
 
 

  

Zápis 20. zasedání Regionální stálé konference  

pro území Jihomoravského kraje 

 (RSK JMK) 
 

Termín jednání:   28. února 2020, čas 9:00 – 11:50 

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 

10 členů, dále byli přítomni 4 náhradníci členů RSK JMK, 4 stálí hosté, 6 hostů 

a 4 pracovníci sekretariátu RSK JMK. Celkem přítomno 14 osob s právem 

hlasování. 

 

Program zasedání: 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Personální složení RSK JMK 

3. Personální změny v pracovních skupinách RSK JMK 

4. Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (které proběhly před zasedáním) 

5. MMR – aktuální informace k přípravě programového období 2021+ 

6. Informace o zasedání Národní stálé konference (NSK) 

7. Zpracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 

8. Příprava Integrované strategie rozvoje Brněnské metropololitní oblasti 2021+  

(ISR BMO) 

9. Aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD) 

10. Výroční zpráva RSK JMK za rok 2019 

11. Plnění úkolů z RSK JMK 

12. Různé 

13. Diskuze a závěr 
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Bod č. 1 
Zahájení, schválení programu 

 

Bod přednesl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a člen RSK JMK pan Mgr. Martin Maleček. 

 

Usnesení č. 1/20/RSK 20: 
RSK JMK schvaluje program 20. zasedání RSK JMK. 

                                                                                                                                                                                      H: 14-0-0 

 
Bod č. 2 

Personální složení RSK JMK 
 

Bod přednesl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a člen RSK JMK pan Mgr. Martin Maleček. 

Změna členů a náhradníků RSK JMK 

 

• Na předsedu RSK JMK a hejtmana Jihomoravského kraje se obrátil předseda České konference rektorů 

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. s návrhem na změnu člena RSK JMK za akademický sektor. Za doc. PhDr. 

Markétu Pitrovou, Ph.D.  je navrhován na pozici člena RSK JMK doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. náhradník 

člena RSK JMK zůstává beze změny. I nadále náhradníkem člena RSK JMK je prof. RNDr. Vojtěch Adam, 

Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně. 

 

• Na předsedu RSK JMK a hejtmana Jihomoravského kraje se obrátilo Ministerstvo pro místní rozvoj České 

republiky, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování s návrhem na změnu náhradníka člena RSK JMK za 

Mgr. Adama Čajky je navrhován na pozici náhradníka člena RSK JMK Mgr. Zuzana Lehotská.  

 

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

členských institucí předseda RSK.  

 

Usnesení č. 2/20/RSK 20: 

RSK JMK bere na vědomí, že předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu členské instituce za 

akademický sektor odvolal člena RSK JMK doc. PhDr. Markétu Pitrovou, Ph.D. a jmenoval nového člena RSK JMK 

za akademický sektor doc. Ing. Vladimíra Žítka, Ph.D. 

H: 14-0-0 

         

Usnesení č. 3/20/RSK 20: 

RSK JMK bere na vědomí, že předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu členské instituce za 

Agenturu pro sociální začleňování odvolal náhradníka člena RSK JMK Mgr. Adama Čajky a jmenoval nového 

náhradníka člena RSK JMK za Agenturu pro sociální začleňování paní Mgr. Zuzanu Lehotskou.  

H: 14-0-0 
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Bod č. 3 
Personální změny v pracovních skupinách RSK JMK 
 

Bod přednesl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a člen RSK JMK pan Mgr. Martin Maleček. 

Garanty pracovních skupin jmenuje RSK JMK. V souvislosti se jmenováním Mgr. Hynka Nespěšného vedoucím 

odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje s účinností od 1. 12. 2019 se doporučuje RSK JMK 

jmenovat Mgr. Hynka Nespěšného garantem Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. 

Na 19. zasedání RSK JMK konaném dne 27. 9. 2019 byla členkou Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost 

za odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje a garantkou Pracovní skupiny pro vzdělávání 

a zaměstnanost jmenována RNDr. Hana Slobodníková, pověřená zastupováním vedoucí/vedoucího odboru 

školství. Doporučuje se, aby RNDr. Hana Slobodníková byla opětovně náhradnicí člena Pracovní skupiny pro 

vzdělávání a zaměstnanost za odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

 

Usnesení č. 4/20/RSK 20: 

RSK JMK odvolává RNDr. Hanu Slobodníkovou z funkce členky Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost 

za odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje a garantky Pracovní skupiny pro vzdělávání 

a zaměstnanost. 

                                                                                                                                                                                      H: 14-0-0 

Usnesení č. 5/20/RSK 20: 

RSK JMK jmenuje Mgr. Hynka Nespěšného, vedoucího odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, do 

funkce člena Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost za odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje a garanta Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. 

                                                                                                                                                                                      H: 14-0-0 

Usnesení č. 6/20/RSK20: 
RSK JMK jmenuje RNDr. Hanu Slobodníkovou do funkce náhradnice člena Pracovní skupiny pro vzdělávání 

a zaměstnanost za odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

                                                                                                                                                                                         H:14-0-0 

 

 
 

Bod č. 4 
Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (životní prostředí, dopravní infrastruktura, vzdělávání 

a zaměstnanost, regionální inovační strategie a sociální oblast) 
 

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

 

 

Název pracovní skupiny Garant pracovní 
skupiny 

Termín jednání 

Pracovní skupina/regionální kolegium pro 
cestovní ruch 

Ing. Pavla Pelánová nejednala 
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Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu Ing. Rostislav Snovický 29. 1. 2020 

Pracovní skupina pro vzdělávání 
a zaměstnanost 

navrhovaný garant  
Mgr. Hynek Nespěšný 

24. 1. 2020 

Pracovní skupina pro životní prostředí Ing. František Havíř 
 

15.1.2020 

Pracovní skupina RIS 3 
 

Ing. Ivo Minařík, MPA 16. 12. 2019 

Pracovní skupina pro sociální oblast PhDr. Petr Horehleď 22.1.2020 

 

 

Bod přednesl vedoucí oddělení rozvoje dopravy Ing. Michal Franek: 

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu (PS DI) se ke svému poslednímu jednání sešla 29. 1. 2020. 

Na jednání pracovní skupiny byla probírána tato témata: 

1. Čerpání finančních prostředků z IROP 

Vedoucí oddělení rozvoje dopravy Ing. Michal Franek upozornil na problémy s registrací projektů do 91. výzvy 

OP, kdy kraje nesoutěžily o lepší, kvalitnější projekt, ale o „kreativnější“ způsob registrace. 

2. Informace o projektu „Pořízení nových železničních jednotek do majetku Jihomoravského kraje“ 

Vedoucí oddělení rozvoje dopravy Ing. Michal Franek informoval o projektu, jehož předmětem je nakup 37 

nových železničních jednotek, které budou nasazeny v rámci IDS JMK. Celková hodnota projektu činí cca 6,7 mld. 

Kč bez DPH, z čehož bude cca 5,5 mld. Kč pokryto formou dotace. Projekt se momentálně nachází ve fázi realizace, 

kdy byla 20.12.2020 podepsána smlouva s firmou Škoda Transportation a.s., která je dodavatelem těchto 

jednotek. Předání železničních jednotek je plánováno na průběh roku 2022.  

Jedná se o ojedinělý a velmi důležitý projekt, jehož realizace je vyvrcholením přibližně pětiletých příprav 

a společné spolupráce napříč několika odbory KrÚ JMK. 

3. Tvorba Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ - tento bod jednání je dále rozebrán v bod č. 7 

tohoto dokumentu.  

 
Na jednání PS DI nebyla přijata žádná usnesení. 
 
 

Bod přednesl  ke dni zasedání PS navrhovaný garant pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost Mgr. Hynek 
Nespěšný: 

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) se ke svému poslednímu jednání sešla 24. 1. 2020.  

 

Na jednání pracovní skupiny byla probírána tato témata:  

1. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2020-2024 – v současné 

době jsou vypořádány všechny připomínky a dokument bude předložen ke schválení  v ZJMK v dubnu tohoto 

roku.  
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2. Mezinárodní šetření PISA 2018 – shrnutí výsledků za JMK – u výstupu části statistických dat za Jihomoravský 

kraj došlo, podle názoru OŠ KrÚ JMK, k zásadnímu zkreslení výsledků z důvodu nevhodně vybraného segmentu 

škol  a z důvodu statisticky nízkého počtu účastníků. 
3. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+  

 

Na jednání PS VaZ nebyla přijata žádná usnesení. 

 
 

Bod přednesl vedoucí odboru životního prostředí Ing. František Havíř:  

Pracovní skupina pro životní prostředí (PS ŽP) se ke svému poslednímu jednání sešla 15. 1. 2020. 

Na jednání se pracovní skupina zabývala těmito tématy:  

1. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (SRJMK): výstupy z projednání vize Strategie a projednání 

návrhové části dokumentu 

2. Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji  

3. Pozemky pro ochranu přírody a krajiny v ohledu kompenzací 

4. Úprava podmínek pro komplexní pozemkové úpravy 

5. Možnost zařazení města Brna do seznamu statutárních měst a Jihomoravského kraje, žádajících 

o podporu v rámci výzvy č. 10/2019 národního programu ŽP – „nadlimitní čištění komunikací“ 

Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK uvedl, že ke dni 28. 2. 2020 je evidováno 

1588 žádostí o poskytnutí dotace v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ a vyzval přítomné členy, náhradníky a hosty 

RSK JMK, aby apelovali ve svých územích na podávání dalších žádostí o poskytnutí dotace na výměnu kotle, neboť 

pravděpodobně budou k dispozici zbytkové dotační prostředky. 

V souvislosti s tématy č. 3–5 PS ŽP přijala na svém posledním jednání tato usnesení: 

Usnesení PSŽP 1/1/2020: 

Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje RSK JMK: navrhnout MŽP vytvoření položky v rozpočtu MŽP 

(SFŽP) pro výkup pozemků, které jsou nevyužitelné jako zemědělský půdní fond (dále jen  “ZPF”) z důvodu potřeb 

ochrany přírody a krajiny  ( dále jen “OPK”) a zadržování vody v krajině. 

 

Usnesení PSŽP 2/1/2020: 

Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje RSK JMK: požádat MZE o úpravu podmínky pro komplexní 

pozemkové úpravy (dále jen “KoPÚ”) dle požadavků Sborníku “Voda pro Jihomoravský kraj”. 

 

Usnesení PSŽP 3/1/2020: 
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Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje RSK JMK: požádat MŽP o zařazení města Brna do seznamu 

statutárních měst, která mohou žádat o podporu v rámci výzvy č. 10/2019 národního programu ŽP (dále jen 

“NPŽP”)  „nadlimitní čištění komunikací“. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhuje PSŽP RSK JMK přijmout 3 níže uvedená usnesení – viz. prezentace v příloze 

č. 1  

PSŽP navrhuje RSK JMK přijmout usnesení:  

Usnesení č. 7/20/RSK 20: 

RSK JMK žádá MŽP o vytvoření položky v rozpočtu MŽP (SFŽP) pro výkup pozemků, které jsou nevyužitelné 

z důvodu potřeb OPK a zadržování vody v krajině.  

H: 14-0-0 

PS ŽP navrhuje RSK JMK přijmout usnesení: 

Usnesení č. 8/20/RSK 20: 

RSK JMK žádá MZE upravit podmínky pro KoPÚ dle požadavků Sborníku „Voda pro Jihomoravský kraj“. 

− povinnost členit krajinu – výsadba větrolamů 

− prostředky na realizaci  

− pracovníci SPÚ pro realizaci KoPÚ 

H: 14-0-0 

PS ŽP navrhuje RSK JMK přijmout usnesení: 

Usnesení č. 9/20/RSK 20: 

RSK JMK žádá MŽP o zařazení města Brna do seznamu statutárních měst, která mohou žádat o podporu v rámci 

výzvy č. 10/2019 NPŽP a Jihomoravského kraje do krajů, které provádí nadlimitní čištění komunikací na území 

měst. 

H: 14-0-0 

V průběhu debaty na zasedání vznikl nový návrh na usnesení. Usnesení bylo zformulováno na základě podnětu 

starosty obce Lednice, RNDr. Libora Kabáta.  

Návrh usnesení č. 10 /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. 

O daném návrhu usnesení nebylo hlasováno v rámci zasedání RSK JMK, bude hlasováno per rollam.  

 

Bod přednesl garant pracovní skupiny pro RIS 3 Ing. Ivo Minařík, MPA:  

Pracovní skupina pro RIS 3 (PS RIS3) se ke svému poslednímu jednání sešla 16.12.2019. 
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Na jednání pracovní skupiny RIS3 byla projednána tato témata: 

1. Aktualizace Akčního plánu RIS JMK 

2. Postup tvorby RIS JMK pro období 2021–2027 

3. Aktuální informace k postupu přípravy Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 

 

Na jednání PS RIS3 nebyla přijata žádná usnesení, ze kterých by plynuly jakékoliv povinnosti RSK JMK. 

 

9:50 hod. odešel vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA a RNDr. Josef Pitner, Ph.D., ředitel 

odboru zaměstnanosti ÚP ČR.  

 

Bod přednesla vedoucí oddělení registrace sociálních služeb JUDr. Libuše Holasová.  

Pracovní skupina pro sociální oblast (PS SO) se ke svému poslednímu jednání sešla 22. 1. 2020. 

Na jednání se pracovní skupina zabývala těmito tématy: 

1. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+: výstupy z projednání vize Strategie a projednání 

návrhové části dokumentu 

2. Aktuální informace ke SPRSS v JMK na období 2021–2023 

3. Priority rozvoje sociálních služeb v JMK 

4. Novela zákona o sociálních službách 

5. Aktuální informace z ITI a představení zahraničního projektu Cycling Without Age 

Na jednání PS VaZ nebyla přijata žádná usnesení. 
 

 

 Zápisy z jednání pracovních skupin RSK JMK jsou dostupné na www.rskjmk.cz / Pracovní skupiny RSK JMK. 

 
Usnesení č. 11/20/RSK 20: 
RSK JMK bere na vědomí informace o činnosti pracovních skupin RSK JMK. 

              H: 12-0-0 

 
Bod č. 5 

MMR – aktuální informace k přípravě programového období 2021+ 
Bod přednesla ředitelka odboru regionální politiky MMR Dr. Ing. Marie Zezůlková.  

Byly zmíněny následující body:  

• Změna v přístupech RSK a RAP v novém programovém období 2021-2027 

• Příprava programového období 2021-2027 

• SRR ČR 21+ a Akční plán 2021-2022 

• Co zbývá do konce programového období 2014-2020 

• Aktualizace Implementačního plánu ČR 2030 

• Národní investiční plán 

 

http://www.rskjmk.cz/
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Ředitelka odboru správy národních programů Ing. Miroslava Tichá prezentovala Národní dotační programy MMR 

a přehled přijatých žádostí. Největší zájem byl o podporu míst aktivního a pasivního odpočinku (hřiště, 

sportoviště), počet a objem finanční alokace žádostí bude zveřejněn v následujících dnech.  

Prezentaci MMR naleznete v příloze č. 2 zápisu. 

Odborná garantka zpracování NIP ČR 2050 Ing. Martina Sieber, Ph.D. byla ze zasedání omluvena, v příloze č. 3 

naleznete Regionální pohled na investice Jihomoravského kraje, který je součástí NIP ČR 2050. 

Ing. Václavem Hlaváčkem, CSc. víceprezidentem Regionální agrární komory JMK bylo uvedeno, že ve Strategii 

regionálního rozvoje ČR 2021+ chybějí důležité oblasti jako například vodohospodářství, energetika a doprava.  

Ing. Petrem Šašinkou, Ph.D. byl vznesen dotaz, jak bude zohledňována územní dimenze v jednotlivých operačních 

programech pro období EU 2021+ a jak jsou na to připraveny jednotlivé ŘO. Dále jak budou zohledňovány 

specifické typy území a vymezení různých specifik daných typů území v národních dotačních programech.  

10:50 hod. odešel Ing. Tomáš Psota, ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy.  

Konference už nadále není usnášeníschopná, další usnesení byla projednána pouze informativně. 

RSK JMK bere na vědomí aktuální informace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Usnesení nebylo přijato, RSK JMK není usnášeníschopná. 

            
 

 
Bod č. 6 

Informace o zasedání Národní stálé konference (NSK) 
 
Bod přednesl starosta města Olešnice pan PaedDr. Zdeněk Pěša 

Na základě podnětu RSK JMK byl zaslán dopis na MZE, daný dopis na NSK nebyl zmíněn z důvodu nepřítomnosti 

zástupce MZE na zasedání NSK. Dopis byl na MZE zaslán, protože Povodí Moravy požaduje po každém 

realizátorovi investice úplatu za zřízení služebnosti stanovené na základě výnosového způsobu, která je jako 

pětinásobek ročního užitku ve výši nájemného z plochy pozemků dotčené služebností. Platí se jednorázově na 

dobu existence stavby. Stanovené částky za zřízení služebnosti jsou vysoké a zatěžují investory dalšími náklady, 

které vedou v konečném důsledku k prodražování veřejných staveb. S ohledem na skutečnost, že se jedná 

o neefektivní přelévání finančních prostředků mezi veřejnými rozpočty (územní samosprávné celky x stát) 

a zvyšování nákladů veřejných investic, je navrženo, aby se RSK JMK obrátila na Ministerstvo zemědělství se 

žádostí o řešení této situace. Odpověď Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2019 byla, že Ministerstvo 

zemědělství dlouhodobě zastává názor, že podnik se má chovat tržně a věcná břemena sjednávat za úplatu. Tento 

postoj Ministerstva zemědělství zůstává neměnný.  

Dále probíhala diskuse k územní dimenzi a jejímu významu, stanovení pravidel pro rozdělení územní dimenze. 

Kraje budou osloveny ze strany MMR, aby definovaly centra nižšího a vyššího řádu. 

 
 

RSK JMK bere na vědomí aktuální informace ze zasedání Národní stálé konference. 
Usnesení nebylo přijato, RSK JMK není usnášeníschopná. 
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11:00 hod. odešel Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí KrÚ JMK.  

11:05 hod. odešel doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D., prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity.  

11:05 hod. přišel Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK.  

 

 
Bod č. 7 

Zpracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 

 

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

 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dále také „SRJMK 2021+“) je strategií představující dlouhodobý 

ucelený soubor opatření směřujících k dosažení cílů podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje pro období let 

2021 až 2030.  Cílovým stavem SRJMK 2021+ je konkurenceschopný region, úspěšný na rostoucích 

a technologicky náročných trzích, který vytváří vhodné zázemí pro své obyvatele a je atraktivním místem k životu. 

   

Dokument je členěn do tří vzájemně provázaných částí. První je analytická část, která se dělí do tří částí na 

odvětvovou analýzu, regionální analýzu a projekci budoucího vývoje. Ta je v současné době po připomínkovém 

řízení dostupná na www.lepsikraj.cz.  

Druhá vymezuje strategické cíle a tematická opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k udržitelnému 

a vyváženému rozvoji území Jihomoravského kraje do roku 2030. Strategická část je navržena do těchto šesti 

prioritních os: 

1. Vzdělávání a sport; 
2. Sociální oblast a zdravotnictví; 
3. Dopravní infrastruktura a obslužnost území; 
4. Životní prostředí, technická infrastruktura, rozvoj venkova  

a zemědělství; 
5. Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum; 
6. Veřejná správa, občanská vybavenost, kultura, cestovní ruch  

a bezpečnost. 
 
Návrh struktury strategické části SRJMK 2021+ k připomínkám je přístupný na výše uvedených webových 

stránkách. Před námi je zpracování třetí části - Implementace dokumentu. Souběžně probíhá proces posouzení 

SRJMK 2021+ na životní prostředí (SEA) a návrhy projektových záměrů s významným uplatněním prvků chytrých 

řešení s regionálním dopadem.  

Jednotlivé části strategie byly a jsou postupně představovány a procesně připomínkovány v rámci pracovních 

skupin RSK JMK, na pracovních jednáních, seminářích, v expertních skupinách a konferencích. Nově jsou umístěny 

na www.lepsikraj.cz medailonky a videospoty na téma problémy, výzvy a vize 2030 významných osobností, které 

působí v Jihomoravském kraji. Další termíny: 

• do 30.04.2020 zpracování SRJMK 2021+ včetně zhodnocení procesu SEA, 

• do 30.06.2020 zpracování projektových záměrů s významným uplatněním prvků chytrých řešení 

s regionálním dopadem. 

Návrhová část SRJMK 2021+ je umístěna k připomínkám na www.lepsikraj.cz, kde je možné zasílat připomínky 

prostřednictvím kontaktního formuláře. Pracovní verze návrhu strategické části Strategie rozvoje JMK 2021+ 

naleznete v příloze č. 4.  

 

http://www.lepsikraj.cz/
http://www.lepsikraj.cz/
http://www.lepsikraj.cz/
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RSK JMK bere na vědomí aktuální informace ke zpracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+. 
Usnesení nebylo přijato, RSK JMK není usnášeníschopná. 

 

 
 

Bod č. 8 
Příprava Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR BMO) 

 
Bod přednesl manažer ITI Ing. Petr Šašinka, Ph.D. Prezentace je v příloze č. 5. Součástí prezentace zaznělo pozvání 
na Metropolitní konferenci, která se uskuteční 14.05.2020. 

 
RSK JMK bere na vědomí informaci k přípravě Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+. 
Usnesení nebylo přijato, RSK JMK není usnášeníschopná. 

11:15 hod. odešel Mgr. David Marek, člen RSK JMK za JIC. 

 

             

Bod č. 9 
Aktuální informace k činnosti a strategiím MAS v území JMK (CLLD)  

Bod přednesla zástupkyně KS MAS JMK Mgr. Hana Tomanová. Prezentace je v příloze č. 6.  

RSK JMK bere na vědomí aktuální informace k činnosti a strategiím MAS v území JMK.    
Usnesení nebylo přijato, RSK JMK není usnášeníschopná.            

 

 

 

Bod č. 10 

Výroční zpráva RSK JMK za rok 2019 

 

Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, Ph.D. 
 
Sekretariát RSK JMK dle stanovené metodiky zpracoval 4. výroční zprávu o činnosti RSK JMK za rok 2019, kde jsou 

informace o činnosti RSK JMK, pracovních skupin a sekretariátu za uplynulé roční období. 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 nejen jako přehled všech aktivit samotné RSK JMK, ale i pro MMR, 

ŘO jednotlivých OP z hlediska komunikace a NSK. V rámci zpracování zprávy byla identifikována tato rizika: 

• Nezohledňování podnětů/výstupů RSK JMK národními orgány (řídící orgány OP, ministerstvy, 

centrálními úřady) 

• Úloha a tvorba RAP a jeho praktické využití 
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• Pochopení a stanovení transparentních pravidel územní dimenze 

• Nezájem členů RSK o jednání a činnost RSK JMK 

• Vážnost a význam regionálních stálých konferencí 

• Zpětná vazba zainteresovaným subjektům z území 

Výroční zpráva je součástí monitorování projektu Operačního programu Technická pomoc, z něhož je činnost RSK 

JMK finančně podporována. Čtvrtá výroční zpráva RSK JMK za rok 2019 je v příloze č. 7. 

RSK JMK schvaluje Výroční zprávu RSK JMK za rok 2019. 

Usnesení nebylo přijato, RSK JMK není usnášeníschopná.              

           

 
Bod č. 11 

Plnění úkolů z RSK JMK 

 

Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, Ph.D.   
 
Informace o plnění úkolů uložených na předchozích pracovních jednáních RSK JMK  
 
V rámci území Jihomoravského kraje jsou realizovány obcemi a Jihomoravským krajem investiční projekty na 

pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu a spravuje je Povodí Moravy. Příkladem těchto projektů je výstavba 

cyklostezky na Novomlýnských nádrží vedoucí po hrázi souběžně se silnicí I/52, oprava Lávky přes Švýcarskou 

zátoku, výstavba Lávky přes reku Moravu, výstavba cyklostezky Strážnice – Petrov atd. Povodí Moravy požaduje 

po každém realizátorovi investice úplatu za zřízení služebnosti stanovené na základě výnosového způsobu, která 

je jako pětinásobek ročního užitku ve výši nájemného z plochy pozemků dotčené služebností. Platí se jednorázově 

na dobu existence stavby. Stanovené částky za zřízení služebnosti jsou vysoké a zatěžují investory dalšími náklady, 

které vedou v konečném důsledku k prodražování veřejných staveb. S ohledem na skutečnost, že se jedná 

o neefektivní přelévání finančních prostředků mezi veřejnými rozpočty (územní samosprávné celky x stát) 

a zvyšování nákladů veřejných investic, je navrženo, aby se RSK JMK obrátila na Ministerstvo zemědělství se 

žádostí o řešení této situace. Odpověď Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2019 byla, že Ministerstvo 

zemědělství dlouhodobě zastává názor, že podnik se má chovat tržně a věcná břemena sjednávat za úplatu. Tento 

postoj Ministerstva zemědělství zůstává neměnný. Dopis adresovaný na MZE a odpověd ministra zemědělství je 

v příloze č. 8. 

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 
 

Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, Ph.D.   
 
Odstranění škod na komunikacích ve vlastnictví obcí v důsledku kůrovcové kalamity 
 
Na sekretariát RSK se obrátil s dotazem pan Ing. Reinberger z Brna, zda se na odstranění škod na komunikacích 

ve vlastnictví obcí způsobených těžkými nákladními soupravami LČR odvážejícími dřevní hmotu z kůrovcové 

kalamity bude podílet stát dotačním programem. Území Jihomoravského kraje patří také k vysoce postiženým 
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kůrovcovou kalamitou, a proto by bylo žádoucí, aby MZE, které má v gesci lesní hospodářství, na základě 

zmapování situace připravilo postup pro odškodnění postižených obcí.  V současné době MZE mapuje tyto škody 

a MMR by mělo připravit nový dotační program pro obce, kde dochází ke škodám na komunikacích ve vlastnictví 

obcí v důsledku likvidace kůrovcové kalamity. 

 
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. 

Usnesení nebylo přijato, RSK JMK není usnášeníschopná. 

 

Koordinace kontrolního procesu u projektů podpořených z fondů EU v programovém období 2021-2027 

Dosavadní praxe administrace projektů podpořených z evropských fondů ukázala na nutnost zkvalitnění kontrolní 

činnosti jednotlivých kontrolních orgánů. Dochází k situacím, kdy opakovaná kontrola na místě dojde k závěrům, 

které jsou v přímém rozporu se závěry první kontroly na místě. Obdobně první kontrola vyhodnotí výběrové řízení 

před jeho uskutečněním jako v souladu s dotčenými pravidly, následující kontrola odhalí pochybení ve 

výběrovém procesu a vydá stanovisko s tímto pochybením. Tato praxe přenáší odpovědnost za chybnou kontrolní 

činnost na příjemce dotace a neúměrně je zatěžuje.  

Pro budoucí programové období je proto třeba nastavit jasné lhůty pro jednotlivé kontroly, odpovědnost 

kontrolních orgánů za svá rozhodnutí a jejich závaznost.  

RSK Libereckého a Pardubického kraje v této souvislosti přijala na svém jednání usnesení, ve kterém 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. S tímto 

závěrem se ztotožňuje i MMR, které apeluje na Evropskou komisi, aby pro následující programovací období došlo 

ke sjednocení kontrol a nedocházelo k situacím, kdy následná kontrola nerespektuje závěry předchozí kontroly.  

RSK JMK předkládá návrh usnesení na základě přijatých usnesení Pardubického a Libereckého kraje. 

 

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. 

Usnesení nebylo přijato, RSK JMK není usnášeníschopná. 

 

 

Sekretariát RSK JMK informoval přítomné členy a náhradníky RSK JMK, že všichni členové RSK JMK budou vyzváni 

e-mailem k hlasování per rollam o následujících bodech vč. schválení hlasování o těchto bodech per rollam: 

 

• doporučení pracovní skupině životního prostředí vyhodnotit dopady opatření obecné povahy vydané 

JMK v souvislosti s vymezením aktivních zón záplavového území,  

• schválení Výroční zprávy RSK JMK za rok 2019,  
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• doporučení obrátit se 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,  

• doporučení 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. 

 

Per rollam hlasování konaného v termínu od 4.3.2020 do 12.3.2020 se zúčastnilo 14 členů RSK JMK 

a byla přijata tato usnesení: 

 

Usnesení č. 12/20/RSK 20: 

RSK JMK schvaluje hlasování per rollam týkající se doporučení pracovní skupině životního prostředí 

vyhodnotit dopady opatření obecné povahy vydané JMK v souvislosti s vymezením aktivních zón 

záplavového území. 

       H: 14-0-0 

Usnesení č. 13/20/RSK 20: 

RSK JMK schvaluje hlasování per rollam týkající se schválení Výroční zprávy RSK JMK za rok 2019. 

H: 14-0-0 

Usnesení č. 14/20/RSK 20: 

RSK JMK schvaluje hlasování per rollam týkající se oslovení Ministerstva zemědělství a Ministerstva 

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. 

      H: 14-0-0 

Usnesení č. 15/20/RSK 20: 

RSK JMK schvaluje hlasování per rollam týkající se doporučení 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. 

       H: 13-0-1 
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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. 

H: 14-0-0 

Usnesení č. 17/20/RSK 20: 

RSK JMK schvaluje Výroční zprávu RSK JMK za rok 2019. 

H: 14-0-0 

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. 

H: 14-0-0 

Usnesení č. 19/20/RSK 20: 

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. 

       H: 13-0-1 

 Bylo hlasování v pořadí: Hlasování: PRO – PROTI – ZDRŽEL SE 

               

Bod č. 13 

Diskuze a závěr  

 

Bod přednesl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje a člen RSK JMK pan Mgr. Martin Maleček. 

20. zasedání RSK JMK bylo ukončeno dne 28. února 2020 v 11:34 hodin. 
 
21. zasedání RSK JMK se bude konat dne 29. května 2020 v 9:00 hod. v sídle Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje.  
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Seznam příloh 
 
Příloha č. 1: PP prezentace k problematice ŽP z jednání PS ŽP 
Příloha č. 2 Prezentace MMR 
Příloha č. 3: Regionální pohled na investice Jihomoravského kraje (NIP ČR 2050) 
Příloha č. 4: Návrhová část SRJMK 2021+ 
Příloha č. 5: Prezentace ITI 
Příloha č. 6: Prezentace MAS 
Příloha č. 7: Čtvrtá výroční zpráva RSK JMK za rok 2019 
Příloha č. 8: Dopis adresovaný na MZE a odpověď MZE 
 
 
Zpracoval: Ing. Pavel Fišer, v.r., Ing. Lucie Ralenovská, v.r. 
 
Zápis schválil: Mgr. Martin Maleček, v.r. 
Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje  

 
   


