
 
 

  

Zápis s připomínkou  

ze 17. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje 

 (RSK JMK) 
 

Termín jednání:   22. února 2019, čas 9:00 – 12:00  

Místo jednání:   Krajský úřad Jihomoravského kraje, jednací místnost č.  045A  

Přítomni:   viz prezenční listina členů RSK JMK, z 23 členů RSK JMK bylo přítomno celkem 

13 členů a 9 členů bylo omluveno, dále byli přítomni 3 náhradníci členů RSK JMK, 6 stálých hostů, 4 

hosté a 4 pracovníci sekretariátu RSK JMK. Celkem přítomno 16 osob s právem hlasování. 

 

Program zasedání: 

1.  Zahájení, schválení programu  

2.  Personální složení RSK JMK  

3.  Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (životní prostředí, vzdělávání 
a zaměstnanost, RIS 3, sociální oblast) 
 

 

4.  Informace o zasedání Národní stálé konference (NSK)  

5.  Výroční zpráva RSK JMK za rok 2018  

6.  MMR – informace k realizaci programového období 2014–2020  

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.  Vyhodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území 
Jihomoravského kraje za rok 2018             
                                                                     

 

10.  Projekty na podporu boje se suchem a zadržení vody v krajině v JMK  

11.  Plnění úkolů z RSK JMK   

12.  Různé  

13.  Diskuze a závěr   
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Bod č. 1 

Zahájení, schválení programu 
 

Bod přednese člen RSK JMK za Jihomoravský kraj předseda RSK JMK a hejtman Jihomoravského kraje 
JUDr. Bohumil Šimek. 

 

Usnesení č. 1/19/RSK 17: 
RSK JMK schvaluje program 17. zasedání RSK JMK. 

                                                                                                                                                                                        H: 16-0-0 

Bod č. 2 
Personální složení RSK JMK 

 
Bod přednesl hejtman JMK a předseda RSK JMK pan JUDr. Bohumil Šimek. 

Změna členů, náhradníků a stálých hostů RSK JMK 

 

• Na předsedu RSK JMK a hejtmana Jihomoravského kraje se obrátilo Sdružení místních samospráv ČR 

s žádostí o změnu člena RSK JMK a jeho náhradníka. Bylo navrženo odvolání člena RSK JMK pana Jozefa 

Pavlíka a jeho náhradníka Ing. Lubomíra Vedry. Jako nový člen RSK JMK byl navržen Mgr. Antonín 

Okénka. Na pozici náhradníka člena RSK JMK byla navržena Mgr. Ing. Lenka Matějová, PhD.  

 

• Na předsedu RSK JMK a hejtmana Jihomoravského kraje se obrátilo statutární město Brno se žádostí 

o změnu řádného člena RSK JMK a jeho náhradníka. Bylo navrženo odvolání člena RSK JMK Ing. Petra 

Vokřála a jeho náhradníka pana Richarda Mrázka. Novým členem RSK JMK za statutární město Brno byla 

navržena JUDr. Markéta Vaňková, jejím náhradníkem byl navržen náměstek primátorky města Brna Bc. 

Tomáš Koláčný.   

 

• Svaz měst a obcí České republiky požádal předsedu RSK JMK o změnu členů RSK JMK a jejich náhradníků. 

Bylo navrženo odvolání náhradníka MVDr. Zdeňka Wettera (náhradník za člena Mgr. Ivo Poláka) 

a jmenování nového náhradníka Ing. Bc. Jiřího Crhy. Bylo navrženo odvolání člena RSK JMK Mgr. Ivo 

Poláka a jako nový člen byl navržen MVDr. Zdeněk Wetter. Dále bylo navrženo odvolání náhradníků Bc. 

Hany Nedomové (za člena pana Rostislava Koštiala) a pana Pavla Prokopa (za člena RNDr. Libora Kabáta) 

a jmenování nových náhradníků Ing. Jaroslava Dohnálka a pana Zdeňka Tesaříka.   

 

V souladu s čl. 5 odst. 1 písm. b) Statutu RSK JMK jmenoval členy a náhradníky RSK JMK na základě písemné 

nominace členských institucí předseda RSK JMK. 

 

Usnesení č. 2/19/RSK 17: 

Předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu členské instituce Sdružení místních samospráv ČR 

odvolal člena RSK JMK za Sdružení místních samospráv ČR pana Jozefa Pavlíka a jmenoval nového člena RSK JMK 

za Sdružení místních samospráv ČR Mgr. Antonína Okénku. 

           H: ano - ne 
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Usnesení č. 3/19/RSK 17: 

Předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu členské instituce Sdružení místních samospráv ČR 

odvolal náhradníka RSK JMK za člena Sdružení místních samospráv ČR Ing. Lubomíra Vedru a jmenoval nového 

náhradníka RSK JMK za člena Sdružení místních samospráv ČR Mgr. Ing. Lenku Matějovou, PhD.  

H: ano - ne  

Usnesení č. 4/19/RSK 17: 

Předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu členské instituce statutárního města Brna odvolal 

člena RSK JMK za statutární město Brno Ing. Petra Vokřála a jmenoval nového člena RSK JMK za statutární město 

Brno JUDr. Markétu Vaňkovou. 

                                                                                                                                                                  H: ano - ne  
Usnesení č. 5/19/RSK 17: 

Předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu členské instituce statutárního města Brna odvolal 

náhradníka RSK JMK za člena statutární město Brno pana Richarda Mrázka a jmenoval nového náhradníka RSK 

JMK za člena statutární město Brno Bc. Tomáše Koláčného. 

                                                                                                                                                                  H: ano - ne  

Usnesení č. 6/19/RSK 17: 

Předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu členské instituce Svaz měst a obcí České republiky  

odvolal náhradníka RSK JMK za člena Svaz měst a obcí České republiky MVDr. Zdeňka Wettera a jmenoval nového 

náhradníka RSK JMK za člena Svaz měst a obcí České republiky Ing. Bc. Jiřího Crhu. 

                                                                                                                                                                  H: ano - ne   

Usnesení č. 7/19/RSK 17: 

Předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu členské instituce Svaz měst a obcí České republiky 

odvolal člena RSK JMK za člena Svaz měst a obcí České republiky Mgr. Ivo Poláka a jmenoval nového člena RSK 

JMK za člena Svaz měst a obcí České republiky MVDr. Zdeňka Wettera. 

H: ano - ne  

 Usnesení č. 8/19/RSK 17: 

Předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu členské instituce Svaz měst a obcí České republiky 

odvolal náhradníka RSK JMK za člena Svaz měst a obcí České republiky Bc. Hanu Nedomovou a jmenoval nového 

náhradníka RSK JMK za člena Svaz měst a obcí České republiky Ing. Jaroslava Dohnálka. 

           H: ano - ne  
 

Usnesení č. 9/19/RSK 17: 

Předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu členské instituce Svaz měst a obcí České republiky 

odvolal náhradníka RSK JMK za člena Svaz měst a obcí České republiky pana Pavla Prokopa a jmenoval nového 

náhradníka RSK JMK za člena Svaz měst a obcí České republiky pana Zdeňka Tesaříka. 

           H: ano - ne  
 

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

oblast)  

Informace o činnosti pracovních skupin přednesli garanti pracovních skupin, případně jimi pověřené osoby: 
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Název pracovní skupiny Garant pracovní skupiny Termín jednání 

Pracovní skupina pro životní prostředí Ing. František Havíř 
 

28.1.2019 

Pracovní skupina pro vzdělávání a 
zaměstnanost 

JUDr. Hana Poláková 25.1.2019 

Pracovní skupina pro sociální oblast PhDr. Petr Horehleď 8.2.2019 

Pracovní skupina RIS 3 Ing. Ivo Minařík, MPA 28.11.2018 

Pracovní skupina/regionální kolegium pro 
cestovní ruch 

Ing. Pavla Pelánová nejednala 

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu Ing. Rostislav Snovický nejednala 

 

Bod přednesl vedoucí odboru životního prostředí Ing. František Havíř. 

Pracovní skupina pro životní prostředí (PS ŽP) se ke svému poslednímu jednání sešla 28. ledna 2019. 

Na jednání se pracovní skupina zabývala těmito tématy:  

1. Organická hmota v lese  

2. Výpar z vodní plochy 

3. SPÚ a KPÚ 

4. Obnova větrolamů 

5. Vodní nádrže v lese 

6. Pomocné látky v půdě 

7. Navýšení hladiny střední nádrže NMN 

8.  Informace ze setkání s náměstkem MZE 

9. Novela zákona o odpadech 

 

V souvislosti s výše uvedenými tématy PS ŽP přijala na svém posledním jednání tato usnesení: 

 

Usnesení PS ŽP 28/1/2019 č. 2:  

Budování mokřadů a rybníků bez možnosti regulace je opatření v krajině vítané z pohledu potřeb a rozmanitosti 

životního prostředí a krajiny, není však opatřením k zadržování vody v krajině. 

 

Usnesení PS ŽP 28/1/2019 č. 3:  

Pracovní skupina pro životní prostředí opakuje požadavky na zvýšení kompetencí SPÚ při KPÚ a na navýšení 

rozpočtu SPÚ. Pracovní skupina pro životní prostředí navrhuje, aby SPÚ zpracované PD byly předané obcím, které 

mají zájem a zrealizují společná zařízení, obsažená v KPÚ, s podporou SFŽP rychleji než SPÚ. 

 

Usnesení PS ŽP 28/1/2019 č. 5: 

Pracovní skupina pro životní prostředí vzala na vědomí souhrn práce za minulé období a informace o aktivitách 

JMK a KrÚ JMK. 
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Usnesení PS ŽP 28/1/2019 č. 6: 

Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje využít souhrn představených informací jako základ pro 

vytvoření materiálu Strategie „VODA pro JMK“. Prezentace je přílohou č. 1. 

 

V 9:41 přišel RNDr. Josef Pitner (celkem s právem hlasování 17 členů RSK JMK) 

 

Vyjma výše zmíněného PS ŽP dále přijala také usnesení, kterými navrhuje RSK JMK v předmětné problematice 

přijmout níže uvedená usnesení:  

 
 

Usnesení č. 10/19/RSK 17: 

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. 

H: 11-6-0 

Primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková poznamenala, že město Brno se chystá v letošním 
roce podpořit rozšíření spalování štěpků a proto návrh nepodpoří.  

Usnesení č. 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. 

H: 17-0-0 
 

RNDr. Kabát vznesl dotaz, zda LČR ví, kolik větrolamů potřebují ke stabilizaci lesních porostů. Dále byl dotaz 

rozšířen ohledně existence evidence větrolamů a kolik jich mají ve správě Lesy ČR, případně jiní vlastníci a zda 

by se mohlo uvážit rozšíření příjemců dotace i na obce, které také větrolamy mohou mít ve vlastnictví.  

 

Usnesení č. 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. 

 

H: 12-1-4 

Mgr. Darina Danielová poznamenala, zda není zbytečné hlasovat o návrhu k ponechání současně platného 
termínu do roku 2024 dle znění § 21, odst. 7 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, když legislativa Evropské unie 
stanovila povinnost až do roku 2030. V tomto případě je Česká republika přísnější. 

Bod přednese vedoucí odboru školství JUDr. Hana Poláková. 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VZ) se ke svému poslednímu jednání sešla 25. ledna 2019. 

Na jednání se pracovní skupina zabývala těmito tématy: 
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1. Aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství 

2. Představení projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP 

JMK 

3. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace 

4. Harmonogram aktivit KAP JMK v roce 2019 

 

V rámci své kompetence PS VZ schválila zařazení dvou níže uvedených projektových záměrů do Seznamu 

projektových záměrů pro investiční intervence v rámci SC 2.4 IROP – přílohy Rámce pro investice do 

infrastruktury. 

- „Máme modernizované prostory, s úsměvem jdeme do školy“ 

- „Bezbariérové propojení budov B2 a B3, přístavba a nástavba odborných učeben.“ 

- žadatel obou projektových záměrů: SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, 

Kamenomlýnská 2. 

 

Zástupce Asociace nestátních neziskových organizací JMK pan Hron informoval o ukončení činnosti zástupce 

Asociace nestátních neziskových organizací JMK jako náhradníka v Pracovní skupině pro vzdělávání 

a zaměstnanost a navrhl PhDr. Miladu Pelajovou jako náhradníka člena ANNO JMK v Pracovní skupině pro 

vzdělávání a zaměstnanost. O návrhu bylo hlasováno. 

  

Usnesení č.13/19/RSK 17: 
RSK JMK bere na vědomí ukončení činnosti zástupce Asociace nestátních neziskových organizací JMK jako 
náhradníka v Pracovní skupině pro vzdělávání a zaměstnanost a jmenuje PhDr. Miladu Pelajovou náhradníkem 
člena za Asociaci nestátních neziskových organizací JMK v Pracovní skupině pro vzdělávání a zaměstnanost RSK 
JMK. 

H:17-0-0 

Bod přednesla zástupkyně odboru sociálních věcí JUDr. Libuše Holasová. 

Pracovní skupina pro sociální oblast (PS SO) se ke svému poslednímu jednání sešla 8. února 2019. 

Na jednání se pracovní skupina zabývala těmito tématy: 

1. Financování sociálních služeb  

2. Aktuální informace k Dočasné síti  

3. Aktuální informace o projektech v rámci KP SVL 

4. Aktuální informace k SRR 2021+ 

5. Informace o projektu „Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v JMK“ 

 

Proběhla diskuze zda nepožádat MPSV, aby se zabývala narovnáním financování sociálních služeb na základě 

jednotné metodiky.  Zástupce odboru regionálního rozvoje Ing.  Fišer sdělil, že touto problematikou se zabývala 

RSK na 15. zasedání, které proběhlo 25. 6. 2018. Na základě této informace bude upravena formulace usnesení 

číslo 22/18/RSK 15 a zasláno dopisem na MPSV.  
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Usnesení č.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. 

H:17-0-0 

 

Bod přednesl zástupce Jihomoravského inovačního centra, manažer Regionální inovační strategie                           

Mgr. David Marek.  

Pracovní skupina pro RIS 3, která je totožná s Řídícím výborem RIS JMK, se ke svému poslednímu jednání sešla 

28. listopadu 2018.  

 
Předmětem jednání byla témata: 

1. Zhodnocení vývoje aktivit RIS JMK za uplynulý rok  

2. Aktualizace Akčního plánu RIS JMK  

3. Kontext Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci 

4. Projekt Smart Akcelerátor v JMK, záměr přípravy návazného projektu 

5. Výhled přípravy RIS JMK pro období 2021-2027 

 
 
Zápisy z jednání pracovních skupin jsou dostupné na www.rskjmk.cz / Pracovní skupiny RSK JMK. 
 
 
Usnesení č. 15/19/RSK 17: 
RSK JMK bere na vědomí informace o činnosti pracovních skupin RSK JMK. 

              H: 17-0-0 

 
Bod č. 4 

Informace o zasedání Národní stálé konference (NSK) 
 

Bod přednesla zástupkyně Sdružení místních samospráv a členka RSK JMK Mgr. Darina Danielová.  

Ve dnech 11.-12. října 2018 se v Karlových Varech uskutečnilo 11. zasedání Národní stálé konference. Jednání se 

zúčastnil zástupce RSK JMK PaedDr. Zděněk Peša.  K vybraným bodům z jednání NSK patřily: 

a) reakce na usnesení RSK v období červen 2018 až října 2018 – RSK JMK sepsán dopis na MZ – navýšení ploch 

vinohradů 

b) Výstupy řídících orgánů 

c) Výstupy zástupců nositelů SCLLD – Mgr. Darina Danielová a reakce náměstka MMR Mgr. Zdeňka Semoráda 

Prezentace je přílohou č. 2. 

 
 
 

http://www.rskjmk.cz/
http://www.rskjmk.cz/
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Usnesení č. 16/19/RSK 17: 
RSK JMK bere na vědomí informace z 11. zasedání Národní stálé konference. 

H: 17-0-0 
Bod č. 5 

Výroční zpráva RSK JMK za rok 2018 
 

Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Bc. Pavel Fišer, PhD. 

Sekretariát RSK JMK dle stanovené metodiky zpracoval 3. výroční zprávu o činnosti RSK JMK za rok 2018, kde jsou 

informace o činnosti RSK JMK, pracovních skupin a sekretariátu. Součástí je popis činností, zhodnocení efektivity 

těchto činností, komunikace s řídícími orgány a územím, příklady dobré praxe, identifikace realizovaných kroků 

vedoucích k lepšímu naplňování funkcí RSK JMK, identifikace rizik a plán rozvoje RSK JMK pro letošní rok. 

Informace obsažené ve výroční zprávě slouží jednak jako přehled všech aktivit samotné RSK JMK, ale i subjektům 

na národní úrovni. Výroční zpráva je součástí monitorování projektu Operačního programu Technická pomoc, 

z něhož je činnost RSK JMK finančně podporována. Třetí výroční zpráva je v příloze č. 3.   

Usnesení č. 17/19/RSK 17: 
RSK JMK schvaluje Výroční zprávu RSK JMK za rok 2018. 

H: 17-0-0 

 
V 11:10 odešla Mgr. Darina Danielová (16) 
V 11:20 odešla doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (15)  

 
Předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek se v 11:25 omluvil z účasti na zasedání RSK JMK a vedení zasedání 
RSK JMK předal PaedDr. Zdeňku Pešovi.  
V 11:25 odešel JUDr. Bohumil Šimek (14) 

 
 

Bod č. 6 
MMR – informace k realizaci programového období 2014–2020 

Bod přednesli zástupci MMR Mgr. Ondřej Pergl a Mgr. Robert Veselý. Prezentovali dva bloky následujících 

témat: 

1 blok: 

• Příprava ČR na nové programové období (úloha RSK a RAP) 

• Národní investiční plán ČR 2030 

• Národní dotační programy ČR v gesci MMR 

• Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 
2. blok: 

• Příprava programového období 2021-2027 

• Základní architektura operačních programů 

• Pilíře věcného zaměření podpory z úrovně EU 

• Návrhy alokace pro ČR – EFRR, FS a ESF+ 

• Harmonogram příprav DoP a OP 
 
Obě prezentace MMR jsou v příloze č. 4 a č. 5. 
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Proběhla diskuze na téma spolufinancování budoucích projektů v následujícím programovém období 2014-2020, 
vzhledem k snížení míry finanční podpory ze strany Evropské unie, byl vznesen návrh, zda by nebylo možné 
podpořit projekty vyšší mírou spolufinancování ze státního rozpočtu, státními půjčkami nebo úvěrem u Evropské 
banky. Jihomoravský kraj bude patřit do tzv. „přechodových regionů“, kde je míra spolufinancování z fondů EU 
ve výši 55 %. Velký důraz bude muset být kladen na přípravu projektů před zahájením výzev OP v rámci nového 
programového období z důvodů pravidla n+2 (nyní je n+3). 
 
Usnesení č. 18/19/RSK 17: 
RSK JMK bere na vědomí informace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj k realizaci programového období 
2014-2020 a akcentuje nutnost dalšího dopracování návrhu na doplnění materiálu MMR o problematiku 
klimatických změn a adaptaci území na klimatické změny. 

          H: 14-0-0 

V 11:35 odešla JUDr. Markéta Vaňková (13) 
V 11:38 odešel Mgr. David Marek (12) 
V 11:38 odešel Mgr. Jan Mochťák (11) 
 

 

Bod č. 7 
Realizace a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO) 

Bod přednesl zástupce Statutárního města Brna, vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Ing. Petr 
Šašinka. Prezentace MMR je přílohou č. 6.  
 
 
Usnesení č. 19/19/RSK 17: 
RSK JMK bere na vědomí informace o naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti.  

Usnesení nebylo přijato, RSK JMK není usnášeníschopná.      
               

 
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. Hana Tomanová. 
 
 
Usnesení č. 20/19/RSK 17: 
RSK JMK bere na vědomí informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje.  
 
Usnesení nebylo přijato, RSK JMK není usnášeníschopná. 
 

V 11:45 odešel RNDr. Josef Pitner (10) 
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Bod č. 9 
Vyhodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje za rok 2018 

Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Mgr. Tomáš Kubíček.  

Předložený dokument si klade za cíl zhodnotit naplňování RAP pro Jihomoravský kraj v roce 2018. Byl vytvořen 

především na základě informací o čerpání prostředků na rozvojové projekty prostřednictvím operačních 

programů. Pro toto hodnocení byl využit RAP pro území Jihomoravského kraje pro rok 2017, neboť je v něm 

dotazován na plán aktivit pro rok 2018 a další. 

Hodnocení byly podrobeny aktivit RAP, které jsou financovány z Integrovaného operačního programu, OP Životní 

prostředí, OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

a OP Doprava. Tento dokument nehodnotí aktivity financované z dalších zdrojů, jako je například Program rozvoje 

venkova nebo Technická pomoc.  

Další srovnání nabízí analýza dotačních programů JMK, která se týká pouze roku 2018. 

Analýzu zpracovala pro Jihomoravský kraj Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která byla zpracovatelem 

taktéž RAP JMK 2018, a to primárně na základě dat dostupných z databáze MS2014+. Dokument byl zpracován 

v souladu s platnou metodikou MMR a je podporován z Operačního programu Technická pomoc prostřednictvím 

projektu Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje II. Dokument tvoří přílohu 

č. 7. 

Usnesení č. 21/19/RSK 17: 
RSK JMK bere na vědomí informace o Hodnocení naplňování RAP JMK za rok 2018. 
 
Usnesení nebylo přijato, RSK JMK není usnášeníschopná. 

 

Bod č. 10 

Projekty na podporu boje se suchem a zadržení vody v krajině v JMK 

Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Bc. Pavel Fišer, PhD.   
 

Území Jihomoravského kraje je jednou z oblastí nejvíce ohrožených suchem v ČR. Tento fenomén negativně 

ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, 

kvalitu života obyvatel a v některých situacích i turistický ruch.  

Zásadním problém při snaze zmírnit dopady sucha je snížená schopnost moravské krajiny zadržovat vodu. Za roky 

2017 až 2018 Jihomoravský kraj finančně podpořil formou dotačního programu Podpora boje proti suchu a na 

zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje   ve výši 9,5 mil. Kč celkem 47 projektů. Včetně krajského 

spolufinancování bylo za uvedené období vynaloženo celkem 87,9 mil. Kč a celkový objem na základě 

realizovaných projektů představuje potenciál přes 467 445 m3 zadržené vody v sídlech a krajině. Jednalo se 

především o projekty revitalizace rybníků (64 %), výstavby nových malých vodních nádrží a rybníků (11 %), tvorby 

mokřadů, protierozní opatření a přípravných činností, tj. tvorby projektových dokumentací (17 %). Pro rok 2019 

je v rámci uvedeného programu otevřený nový dotační titul na následnou péči o zeleň. 
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Usnesení č. 22/19/RSK 17: 
RSK JMK bere na vědomí informace o projektech na podporu boje se suchem a zadržení vody v krajině v JMK. 
Usnesení nebylo přijato, RSK JMK není usnášeníschopná.  
 

Bod č. 11 
Plnění úkolů z jednání RSK JMK 

Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Bc. Pavel Fišer, PhD.   
 
Informace o plnění úkolů uložených na předchozích pracovních jednáních RSK JMK  
 
Zaslání dopisu na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR dne 10. srpna 2018 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 žádá 
o iniciativu vedoucí ke změně přílohy zákona o sociálních službách, která stanoví výši 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.  
- MMR sdělilo, že požadavek byl vyřízen osobně ministryní Němcovou na jednání Asociace krajů 

v Liberci dne 19. 6. 2018. O dané problematice naleznete více podrobných informací v 10. zápisu PS 
pro sociální oblast, který lze najít na www.rskjmk.cz. 

 
 
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 písemnou odpověď. 
 

• Dopisem bylo požádáno o navýšení ploch vinohradů v JMK. 
- RSK JMK dosud neobdržela písemnou odpověď. 

 
 
V 11:55 odešel Ing. Michal Štefl (9) 
 
Návrh usnesení č. 23/19/RSK 17: 
RSK JMK bere na vědomí informace o plnění úkolů uložených na předchozích jednáních RSK JMK. 
 
Usnesení nebylo přijato, RSK JMK není usnášeníschopná. 

 
 

Bod č. 12 
Různé 

 
Nebyl vznesený žádný bod. 
 

Bod č. 13 
Diskuze a závěr  

 
 

Bod uvedl člen RSK JMK PaedDr. Zdeněk Peša. 
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RNDr. Kabát zmínil obavy z navrhované výši míry spolufinancování projektů v programovém období 2021+ (55 
%) a apeloval, aby ze strany RSK JMK byl vznesen požadavek za výši míry spolufinancování ze státního rozpočtu. 
Měla by se nastavit jednoduchá pravidla pro zjednodušení administrace projektů, než tomu je nyní, aby 
nedocházelo k navyšování výdajů žadatelů. Vznesl žádost na zástupce MMR, aby ministerstva nezatěžovala příliš 
potenciální žadatele, když už se snižuje procentuální míra podpory u chystaných výzev. 
Dále zmínil do diskuze téma, že protipólem k podpoře boje proti suchu jsou záplavové zóny s poldry a další 
povodňové opatření, která by měla být potvrzena obecně závazným opatřením. Kraj měl významně zabývat 
poldry a opatřeními v záplavových oblastech. 
 
 
18. zasedání RSK JMK se uskuteční dne 21. června 2019 od 9:00 hod., v místnosti 045A. 
 
 
17. zasedání RSK JMK bylo ukončeno dne 22. února 2019 ve 12:00 hodin. 
 
 
   
Seznam příloh 
 
Příloha č. 1: Prezentace garanta PS ŽP 
Příloha č. 2: Prezentace k informaci o zasedání Národní stálé konference 
Příloha č. 3: Výroční zpráva Regionální stálé konference za rok 2018 
Příloha č. 4: Prezentace MMR 
Příloha č. 5: Prezentace MMR 
Příloha č. 6: Prezentace k realizaci a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 
Příloha č. 7: Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje za rok 2018 

 
 
Zpracoval: Ing. Pavel Fišer, Ph.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


