing. Petr Hýbler, kterého 
předseda RSK JMK a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek pověřil vedením 16. zasedání RSK JMK 
z důvodu nepřítomnosti předsedy RSK JMK. 

 

Návrh usnesení č. 1/18/RSK 16: 
RSK JMK schvaluje program 16. zasedání RSK JMK. 

H: 0-0-0 
Bod č. 2 

Personální změny v RSK JMK a pracovních skupinách RSK JMK 

 

V souvislosti se jmenováním PhDr. Petra Horehledě vedoucím odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje s účinností od 1. 8. 2018 nominovala Rada Jihomoravského kraje PhDr. Petra Horehledě 
jako náhradníka za člena RSK JMK Mgr. Martina Malečka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje a člena RSK 
JMK za Jihomoravský kraj. Dle Statutu RSK JMK, čl. 5 odst. 1 písm. b) předseda RSK JMK jmenuje členy RSK a jejich 
náhradníky na základě písemné nominace členských institucí. Nominaci Jihomoravského kraje schválila Rada 
Jihomoravského kraje na své 70. schůzi dne 10. 9. 2018. 

Usnesení č. 2/18/RSK 16: 

Předseda RSK JMK jmenuje PhDr. Petra Horehledě, vedoucího odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, náhradníkem za Mgr. Martina Malečka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje a člena 
RSK JMK za Jihomoravský kraj, na základě písemného návrhu Rady Jihomoravského kraje.  

H: 0-0-0 

Garanty pracovních skupin jmenuje RSK JMK. V souvislosti se jmenováním PhDr. Petra Horehledě vedoucím 
odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje s účinností od 1. 8. 2018 se doporučuje RSK JMK 
jmenovat PhDr. Petra Horehledě garantem Pracovní skupiny pro sociální oblast.  

Usnesení č. 3/18/RSK 16: 

RSK JMK jmenuje PhDr. Petra Horehledě, vedoucího odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje, garantem Pracovní skupiny pro sociální oblast.  

H: 0-0-0 
 

Bod č. 3 
Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (životní prostředí, vzdělávání a zaměstnanost)  

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

 

Název pracovní skupiny Garant pracovní skupiny Termín jednání 

Pracovní skupina pro životní 
prostředí 

Ing. František Havíř 
 

3.9.2018 

Pracovní skupina pro 
vzdělávání a zaměstnanost 

JUDr. Hana Poláková 31.8.2018 
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Pracovní skupina pro sociální 
oblast 

viz nominace pana PhDr. Petra Horehledě (bod 
č. 2) 

nejednala 

Pracovní skupina RIS 3 Ing. Ivo Minařík, MPA nejednala 

Pracovní skupina/regionální 
kolegium pro cestovní ruch 

Ing. Pavla Pelánová  nejednala 

Pracovní skupina pro dopravní 
infrastrukturu 

Ing. Rostislav Snovický                      
nejednala  

 
Bod přednese vedoucí odboru životního prostředí Ing. František Havíř. 
 
Pracovní skupina pro životní prostředí (PS ŽP) se sešla 3. září 2018 a zabývala se následujícími tématy: 
1. Vinohrady – možnosti navýšení ploch vinic v území JMK, jako vhodné protierozní opatření; 
2. Příprava projektů závlahových soustav; 
3. Manipulace na střední nádrži vodního díla Nové Mlýny; 
4. Výsledky jednání předcházející RSK JMK – hlasování k problematice kalů. 
 
Po diskuzi nad tématem možnosti navýšení ploch vinic v území JMK PS ŽP přijala následující usnesení: 
Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje Regionální stálé konferenci pro území Jihomoravského kraje 
(RSK JMK) přijmout usnesení: RSK JMK požaduje pro příští programové období Evropské unie v rámci adaptace 
území Jihomoravského kraje na klimatickou změnu jako protierozní opatření možnost navýšení ploch vinohradů 
v území Jihomoravského kraje o 10 000 ha. 
 
Návrh usnesení č. 4/18/RSK 16: 
RSK JMK požaduje po Ministerstvu zemědělství pro příští programové období Evropské unie v rámci adaptace 
území Jihomoravského kraje na klimatickou změnu jako protierozní opatření možnost navýšení ploch vinohradů 
v území Jihomoravského kraje o 10 000 ha. 

H: 0-0-0 
Bod přednese vedoucí odboru školství JUDr. Hana Poláková. 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) se sešla 31. srpna 2018 a zabývala se následujícími 
tématy: 
1. Výzkumné šetření – Důvody žáků středních škol pro opakovaný přestup na jinou střední školu; 
2. Aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství; 
3. Představení projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK; 
4. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace. 

Na základě představených projektových záměrů PS VaZ přijala 2 usnesení: 
 

I. Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost projednala a schválila předložený návrh se zařazením 4 níže 
uvedených projektových záměrů do Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v rámci SC 2.4 IROP 
(vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života). Seznam bude 
předán na IROP přes sekretariát RSK JMK. Současně budou projekty zařazeny do Rámce podpory infrastruktury 
a investic KAP JMK. 

Název organizace Název projektového záměru 

Mateřská škola a základní škola Brno, 
Barvičova, příspěvková organizace 

Nástavba půdního prostoru a modernizace objektu Barvičova 
45/54 

Mateřská škola, základní škola a 
praktická škola Znojmo, příspěvková 
organizace 

Modernizace budov za účelem rozšíření soustavy výukových 
prostorů a odborných učeben pro žáky se zdravotním postižením 

Střední škola a základní škola Tišnov, 
příspěvková organizace 

Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění bezbariérovosti 
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Mateřská škola a základní škola Kyjov, 
Za Humny, příspěvková organizace 

Zkvalitnění infrastruktury pro zlepšení podmínek ve výchově 
a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním a jejich 
přechodu k samostatnému způsobu života 

 
II. Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost doporučuje Regionální stálé konferenci Jihomoravského kraje 
schválení 2 níže uvedených projektových záměrů a jejich zařazení do Rámce podpory infrastruktury a investic 
KAP JMK:  

- Střední škola André Citroëna Boskovice, p.o. – Modernizace výuky technických oborů a vnitřní 
konektivity školy; 

- Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, p.o. – Modernizace učeben 
pro odbornou IT výuku VOŠ a SŠ Boskovice. 

 
Návrh usnesení č. 5/18/RSK 16: 
RSK JMK schvaluje 2 níže uvedené projektové záměry a jejich zařazení do Rámce podpory infrastruktury a investic 
KAP JMK dle přílohy č. 1. 

-  Střední škola André Citroëna Boskovice, p.o. – Modernizace výuky technických oborů a vnitřní 
konektivity školy; 

- Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, p.o. – Modernizace učeben 
pro odbornou IT výuku VOŠ a SŠ Boskovice. 

           H: 0-0-0 

 

Návrh usnesení č. 6/18/RSK 16: 
RSK JMK schvaluje aktualizovaný Rámec podpory infrastruktury a investic KAP JMK dle přílohy č. 1. 

           H: 0-0-0 

 

Zápisy z jednání pracovních skupin jsou dostupné na www.rskjmk.cz / Pracovní skupiny RSK JMK. 
 
 
Návrh usnesení č. 7/18/RSK 16: 
RSK JMK bere na vědomí informace o činnosti pracovních skupin RSK JMK. 

           H: 0-0-0 

 
 

Bod č. 4  
Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK JMK 

 
Bod přednese zástupce odboru regionálního rozvoje Mgr. Dana Megová. 

 
v příloze č. 2 se nachází Statut a Jednací řád RSK JMK, který byl schválen rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj 

č. 39/2018.  Hlavní změny se týkají je zapojení RSK JMK do přípravy programového období po roce 2020 včetně 

tvorby Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. 

 
Návrh usnesení č. 8/18/RSK 16: 
RSK JMK schvaluje Statut a Jednací řád RSK JMK dle přílohy č. 2. 

           H: 0-0-0 
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Bod č. 5 
MMR – informace k realizaci programového období 2014–2020 

Bod přednesou zástupkyně MMR paní Ing. Radana Leistner Kratochvílová 

 
Návrh usnesení č. 9/18/RSK 16: 
RSK JMK bere na vědomí informace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj k realizaci programového období 
2014-2020. 

           H: 0-0-0 

Bod č. 6  
Realizace a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 

 
Bod přednese zástupce statutárního města Brna vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Ing. Petr 
Šašinka. 
 
Návrh usnesení č. 10/18/RSK 16: 
RSK JMK bere na vědomí informace o realizaci a naplňování Integrované strategie Brněnské metropolitní 
oblasti. 

           H: 0-0-0 

Bod č. 7 
Aktuální informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD) 

 
Bod přednese zástupkyně Krajského sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR Mgr. Darina Danielová. 
 
Návrh usnesení č. 11/18/RSK 16: 
RSK JMK bere na vědomí informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje.  

H: 0-0-0 

Bod č. 8 
Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje 2018 

 
Bod přednese zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, Ph.D. 
 
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. 5. 2013 č. 344 bylo Ministerstvu pro místní rozvoj (dále též MMR) 
uloženo, aby předložilo akční plán, jakým bude naplňována Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (dále 
též SRR ČR) coby stěžejní rozvojový dokument určující podobu regionální politiky ČR v období spjatém 
s programováním na úrovni Evropské unie. 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. 
Aktivity RAP, které jsou věcně, finančně a časově sestaveny na základě připravovaných a realizovaných projektů 
z území kraje, se stávají obsahem aktivit Akčního plánu SRR (na národní úrovni), jehož přípravu koordinuje ve 
spolupráci s dalšími rezorty i územními partnery MMR. Regionální akční plány jsou zpracovávány v souladu 
s aktualizovaným statutem a jednacím řádem RSK vydanými rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 
39/2018. RAP se skládá z textové a tabulkové části a jsou každoročně aktualizovány (dle harmonogramu procesu 
monitorování a hodnocení uvedeného v Akčním plánu realizace SRR aktualizace RAP probíhá k 31. 7. příslušného 
roku). 
Aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje v roce 2018 přinesla informace o 2007 
projektových záměrech, které se připravují k realizaci (u dalších 86 již realizace probíhá). Tyto záměry 
vygenerovalo téměř 350 subjektů napříč veřejnoprávní a soukromou sférou, neziskovými a příspěvkovými 
organizacemi, společnostmi s celostátní, mikroregionální i místní působností nebo miliardovými 
i několikatisícovými rozpočty. Pro analytické účely byly aktuální projektové záměry rozčleněny do 70 aktivit 

http://urednik/log_jmk/JK_poz.jpg


                                                 

7 
 

regionálního akčního plánu (58 podporovaných a 12 nepodporovaných z ESIF). Nákladový úhrn aktuálních 
projektových záměrů činí v Jihomoravském kraji 61,4 mld. Kč.  Dokument tvoří přílohu č. 3. 

 
 
 
Návrh usnesení č. 12/18/RSK 16: 
RSK JMK schvaluje Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje 2018 dle přílohy č. 3.  

H: 0-0-0              

 
Bod č. 9 

Národní investiční plán pro území Jihomoravského kraje 
 
Bod přednese vedoucí oddělení strategického rozvoje pan Ing. Pavel Fišer, Ph.D. 
 
Dle programového prohlášení vlády bylo Ministerstvo pro místní rozvoj pověřeno přípravou Národního 
investičního plánu České republiky pro roky 2019–2030 (dále jen „NIP“), který je určen pro zásadní investice, aby 
mohly být v rámci managementu veřejného investování plánovány, řízeny a vyhodnocovány jejich efekty 
a přínosy. Mapování projektových záměrů pro NIP se účastní ministerstva a organizační složky státu (nad 50 mil. 
Kč), kraje a jimi zřizované příspěvkové organizace (nad 50 mil. Kč), krajská města a statutární města (nad 50 mil. 
Kč) a ostatní obce (max. 20 klíčových projektových záměrů bez stanovené finanční hranice). Sesbírané informace 
budou sloužit jako podklad pro tvorbu prvního NIP, s jehož agregovanou podobou Vás poté seznámíme, pro práci 
na Národní koncepci realizace politiky soudržnosti po roce 2020 (vč. stanovení priorit), predikce čerpání ESI fondů 
ve stávajícím programovém období za oblast veřejné správy a ověření potřeb ve vztahu k nastavení národních 
dotačních titulů a kvantifikace tzv. bílých míst. 
  
V Jihomoravském kraji bylo na základě žádosti MMR identifikováno 91 projektových záměrů nad 50 mil. Kč, které 
spadají do působnosti kraje a jeho příspěvkových organizací. Celková hodnota těchto projektů je přibližně 
23 mld. Kč. Největší podíl na této sumě nesou záměry z tematické oblasti doprava, které byly vyčísleny na 
necelých 17 mld. Kč. 
 
Dále byla rozeslána poptávka po projektových záměrech do všech obcí Jihomoravského kraje (kromě města Brna 
a Vojenského újezdu Březina, které nebyly součástí průzkumu). Této aktivity se zúčastnilo celkem 156 obcí 
z celkového počtu 671 obeslaných, které dohromady zaslaly 1169 projektových záměrů v hodnotě přibližně 
36 mld. Kč. Výrazný podíl na této sumě mají především projekty obchvatu okolo Znojma a Břeclavi s hodnotou 
přes 11 mld. Kč, které jsou však primárně v kompetenci ŘSD. Velmi častými byly záměry z oblasti dopravy, 
vodohospodářské infrastruktury a kanalizací, životního prostředí a také služeb pro občany. 
 
Tato podkladová data byla zaslána na příslušné orgány MMR, kde budou následně podrobena podrobnější 
analýze. 
 

 
Návrh usnesení č. 13/18/RSK 16: 
RSK JMK bere na vědomí informace pro zpracování Národního investičního plánu pro území Jihomoravského 
kraje. 

H: 0-0-0 
 
 

Bod č. 10 
Plnění úkolů z jednání RSK JMK  

 

Bod přednese vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA. 
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Informace o plnění úkolů na předchozích jednáních RSK JMK:  
 

Zaslání dopisu na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dne 10. srpna 20018 

• ve věci stanovení procentních podílů krajů na celkovém ročním objemu finančních prostředků, 

vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb přílohou zákona č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. RSK JMK o přípravu změny zákona o sociálních 

službách, konkrétně jeho přílohy, kterou by došlo k nastavení podílů jednotlivých krajům na státním 

rozpočtu tak, aby v přepočtu na obyvatele obdržely všechny kraje srovnatelnou dotaci. 

- odpověď RSK JMK dosud neobdržela.  

Odpověď Sekretariátu NSK na schválené Usnesení RSK JMK 

• Sekretariát NSK reagoval e-mailem na Usnesení RSK JMK č. 24/18/RSK 15, které 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. 

- Řídicí orgán IROP si je vědom situace ohledně prodlevy schvalování dokumentace místních akčních 

skupin, a to z důvodu nedostatečných personálních kapacit v oddělení implementace integrovaných 

nástrojů. O této nepříznivé situaci jsme zástupce místních akčních skupin informovali již na 

seminářích Řídicího orgán, dále se ŘO IROP snaží situaci řešit alespoň dočasnou výpomocí externích 

zaměstnanců a úpravou pokynů pro zpracování dokumentace místních akčních skupin.  

Dne 1. 6. 2018 Řídicí orgán IROP vydal upravené Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD, 

verze 1.2, včetně dalších pracovních postupů a kontrolních listů, aby místní akční skupiny byly do 

maximální možné míry seznámeny s postupy pro kontrolu jejich dokumentace. Zásadním 

doporučením ze strany Řídicího orgánu IROP je promítnutí připomínek k prvním výzvám místních 

akčních skupin i do dalších připravovaných výzev, připomínky se často opakují a pokud nejsou v další 

dokumentaci zohledněny, pracovníci Řídicího orgánu IROP je musí znovu uplatňovat a celý proces 

kontroly a schvalování výzev místních akčních skupin se tímto prodlužuje. 

Zaslání dopisu na Ministerstvo zemědělství dne 26. července 2018 

• Dopisem bylo požádáno o schůzku na téma „voda v krajině“ s pověřenými osobami za Jihomoravský 

kraj, které delegovala RSK JMK. 

- RSK JMK dosud neobdržela odpověď. 

 
Bod č. 11 

Harmonogram jednání RSK JMK v roce 2019 
 

Navrhované termíny pro jednání Regionální stálé konference v roce 2019: 
 

• pátek 22. února 2019 v 9:00 hod. 

• pátek 21. června 2019 v 9:00 hod. 

• pátek 27. září 2019 v 9:00 hod.  
 

Bod. č 12 
 

Různé  
 
Účast zástupce RSK JMK na 11. zasedání Národní stálé konference 
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Návrh usnesení č. 14/18/RSK 16: 
RSK JMK pověřuje zvoleného zástupce za RSK JMK účastnit se 11. zasedání Národní stálé konference ve dnech 
11. a 12. října 2018. 
 

              H: 0-0-0 
Bod č. 13 

Diskuze a závěr  
 

Bod přednese člen Rady Jihomoravského kraje pan Ing. Petr Hýbler. 
 
 
17. zasedání RSK JMK se uskuteční dne 22. února 2019 od 9:00 hod., v místnosti 045A. 
 
 
16. zasedání RSK JMK bylo ukončeno dne 21.09.2018 v ……………. hodin. 
 
 
Seznam příloh 
 
Příloha č. 1: Aktualizovaný Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK – září 2018 
Příloha č. 2: Statut a Jednací řád RSK JMK ke schválení 
Příloha č. 3: Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje 2018 
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