
 
 

  

 Zápis 24. zasedání Regionální stálé konference  

pro území Jihomoravského kraje 

 (RSK JMK) s připomínkami 
 

Forma zasedání: prezenční zasedání  

Termín jednání:   24. září 2021, čas 9:00 – 11:10 hod.  

Přítomni: prezenční listina přihlášených členů RSK JMK, z 24 členů RSK JMK bylo 

přítomno: 

• celkem  13 členů a 3 náhradníci RSK JMK s právem hlasování  

• 6 stálých hostů,  6 hostů a 5 pracovníků sekretariátu RSK JMK. 

 

OBSAH 

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

2. 09:05-09:10      Personální složení v RSK JMK a PS RSK JMK 

3. 09:10-09:15       Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK 

4. 09:15-09:25 Schválení Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+ a rozdělení 

území Jihomoravského kraje pro zpracování Místních akčních plánů III 

5. 09:25-09:45 MMR ČR – dotační titul Cestovní ruch a Rozvoj regionů, Národní plán 

obnovy, hospodářsky a sociálně ohrožená území v JMK 

6. 09:45-10:05 Dotace v oblasti životního prostředí 2022+ (v gesci SFŽP ČR) 

7. 10:05-10:15 Obnova území po živelní pohromě v roce 2021 

8. 10:15-10:30 Zpracování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 

2021+ (ISR BRNO) 

9. 10:30-10:45 Aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje 

(CLLD) 

10. 10:45-10:50        Harmonogram zasedání RSK JMK v roce 2022 

11. 10:50-11:00 Různé a diskuze  
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Bod č. 1 
Zahájení, schválení programu 

 

• Bod přednesl předseda RSK JMK a hejtman Jihomoravského kraje pan Mgr. Jan Grolich.  

 
Usnesení č. 1/21/RSK 24: 
RSK JMK schvaluje program 24. zasedání RSK JMK. 

                                                                                                                                                                      H: 14-0-0 

Bod č. 2 
Personální složení v RSK JMK a v PS RSK JMK  

 

• Bod přednesl předseda RSK JMK a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich.  

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 ředitelka Centrály cestovního ruchu 
Jižní Moravy, z.s.p.o. (CCRJM) Ing. Pavla Bednářová (rozená Pelánová) s žádostí o změnu člena, 
náhradníka RSK JMK a garanta a náhradníka v PS CR a se vzdáním se své funkce v RSK JMK a PS CR, 
z důvodu plánovaného odchodu na mateřskou dovolenou.  
Na funkci nového člena RSK JMK byla za CCRJM nominována paní Bc. Martina Grůzová, MSc., 
náhradníkem člena RSK JMK byla navržena paní Monika Lidmerová.  
RSK JMK dle Statutu RSK JMK bere na vědomí nominaci nového člena nebo náhradníka a ukončení 
činnosti člena nebo náhradníka RSK JMK. Jmenování a odvolání garanta pracovní skupiny je 
v pravomoci RSK JMK. Vzdání se funkce vezme RSK JMK na vědomí. 
Dále předseda RSK JMK navrhl RSK JMK, aby vzala na vědomí vzdání se funkce garantky pracovní 
skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch Ing. Pavly Bednářové a rozhodla o jmenování 
Bc. Martiny Grůzové, MSc. do funkce garantky pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní 
ruch. Současně bylo navrženo, aby paní Monika Lidmerová vykonávala funkci náhradníka garanta PS 
CR.  
 
Na zasedání přišel starosta obce Vedrovice Richard Janderka v 9:10 hod.  
 
Usnesení č. 2/21/RSK 24: 
RSK JMK přijalo následující rozhodnutí o personálních změnách: 

a)  bere na vědomí  vzdání se funkce členky RSK JMK Ing. Pavly Bednářové jmenované za Centrálu 
cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.; 

        H: 15-0-0 
 

b) bere na vědomí  ukončení činnosti Bc. Martiny Grůzové, MSc. ve funkci náhradníka člena RSK 
JMK za Centrálu cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.; 

         H: 15-0-0 
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c) bere na vědomí nominaci paní Bc. Martiny Grůzové, MSc. do funkce člena RSK JMK za Centrálu 
cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.             H: 15-0-0 

d) bere na vědomí nominaci paní Moniky Lidmerové do funkce náhradníka člena RSK JMK za 
Centrálu cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. 

H: 15-0-0 
 
Usnesení č. 3/21/RSK 24: 
RSK JMK přijalo následující rozhodnutí o personálních změnách: 

a) bere na vědomí vzdání se funkce garantky pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní 
ruch Ing. Pavly Bednářové; 

        H: 15-0-0 
 

b) odvolává paní Bc. Martinu Grůzovou, MSc. z funkce náhradníka garantky pracovní 
skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch; 

         H: 15-0-0 
 

c) jmenuje Bc. Martinu Grůzovou, MSc. do funkce garantky pracovní skupiny/regionálního 
kolegia pro cestovní ruch; 

         H: 15-0-0 
 

d) jmenuje paní Moniku Lidmerovou do funkce náhradníka garantky pracovní 
skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. 

 
H: 15-0-0 

 

Na předsedu RSK JMK a hejtmana Jihomoravského kraje se obrátil bývalý prezident JUDr. Tibor Nyitray 
za Svaz vinařů ČR, z. s. (dále jen „SV ČR“) s žádostí o změnu člena RSK JMK.  

Navrhovaný nový stálý člen za SV ČR je prezident PhDr. Martin Chlad. Náhradníkem zůstává Ing. Martin 
Půček.  
 
Usnesení č. 4/21/RSK 24: 
RSK JMK bere na vědomí ukončení činnosti člena RSK JMK JUDr. Tibora Nyitray za Svaz vinařů ČR, z. s. 
a bere na vědomí nominaci nového člena RSK JMK za Svaz vinařů ČR, z. s. PhDr. Martina Chlada.  
                    H: 15-0-0 

Na RSK JMK se obrátilo Sdružení obcí a měst jižní Moravy, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 
00 Brno, IČ: 65338081 (dále jen „SOM JM“) s žádostí o ustanovení nového stálého hosta. Navrhovaný 
nový stálý host za SOM JM je pan JUDr. Vladimír Gašpar.  

Usnesení č. 5/21/RSK 24: 
RSK JMK schvaluje stálého hosta RSK JMK JUDr. Vladimíra Gašpara za Sdružení obcí a měst jižní 
Moravy.  

H: 15-0-0 
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Na RSK JMK se obrátila Regionální rozvojová agentura jižní Moravy (dále jen „RRAJM“) s žádostí 
o ustanovení nového stálého hosta. Navrhovaný nový stálý host za RRAJM je pověřený ředitel 
Mgr. Libor Opluštil. Dříve zastupoval RRAJM na zasedání RSK JMK JUDr. Vladimír Gašpar.  

Na zasedání přišel předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy Ing. Michal Štefl v 9:15 hod.  

Usnesení č. 6/21/RSK 24: 
RSK JMK odvolává stálého hosta RSK JMK JUDr. Vladimíra Gašpara za Regionální rozvojovou agenturu 
jižní Moravy a jmenuje nového stálého hosta za Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy 
Mgr. Libora Opluštila.  

H: 16-0-0 
 

 
Bod č. 3 

Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK 
Informace o činnosti pracovních skupin přednesou garanti pracovních skupin, případně jimi pověřené 
osoby: 

Název pracovní skupiny Garant pracovní 
skupiny 

Termín jednání 

Pracovní skupina zdravotnictví Mgr. Luboš Císař 08.09.2021 

Pracovní skupina pro vzdělávání 
a zaměstnanost 

Mgr. Hynek 
Nespěšný 

03.09.2021 

Pracovní skupina/regionální kolegium 
pro cestovní ruch 

Ing. Pavla Bednářová Nejednala 

Pracovní skupina pro dopravní 
infrastrukturu 

Ing. Rostislav 
Snovický 

01.09.2021 

Pracovní skupina pro životní prostředí Ing. Mojmír Pehal  Nejednala 

Pracovní skupina RIS 3 
 

Ing. Ivo Minařík, MPA 17. 6. 2021 

Pracovní skupina pro sociální oblast PhDr. Petr Horehleď Nejednala, proběhlo per 
rollam hlasování ve věci 
schválení aktualizace RAP za 
deinstitucionalizaci soc. služeb 

 

• Bod přednesl vedoucí odboru zdravotnictví Mgr. Luboš Císař: 

Pracovní skupina zdravotnictví (PS Z) se ke svému jednání sešla dne 8. září 2021.  

Pracovní skupina se zabývala body: 
1) Projekty Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje (dále jen „RAP 2021+“) 

ve Zdravotnické záchranné službě v JMK 

2) Dotační možnosti ve zdravotnictví (2021-2027) 
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3) Aktuální informace 
 

Pracovní skupina na základě bodu č. 1 schválila RAP 2021+ za oblast Zdravotnické záchrané služby 

JMK.  

• Bod přednesl vedoucí odboru školství Mgr. Hynek Nespěšný:  

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) se konala 3. 9. 2021. 

Pracovní skupina jednala o následujících bodech: 

1. Aktuální situace přípravy RAP 2021+ – Aktivity Střední a speciální školství 
2. Představení vybraných projektových záměrů priorit 1 a 2 v rámci středního školství 
3. Schválení 1. verze RAP 2021+ 
4. Různé  
 
PS VaZ na základě bodu č. 3 schválila RAP 2021+ za oblast Středního školství (střední a vyšší odborné 
školy, konzervatoře). 

• Bod přednesl vedoucí oddělení rozvoje dopravy Ing. Michal Franek:  

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu (PS DI) se uskutečnila dne 1. září. 

Na jednání byla projednávány tyto body: 

1. Projekty RAP 2021+ v oblasti dopravy 

2. Informace o projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku 

Jihomoravského kraje“ 

Pracovní skupina na základě bodu č. 1 schválila RAP 2021+ za oblast Silnice II. třídy JMK.  

Po jednání pracovní skupiny byly zvěřejněny nové přepočty dle schválených klíčů RAP 21+, proto bude 

v RAP 2021+ pro území JMK provedena změna v seznamu projektů za oblast Silnice II. třídy JMK.  

• Bod přednesl pan Dr. David Uhlíř, manažer pro Regionální inovační strategii.  

Pracovní skupina pro RIS 3 se uskutečnila dne 17. června 2021. Zasedání mělo dva hlavní body. 
V prvním bodě manažer RIS JMK David Uhlíř shrnul dosavadní stav plnění cílů nové generace RIS. 
Druhým bodem zasedání bylo představení a schválení nových projektů do Akčního plánu RIS JMK. Mezi 
nově zařazené projekty byl Evropský digitalní hub DIGIMAT a tři strategické projekty Masarykovy 
univerzity (Evropský digitální hub CyberSec a dva Teamingové projekty). Všechny čtyři projekty byly 
zařazeny do Akčního plánu RIS. Na zasedání se mimo jiné otevřelo téma tzv. externalit, které RIS má 
pojmenované, ale pro jejich řešení nemá dostatek kompetencí (např. národní regulace, digitalizace 
státu, apod). Tomuto tématu bude věnovaná v následujícím období pozornost a budou se hledat cesty, 
jak z regionální úrovně pomáhat v řešení těchto externalit. 

• Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje pan Pavel Fišer:  
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Pracovní skupina pro sociální oblast (PS SO) (nejednala) proběhlo per rollam hlasování ve věcí 
schválení aktualizace RAP za deinstitucionalizaci soc. služeb. Bylo schváleno. 

Zápisy z jednání pracovních skupin RSK JMK jsou dostupné na www.rskjmk.cz / Pracovní skupiny RSK 
JMK. 
 
Usnesení č. 7/21/RSK 24: 
RSK JMK bere na vědomí informace o činnosti pracovních skupin RSK JMK. 

              H: 16-0-0 

Bod č. 4 
Schválení Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+ a rozdělení území Jihomoravského kraje 
pro zpracování Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III 

• Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
Pavel Fišer.  

 
Schválení Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+ 
Pro programové období 2021-2027 je kladen důraz na územní dimenzi a v rámci Jihomoravského kraje 
je mimo jiné uplatňována v rámci zpracovaného Regionálního akčního plánu pro území 
Jihomoravského kraje na období 2021+ s následujícími tématy/aktivitami RAP 2021+:          
 

1. střední a vyšší odborné školy, konzervatoře,  
2. silnice II. třídy,  
3. deinstitucionalizace sociálních služeb, 
4. zdravotnická záchranná služba. 

 
Zdrojové financování IROP 2021-2027 dle jednotlivých aktivit (1 €/26 Kč)  

Aktivita RAP 

Výše v € 
(zdroj 

financování 
ERDF 70 %) 

Výše v Kč 
(zdroj 

financování 
ERDF 70 %) 

Nové 
přepočty dle 
schválených 

klíčů RAP 21+ 
v € 

Nové 
přepočty dle 
schválených 

klíčů RAP 21+  
v Kč 

Střední a vyšší 
odborné školy, 
konzervatoře 

16 457 144 427 885 750 - - 

Silnice II. třídy, 
 

27 353 509 711 191 241 23 835 655 619 727 039 

Deinstitucionalizace 
sociálních služeb, 

 
12 357 692 321 300 000 - - 

Zdravotnická 
záchranná služba 

5 637 818 146 583 268 - - 

 
 

http://www.rskjmk.cz/
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V rámci těchto témat na nákladě schválených  indikátorů v Asociaci krajů ČR a z toho vyplývajícího 
alokačního plánu pro jednotlivé kraje jsou připravovany jmenovité a prioritizované projekty určené 
k naplňování specifických cílů Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027. Nyní po  
projednání v pracovních skupinách RSK JMK je předkládaný ke schválení RAP 2021+, který se skládá 
z textové části a čtyř tématicky zaměřených seznamů projektů. S ohledem na změny v alokaci pro 
oblast Silnice II. tř. JMK, bude v následujícím období provedena úprava s seznamu projektů, které 
budou následně předloženy k projednání a přeschválení v RSK JMK. RAP 2021+ tvoří přílohu č. 1. 

 
 
Usnesení č. 8/21/RSK 24: 
RSK JMK schvaluje Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje na období 2021+.  

H: 16-0-0 

Schválení rozdělení území Jihomoravského kraje pro zpracování Místních akčních plánů rozvoje 
vzdělávání III 

V souvislosti s programovým obdobím 2021-2027 a vyhlášenou výzvou: Akční plánování v území 
s aktivitou: Místní akční plány rozvoje vzdělávání III (dále jen „MAP III“) vyplývá povinnost schválit 
v RSK JMK rozdělení území Jihomoravského kraje pro zpracování jednotlivých MAP III včetně 
oprávněných žadatelů. Na základě doložené dohody v území v požadované formě schválila RSK 2021+ 
doposud vymezení území dopadu včetně oprávněných žadatelů v 17 ORP. V rámci měsíce září 2021 
bylo žadatelem – městem Slavkov u Brna – předloženo potvrzení o dohodě v území v rámci ORP 
Slavkov u Brna. 
 
 
Usnesení č. 9/21/RSK 24:  
RSK JMK schvaluje jako oprávněného žadatetele pro zpracování Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání III (MAP III), dle postupů a výjimek MAP III v území ORP Slavkov u Brna, město Slavkov 
u Brna. 

H: 16-0-0 

Bod č. 5 
MMR– dotační titul Cestovní ruch a Rozvoj regionů, Národní plán obnovy, hospodářsky 

a sociálně ohrožená území v JMK 
 

• Bod přednesl Mgr. Miroslav Daněk, vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  

 
Mgr. Miroslav Daňek, vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje MMR představil témata 
národní dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) pro podporu obecních investic na rok 
2022, podpora HSOÚ a Národní plán obnovy ČR.  
 
Pro dotační programy v gesci MMR byly pro rok 2022 alokovány finanční prostředky ve výši 3,7 mld. Kč. 
Pro rok 2020 byla alokace 5,1 mld. Kč. Výzvy na rok 2022 budou vyhlášeny pro nejstěžejnější programy 
(oblasti podpory cestovní ruch, podpora bydlení, územní plán, regionální rozvoj). Výzvy budou 
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postupně vyhlašovány od 1. října 2021 do poloviny měsíce prosince 2022 na www.mmr.cz / Národní 
dotace.  
 

Dalším bodem zasedání byla podpora hospodářsky a sociálně ohrožený územím (HSOÚ). Pro MMR je 
důležitá zpětná vazba z území, proto se do koordinace HSOÚ zapojí všechny sekretariáty Regionálních 
stálých konferencí v ČR. Je třeba díky cíleným aktivitám napomoci HSOÚ řešit dlouhodobé problémy 
a výzvy v území. MMR posílí publictu ohledně přístupu k HSOÚ mj. bude motivovat aktéry v území ke 
spolupráci. Každý sekretariát RSK v jednotlivých krajích vytvoří studii pro určitá ORP. K vypracování 
analytické a strategické části je možné zapojení odborů kraje, regionální kanceláře CzechInvest, 
případně jiných subjektů dle uvážení apod. Za JMK budou osloveny ke spolupráci na případových 
studiích HSOÚ CzechInvest, MAS, DSO a akademický sektor. Tyto studie budou prezentovány na 
zasedání Národní stálé konference. Studie zmapují potřeby území včetně možnosti financování „bílých 
míst“ nejen ze státního rozpočtu (fondy EU, národní dotační tituly, krajské zdroje aj.) Budou zpětnou 
vazbou pro Akční plány Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „SRR ČR 2021+“).  
Posledním bodem prezentace MMR byl Národní plán obnovy ČR (NPO) , který obsahuje celkem 27 
komponent. Při tvorbě NPO byly zapojeni i územní partneři prostřednictvím Asociace krajů ČR. Bylo 
navrženo zřízení podvýboru NPO pro územní dimenzi, podvýbor z/řízen na úrovni náměstků MMR 
a MPO.  
Komponenta 2. 8. Regenerace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) rozdělena na tři oblasti, 
alokováno bylo na tuto komponentu 3,3 mld. Kč. V následujících letech budou financovány regenerace 
významných strategických brownfieldů Terezín a Josefov, alokace 2 mld. Kč bude přerozdělena na 
všechny specifické brownfieldy. Pro podporu významných strategických brownfieldů Terezín a Josefov 
vznikla politická shoda. Předpokládaný termín vyhlášení výzev pro regenraci specifických/strategických 
brownfieldů je léto roku 2022.  
 
Předpokládaný termín další Národní stálé konference byl naplánován na měsíc listopad nebo prosinec 
2021.  
 
Hejtman JMK vznesl dotaz, kdo má definovat vybraná ORP za JMK pro HSOÚ? Byly vybrány na základě 
syntetického indikátoru při tvorbě SRR ČR 2021+ a jednání s MMR. Další postup zpracování 
koncepčních dokumentů HSOÚ bude záležet na kraji. Dále byl vznesen dotaz, zda pro HSOÚ, která jsou 
na hranicích více krajů (jsou územně propojená), je možné zpracovat jeden koncepční dokument? Ano, 
tato možnost je na základě domluvy mezi kraji. 
 
Další dotaz vznesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA, zda je připravovaný 
dotační program HSOÚ primárně pro HSOÚ nebo také pro podnikatele. Tento program je určen 
výhradně pro obce, nikoliv pro podporu podnikatelů v krajích.  
Dotaz vznesla i manažerka MAS Mgr. Hana Tomanová, zda na přípravu projektů z OP Zaměstnanost 
plus, může být žadateli MAS? Ano, žadatelem alokace z OPZ+ může být i MAS.  
 
Prezentace MMR tvoří přílohu č. 2 zápisu.  
 
Usnesení č. 10/21/RSK 24: 
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj.  

H: 16-0-0 

http://www.mmr.cz/
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Bod č. 6 
Dotace v oblasti životního prostředí 2022+ (v gesci SFŽP ČR) 

 
• Bod přednesl Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí 

Státního fondu životního prostředí ČR. 
 

Martin Kubica, ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí Státního fondu životního 
prostředí ČR představil plánované výzvy do konce roku 2021 a programy od roku 2022+.  
 
Mezi výzvy, které budou vyhlášeny ještě tento rok patří: 
 
Zlepšení prostředí v sídlech - 157. výzva, příjem žádostí proběhne do 30. listopadu 2021, k dispozici je 
alokováno 60 mil. Kč z OP ŽP. Finanční prostředky budou využity příjemci dotace na revitalizaci 
a zakládání funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně – zakládání a obnova 
parků, zahrad, stromořadí, alejí, lesoparků, na realizace doprovodných vodních prvků a ploch přírodě 
blízkého charakteru a opatření k ochraně biodiverzity. 

Posílení přirozených funkcí krajiny - 156. výzva, příjem žádostí bude uzavřen dne 30. listopadu 2021, 
k dispozici je alokováno 40 mil. Kč z OP ŽP, výzva vypsána na podporu vytváření a obnovy vodních prvků 
s ekostabilizační funkcí - tůně, mokřady, malé vodní nádrže, které neslouží k chovu ryb nebo slouží 
jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží, výzva určená pouze pro projekty 
na vytváření a obnovu malých vodních nádrží ležících většinovou plochou mimo Zvláště chráněná 
území, území NATURA 2000 nebo ÚSES, které nevyplývají z plánu dílčích povodí. 

Z národního programu životní prostředí lze čerpat dotace z výzvy č. 4 Výsadba stromů, příjem žádostí 
bude ukončen dne 30. prosince 2023. Dále z výzvy č. 6 Podpora obcí v národních parcích, příjem žádostí 
bude ukončen 31. ledna 2022.  
Důležitou výzvou pro obce Jihomoravského kraje je připravovaná výzva z národního programu životní 
prostředí Zdroje pitné vody. Příjem žádostí bude ukončen 31. ledna 2023, maximální výše dotace bude 
70 % z celkových způsobilých výdajů. Tato výzva je určena pro projekty realizující nových nebo 
regenerace/posílení stávajících zdrojů pitné vody (vč. instalace nezbytné technologie a napojení), 
realizaci nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (vč. instalace nezbytné technologie 
a napojení), vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod 
realizován nebo kde kapacita stávajícího zdroje není dostatečná nebo neplní požadavky na kvalitu pitné 
vody. 
Podporu nelze poskytnout, pokud je možné realizovat napojení na kapacitní vodárenskou soustavu 
nebo je možné využít zdroje povrchové vody (posouzení variant - dokládá se odborným posudkem). 
Pokud je v místě realizace existující vodovod, musí dojít k napojení nového/regenerovaného zdroje. 
Podporu nelze získat na projekty, které řeší běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury. 
Doba udržitelnosti projektu z národního programu je 10 let. 
 
Byl vznesen dotaz starostou obce Vedrovice Richardem Janderkou, zda je průzkumný vrt způsobilý 
výdaj projektu či nikoliv. Odpověď pana ředitele: ano, průzkumný vrt je způsobilým výdajem, za 
předpokladu že tento průzkumný vrt bude následně využíván. Pokud využíván nebude, jedná se 
nezpůsobilý výdaj projektu (výjimku tvoří stav, kdy je vrt plánovaně proveden a není tam žádná voda).  
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Pro obce je určena také výzva Domovní čistírny odpadních vod, příjem žádostí: 1. 11. 2021 – 31. 12. 
2023. Výše dotace je 150 – 300 tis. Kč na jednu DČOV dle kapacity, lže žádat max. 80 % způsobilých 
výdajů projektu. Navýzvu je alokováno 300 mil. Kč.  
V této výzvě budou podporovány pouze projekty realizující vybudování soustavy domovních čistíren 
odpadních vod, DČOV do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO), pro oblasti, kde není možné 
z technického či ekonomického hlediska připojení ke stokové síti zakončené ČOV. 
  
Podmínky získání podpory jsou:  

• Vypouštění vyčištěných vod do vod povrchových  

‒ požadavek na vyšší účinnost nitrifikace a částečné odstraňování dusíku denitrifikací, 

‒ požadavek na vyšší účinnost čištění fosforu pokud vyžaduje správce povodí (vybavení 
technologií pro chemické odstranění fosforu). 

• Definovány minimální technické požadavky na instalované domovní ČOV (dále jen „DČOV“). 

• Pouze na DČOV u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) 
a u budov ve vlastnictví obce. 

• Soustava musí odkanalizovat min. 30 % z celkového počtu EO řešeného území. 

• Doba udržitelnosti je 10 let. 

• Projekt nesmí být v rozporu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací JMK (je možno vyřešit 
stanoviskem KÚ). 

• Provoz DČOV musí být zajištěn odborně kvalifikovanou osobou, náklady na provoz nejsou 
způsobilým výdajem. 

 
Pan starosta Wetter vznesl dotaz vznesl, kolik procent území musí nově vzniklá soustava odkanalizovat. 
Odpověď pana ředitele: minimálně 30 % z celkového počtu EO, nelze žádat podporu na plánovaný 
počet připojených domácností na soustavu odpadních vod, ale na počet nově připojených domácností 
na soustavu odpadních vod.  
 
Prezentace SFŽP ČR tvoří přílohu č. 3 zápisu.  
 
Usnesení č. 11/21/RSK 24: 
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR. 
  

H: 16-0-0 
 

Bod č. 7 
Obnova území po živelní pohromě v roce 2021 

 

• Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
Ing. Ivo Minařík, MPA.  
 

24.06.2021 bylo Hodonínsko a Břeclavsko postiženo silným tornádem kategorie F4, které způsobilo 
na povrchu značné škody v pásu cca 26 km dlouhém a až 700 m širokém. Výrazně zasáhlo obce 
Hrušky, Moravskou Novou Ves, Mikulčice, Lužice, severní části Hodonína, Valtice, Břeclav, Týnec 
a Ratíškovice. Bohužel si tornádo vyžádalo 6 obětí, přibližně 200 zraněných osob a velké materiální 
škody na majetku obcí, kraje státu, fyzických a právnických osob. Hejtmanem Jihomoravského 



 

                                                 

11 
 

kraje byl vyhlášem stav nebezpečí a poté by po schválení vládou ČR prodloužen do 23.08.2021. 
V rámci způsobených škod tornádem probíhá a bude probíhat: 

• obnova pozemních komunikací (vlastnictví kraje a obcí) 

• obnova objektů bydlení (ve vlastnictví fyzických osob, obcí, stavebních bytových družstev) 

• obnova občanské vybavenosti obcí (nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví obcí) 

• obnova majetku občanské vybavenosti kraje (nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví kraje) 

• obnova železniční tratě a související infrastruktury (ve vlastnictví státu – Správa železnic) 

• obnova inženýrských sítí (vlastnictví obcí, správci sítí) 

• obnova nemovitého a movitého majetku a zásob podnikatelských subjektů (fyzické a právnické 
osoby) 

• obnova stability krajiny – zabezpečení likvidace a obnovy zemědělské a rostlinné produkce 
a trvalých lesnických kultur (vlastnictví státu – Lesy ČR, obcí, fyzických a právnických osob) 

• likvidace mezideponií skládek vzniklých svozem odpadu a demolic ze zasažených obcí živelní 
pohromou (ve správě kraje) 

• obnova komunikací (chodníky a místní komunikace) poškozených po likvidaci škod 
způsobených živelní pohromou (nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví obcí) 

• obnova kulturního dědictví a památkově chráněných objektů (ve vlastnictví státu, obcí a církví) 
 
Byl zpracován“ Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení 
základních funkcí v území Jihomoravského kraje“ a na základě toho vláda ČR schválila v září 2021 
„Strategii obnovy části území Jihomoravského kraje postiženého v červnu 2021 tornádem“.  
 
Vyčíslené předběžné škody na obnovu majetku celkem 6.891.879 tis. Kč, z toho majetek v tis. Kč: 
 

SOUHRN Státu Kraje Obcí Podnikatelských 

subjektů 

Fyzických osob 

nepodnikajících 

Právnických 

osob 

nepodnikajících 

6.891.879 386.743 1.199.393 800.287 1.708.830 2.684.950 111.676 

   Rozdělení dle resortů v tis. Kč: 

SOUHRN 

 

MMR 

 

MZe 

 

MŠMT 

 

MK 

 

MŽP 

 

MPO 

 

MZ 

 

MD 

 

MV 

 

MPSV 

6.891.879 3.122.479 676.449 355.353 67.176 479.770 1.312.395 72.438 192.183 37.111 576.525 

 
Strategie obnovy části území Jihomoravského kraje postiženého v červnu 2021 tornádem byla 
schválena vládou ČR 13.09.2021. 
Prezentace Informace o obnově území poškozeného živelní pohromou na jižní Moravě je v příloze č. 4 
zápisu.  
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Usnesení č. 12/21/RSK 24: 
RSK JMK bere na vědomí informace o obnově území po živelní pohromě v roce 2021.  

 H: 16-0-0 

 
Bod č. 8  

Zpracování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR BMO 2021+) 
 

• Bod přednesl Ing. Petr Šašinka, Ph.D., vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce 
(manažer ITI). 

 
Statutární město Brno ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností,  městy, obcemi, Jihomoravským 
krajem, zainteresovanými partnery a s řadou odborníků zpracovává v rámci území vymezené Brněnské 
metropolitní oblasti na programové obbobí 2021-2027 Integrovanou strategii rozvoje Brněnské 
metropolitní oblasti 2021+. Další informace na webové stránce zde: https://metropolitni.brno.cz/.  
 
Ing. Petr Šašinka, Ph.D., vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce (manažer ITI) seznámil 
členy, hosty a stálé hosty RSK JMK s alokací ITI ve strategii 2014-2020, dále srovnal strategii BMO 2014-
2020 se strategií BMO 2021+. Strategie BMO 201+ je metropolitní, minulá Strategie pouze intervenční. 
Ve Strategii BMO 2021+ se výhradně zaměřuje na podporu strategických projektů, které jsou uvedeny 
také ve strategii. Stratgie BMO 2021+ umožňuje další zdroje financování a má jednotný způsob 
implementace ITI.  
 
Byly prezentovány zrealizované projekty tvořící integrované řešení:  
 

• Terminál IDS Lískovec IA,  

• Rozvojová lokalita bývalých UP závodů, Bučovice. 
 
Byl prezentován harmonogram tvorby Strategie BMO 2021+, první možné výzvy by mohly být vypsány 
pro projekty ITI na konci roku 2022.  
 
Ing. Petr Šašinka, Ph.D. také všechny přípomné pozval na připravovanou Metropolitní konferenci, která 
se uskuteční dne 19. května 2022. V minulých letech se Metropolitní konference zúčastnila řada 
významných hostů, např. zástupci ministerstev ČR, města Brna, kraje a obcí.  
 
Prezentace ISR BNO 2021+ je v příloze č. 5 zápisu.  
 
Usnesení č. 13/21/RSK 24: 
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace k tvorbě ISR BMO 2021+.  

H: 16-0-0 

V 10:50 hod. odešel pan doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.  
 

 
 
 

https://metropolitni.brno.cz/
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Bod č. 9 
Aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje  

 

• Bod přednesla Mgr. Hana Tomanová, manažerka KS MAS JMK, MAS Slavkovské bojiště. 
 

V současné době probíhá jako nástroj čerpání finančních zdrojů fondů EU pro období 2021-2027 
zpracování Integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“), jejichž 
nositelem jsou místní akční skupiny (dále jen „MAS“). V rámci Jihomoravského kraje působí 19 MAS, 
které zastřešuje Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. – Krajské sdružení NS MAS 
Jihomoravského kraje. Všechny MAS mají certifikaci (splňují podmíky kvality).  
 
Činnosti MAS:  

• Letos budou všechny MAS vyhlašovat poslední výzvy z IROP (nejpozději od 15.11. do 
15.12.2021, min. 200 tis. Kč) 

• V PRV rozdělení alokace pro přechodné období – MAS je nabídnuta část alokace z budoucího 
období, na tzv. přechodné období (r. 2021 – 2022)  

• Do konce srpna 2021 odevzdaly všechny MAS v JMK koncepční část strategií MAS (4 MAS již 
schváleny) 

• Od poloviny roku příprava Akčních plánů pro IROP, SZP, OP ŽP, OP Z, snad příští rok první výzvy  
 
Mgr. Hana Tomanová dále prezentovala stav vyjednávání v jednotlivých operačních programech (IROP, 
společná zemědělská politika, OP Z+, OP ŽP, OP TP, OP TAK).  
 
Mezi další aktivity MAS v JMK patří: 

1) Projekty spolupráce z PRV 
2) Šablony pro školy 
3) Šablony pro NNO 
4) Turistické destinace  
5) Komunitní plán sociálních služeb atd.  

Prezentace Aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje je v příloze č. 6 
zápisu.  

 
Usnesení č. 14/21/RSK 24: 
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace k tvorbě SCLLD v území Jihomoravského kraje.  

H: 15-0-0 

Bod č. 10 

Harmonogram zasedání RSK JMK v roce 2022 
 

• Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, Ph.D.  

Navrhované termíny zasedání RSK JMK v roce 2022:  
 

• dne 25. února 2022 od 9:00 hod.  
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• dne 27. května 2022 od 9:00 hod.  

• dne 21. října 2022 od 9:00 hod.  
 

Termíny zasedání RSK JMK v roce 2022 členové, stálí hosté a hosté berou na vědomí.  
 

 
Bod č. 11 

Různé a diskuze  
 

• Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje  
Ing. Pavel Fišer, Ph.D.  

 
Byl odeslán dopis na Ministerstvo životního prostředí ČR ve věci snížení a zjednodušení nadměrné 
administrativní zátěže, která je kladena na žadatele při zpracování žádostí o finanční podporu a s tím 
související časovou náročnost procesu tvorby a schvalování žádostí v Operačním programu Životní 
prostředí.  
 
Odpověď: zjednodušení administrace operačního programu je i v zájmu MŽP. Nicméně Řídící orgán 
OPŽP musí brát ohled i na další faktory, a to zejména Jednotné metodické prostředí a plnění pravidel 
stanovených Evropskou komisí. Cílem ministerstva jsou kvalitní projekty a i spokojení žadatelé, pro 
programové období 2021-2027 ministerstvo plánuje využít pozitivní zkušenost z programového období 
2014-2020 a připravit pro některé oblasti tzv. „zastřešující projekty“. Dále ministerstvo plánuje ve 
vybraných oblastech využívat tzv. „zjednodušené metody vykazování“, zjednodušení se bude nadále 
týkat omezení počtu příloh žádostí a zjednodušení postupů pro veřejné zakázky. Celé znění odpovědi 
na dopis je v příloze č. 7.  
 
Byl odeslán dopis na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve věci zkvalitnění procesu při vypořádávání 
připomínek ke strategickým dokumentům, zejména pak k dokumentu v podobě Národního plánu 
obnovy 2020-2026 (dále jen „NPO“).  
 
Odpověď: V rámci mezirezortního připomínkového řízení byly jednotlivé připomínky zpracovány tak, 
aby došlo co nejdříve k jejich vypořádání. K NPO bylo obdrženo více než 1 500 připomínek (z toho cca 
900 zásadních) z 80 připomínkových míst. Jejich vypořádávání probíhalo v několika fázích a bylo časově 
velmi náročné.  
Požadavek JMK, aby jednotlivé výzvy NPO byly konzultovány s regionálními partnery ještě před jejich 
vypsáním, postoupil JMK Sekci fondů EU pod panem náměstkem doc. Ing. Martinem Piechou, Ph.D., 
LL.M., která přebírá implementační fázi Plánu. Zde byl zřízen Odbor koordinace NPO, který bude mít 
hlavní koordinační úlohu Plánu. Rovněž byl zřízen řídící výbor a výbor NPO, ve kterém budou 
zastoupeni stakeholdeři NPO. Za účelem zastoupení regionálních patnerů, konkrétně krajů, byla 
o nominaci požádána Asociace krajů ČR. Celé znění odpovědi na dopis je naleznete v příloze č. 8.  
 
Usnesení č. 15/21/RSK 24: 
RSK JMK bere na vědomí informace o plnění úkolů uložených na předchozích jednáních RSK JMK.  

H: 15-0-0 



 

                                                 

15 
 

• Bod přednesl předseda RSK JMK a hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich.  

 
24. zasedání RSK JMK bylo ukončeno dne 24. září 2021 v 11:10 hod. 
25. zasedání RSK JMK se uskuteční dne 25. února 2022 od 9:00 hod.  
 
Hejtman JMK a předseda RSK JMK Mgr. Jan Grolich v.r. 
 
Seznam příloh: 

1) Aktualizace Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+ 
2) Prezentace MMR 
3) Prezentace SFŽP ČR 
4) Prezentace Informace o obnově území poškozeného živelní pohromou na jižní Moravě  
5) Prezentace ISR BMO 2021+ 
6) Prezentace MAS  
7) Dopis na MŽP a odpověď 
8) Dopis na MPO a odpověď 

 
 
     


