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Zápis z 8. jednání pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu 

Termín jednání: 29. ledna 2020 

Místo jednání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, budova Žerotínovo nám. 

místnost: 025A  

Účastníci jednání: viz prezenční listina  

 

Program jednání: 

1. Čerpání finančních prostředků z IROP (SÚS JMK) 

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

(OD KrÚ JMK) 

3. Tvorba Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (ORR KrÚ JMK) 

4. Diskuze a různé 

 

1. Čerpání finančních prostředků z IROP (SÚS JMK) 

Zdeněk Komůrka (SÚS JMK) informoval o stavu projektů v rámci výzev 1, 42, 70 a 91 (všechny SC 1.1 IROP), blíže viz 

příloha 1 zápisu.  

Zúčastnění byly dále obeznámeni s pravidly v rámci výzvy č. 91, kdy byla určena jakožto jediné věcné kritérium míra 

spolufinancování žadatele (20 % - 5 bodů, 30 % - 10 bodů, 40 % - 30 bodů), přičemž de facto všechny žádající 

subjekty zvolily nejvyšší míru spolufinancování. Tím bylo fakticky dosaženo eliminace relevantních kritérií pro 

hodnocení projektů. První projekt JMK v pořadníku projektů je registrován na 32. pozici.     

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

(OD KrÚ JMK) 

Rostislav Snovický (OD KrÚ JMK) informoval o projektu, jehož předmětem je nakoupení 37 kusů 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+ (ORR KrÚ JMK) 

Tomáš Kubíček (ORR KrÚ JMK) seznámil zúčastněné s průběhem tvorby Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 

2021+, která se momentálně nachází ve fázi tvorby návrhové části. Aktuální dokumenty jsou k dispozici na webu 

www.lepsikraj.cz. K připomínkování je možno využít kontaktní formulář, případně e-maily lepsikraj@jmk.cz, 

kubicek.tomas@jmk.cz, fiser.pavel@jmk.cz. Bližší informace viz příloha 2 zápisu. 
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Michal Franek zdůraznil důležitost nastavení jednoduché a relevantní indikátorové soustavy, která bude reflektovat 

skutečný progres v daných oblastech. 

Tomáš Kubíček si je vědom skutečnosti, že je potřeba celý proces zjednodušit, zároveň poukázal na fakt, že komentář 

pana Franka v tomto ohledu naráží spíše na průběh kontroly o naplňování Programu rozvoje kraje, akčního 

dokumentu Strategie, které se provádí každoročně.  

  

  

   

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Čerpání finančních prostředků z IROP (ppt) 

Příloha č. 2 – Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (ppt) 

 

 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Kubíček, v.r.          Schválil: Ing. Rostislav Snovický, v.r. 

 


