Zápis
z 18. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje
(RSK JMK)
Termín jednání:
21. června 2019, čas 9:00 – 11:00
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
8 členů a 15 členů bylo omluveno, dále bylo přítomno 6 náhradníků členů RSK JMK, 3 stálí hosté, 4
hosté 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 (cestovní ruch, dopravní infrastruktura,
vzdělávání a zaměstnanost, životní prostředí, RIS)

5.

Informace o zasedání Národní stálé konference (NSK)

6.

MMR – aktuální informace

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.

Zpracování strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

10.

Informace na téma boj se suchem a zadržování vody v krajině JMK

11.

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018

12.

Plnění úkolů z RSK JMK

13.

Různé

14.

Diskuze a závěr

Bod č. 1
Zahájení, schválení programu
Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA, kterého předseda RSK JMK a hejtman
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek pověřil vedením 18. zasedání RSK JMK z důvodu nepřítomnosti
předsedy RSK JMK a také místopředsedkyně RSK JMK primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty
Vaňkové.
Usnesení č. 1/19/RSK 18:
RSK JMK schvaluje program 18. zasedání RSK JMK.
H: 14-0-0

Bod č. 2
Personální složení RSK JMK
Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík pověřený vedením 18. zasedání RSK JMK.
Změna členů, náhradníků a stálých hostů RSK JMK
•

Na předsedu RSK JMK a hejtmana Jihomoravského kraje se obrátila Krajská síť Národní sítě Místních
akčních skupin České republiky s žádostí o změnu člena RSK JMK a jeho náhradníka. Je navrhováno
odvolání člena RSK JMK paní Mgr. Dariny Danielové a náhradníka Bc. Barbory Palánové. Jako nový člen
RSK JMK je navrhována Mgr. Hana Tomanová. Na pozici náhradníka člena RSK JMK je navrhován Mgr.
Martin Braun.

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.
Předseda RSK JMK a hejtman Jihomoravského kraje rozhodl o personálních změnách per rollam.
Ing. Ivo Minařík seznámil přítomné účastníky RSK JMK s přijatými usneseními předsedy RSK JMK.
Usnesení č. 2/19/18
RSK JMK bere na vědomí, že předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu členské instituce Krajské
sítě Národní sítě Místních akčních skupin ČR odvolal člena RSK JMK Mgr. Darinu Danielovou a jmenoval nového
člena RSK JMK za Krajskou síť Místních akčních skupin ČR Mgr. Hanu Tomanovou.
H: 14-0-0
Usnesení č. 3/19/18
RSK JMK bere na vědomí, že předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu členské instituce Krajské
sítě Národní sítě Místních akčních skupin ČR odvolal náhradníka Bc. Barboru Palánovou a jmenoval náhradníka
Mgr. Martina Brauna.
H: 14-0-0
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Usnesení č. 4/19/18
RSK JMK bere na vědomí, že předseda RSK JMK JUDr. Bohumil Šimek na základě návrhu členské instituce Česká
biskupská konference rozhodl o účasti stálého hosta Ing. Lucie Oprchalové namísto dosavadního stálého hosta
Ing. Aleše Taufara.
H: 14-0-0
Bod. č. 3
Personální změny v pracovních skupinách RSK JMK
Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík pověřený vedením 18. zasedání RSK JMK.
Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch:
•

Na základě předložených nominací ze strany zástupců destinačních společností ZnojmoRegion, z.s.,
Pálava a Lednicko-valtický areál, z.s. a Brněnsko z.s. projednala Pracovní skupina/regionální kolegium
pro cestovní ruch (PS CR) možné rozšíření členské základny PS CR. Konsensuální shodou dospěla PS CR
k závěru, že rozšíření členské základny o výše zmíněné tři destinační společnosti je žádoucí. Vzhledem
k procesním kompetencím je navrhováno RSK JMK schválit rozšíření členské základny PS CR v následující
podobě:
Destinační společnost:
ZnojmoRegion, z.s.
Navržený člen:
Bc. Irena Navrkalová
Navržený náhradník za člena:
Ing. Šárka Jana Janderková
Destinační společnost:
Pálava a Lednicko-valtický areál, z.s.
Navržený člen:
Mgr. Radek Galousek
Navržený náhradník za člena:
RNDr. Libor Kabát
Destinační společnost:
Brněnsko z.s.
Navržený člen:
Michal Burian
Navržený náhradník za člena:
Bez náhradníka

Usnesení č. 5/19/18
RSK JMK schvaluje na základě návrhu Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch rozšíření členské
základny Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch o destinační společnost ZnojmoRegion, z.s.,
Pálava a Lednicko-valtický areál, z.s., Brněnsko z.s.
H: 14-0-0
•

Na základě doručených informacích o personálních změnách v institucích Letiště Brno a.s. a Biskupství
brněnské, které jsou člensky zastoupeny v PS CR a vzhledem k procesním kompetencím RSK JMK je
navrhováno RSK JMK schválit následující personální změny v členské základně PS CR:
Instituce zastoupena v PS CR:
Nově navrhovaný člen:
nově navrhovaný náhradník za
člena:
Instituce zastoupena v PS CR:

Letiště Brno a.s.
Martin Vild
Ing. Eliška
Mikulášková
Biskupství brněnské
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Letiště Brno a.s.
Stávající člen: Jiří Filip
Stávající náhradník: Ing. Tomáš
Plaček

Nově navrhovaný člen:

Bc. Petra Dolíhalová

nově navrhovaný náhradník za
člena:

Mgr. Zlata Keprtová

Stávající člen: Mgr. Zlata
Keprtová
Stávající náhradník: Bc. Petra
Dolíhalová

Usnesení č. 6/19/18
RSK JMK odvolává Jiřího Filipa z funkce člena Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch za Letiště
Brno a.s. a jmenuje Martina Vilda do funkce člena Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch za
Letiště Brno a.s.
H: 14-0-0
Usnesení č. 7/19/18
RSK JMK odvolává Ing. Tomáše Plačka z funkce náhradníka Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní
ruch za Letiště Brno a.s. a jmenuje Ing. Elišku Mikuláškovou do funkce náhradníka Pracovní skupiny/regionálního
kolegia pro cestovní ruch za Letiště Brno a.s.
H: 14-0-0
Usnesení č. 8/19/18
RSK JMK odvolává Mgr. Zlatu Keprtovou z funkce člena Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch
za Biskupství brněnské a jmenuje Bc. Petru Dolíhalovou do funkce člena Pracovní skupiny/regionálního kolegia
pro cestovní ruch za Biskupství brněnské.
H: 14-0-0
Usnesení č. 9/19/18
RSK JMK odvolává Bc. Petru Dolíhalovou z funkce náhradníka Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní
ruch za Biskupství brněnské a jmenuje Mgr. Zlatu Keprtovou do funkce náhradníka Pracovní skupiny/regionálního
kolegia pro cestovní ruch za Biskupství brněnské.
H: 14-0-0
Bod č. 4
Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (životní prostředí, vzdělávání a zaměstnanost, cestovní ruch,
dopravní infrastrukturu, RIS 3)
Informace o činnosti pracovních skupin přednesou garanti pracovních skupin, případně jimi pověřené osoby:

Název pracovní skupiny
Pracovní skupina/regionální kolegium pro
cestovní ruch
Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu

Garant pracovní
skupiny
Ing. Pavla Pelánová
Ing. Rostislav Snovický
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Termín jednání
29.04.2019
17.05.2019

Pracovní skupina pro vzdělávání a
zaměstnanost
Pracovní skupina pro životní prostředí

JUDr. Hana Poláková

24.05.2019

Ing. František Havíř

03.06.2019

Pracovní skupina RIS 3

Ing. Ivo Minařík, MPA

11.06.2019

Pracovní skupina pro sociální oblast

PhDr. Petr Horehleď

nejednala

Bod přednesla garantka pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch paní Ing. Pavla Pelánová:
Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch (PS CR) se ke svému poslednímu jednání sešla
29. dubna 2019. Na programu jednání bylo:
1. Představení činnosti Centrály cestovního ruchu jižní Moravy pro rok 2019,
2. Představení a úloha destinačních společností v Jihomoravském kraji,
3. Vývoj webů www.jizni-morava.cz a www.cyklo-jizni-morava.cz,
4. Aktuální informace k přípravě projektů v oblasti cestovního ruchu na území Jihomoravského kraje.
Vyjma navržených personálních změn, které byly doporučeny ke schválení RSK JMK v rámci předcházejícího bodu
byli členové PS CR také informováni o tvorbě marketingové strategie EuroVelo tras na území Jihomoravského
kraje.
Bod přednesl vedoucí oddělení rozvoje dopravy pan Ing. Michal Franek:
Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu (PS DI) se ke svému poslednímu jednání sešla 17. května 2019.
Pracovní skupina jednala o následujících tématech:
1. Připravované projekty na dálkových cyklokoridorech,
2. Informace o realizaci projektů 1. výzvy SC 1.1. IROP – výzva byla významně nedočerpána,
3. Informace o realizaci projektů 70. výzvy SC 1.1. IROP – v této výzvě byl výrazný převis předložených projektů,
4. Informace o přípravě projektu 42. ev. 90. výzvy SC 1.1. IROP v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské
metropolitní oblasti,
5. Informace o přípravě a realizaci projektů INTERREG V-A,
6. Informace o přípravě projektu Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského
kraje v rámci OPD2 – Za jihomoravský kraj předložen projekt v celkové hodnotě 7 miliard Kč,
7. Informace o přípravě a realizaci projektů SŽDC v rámci OPD na železniční infrastruktuře – nákup jízdních
dokladů pomocí čipové karty,
8. Informace o výzvách a projektech v oblasti dopravy v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské
metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI.
Byla doplněna informace zástupkyní MMR Ing. Jitkou Barcalovou: Výzva IROP bude vyhlášena v 11/2019 a bude
uzavřena v 12/2019. Žádosti s větší mírou spolufinancování budou hodnoceny více body.
Bod přednesl vedoucí oddělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým:
Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) se ke svému poslednímu jednání sešla 24. května
2019. Na jednání se pracovní skupina zabývala těmito tématy:
1. Představení projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic Krajského akčního
plánu vzdělávání JMK (KAP JMK),
2. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace,
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3. Aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství,
4. Evaluace 1. KAP JMK – shrnutí,
5. Analýza potřeb území v JMK II,
6. Mapování školního stravování v JMK,
7. Výsledky Průzkumu zaměstnanosti za rok 2018.
Na základě výstupů z lednového a květnového jednání PS VaZ a představených projektových záměrů, přijala
PS VaZ celkem 3 níže uvedená usnesení, kterými doporučuje RSK JMK aktualizovat seznam projektů Rámce
podpory infrastruktury a investic KAP JMK (aktualizace z ledna je ke schválení RSK JMK členům předkládaná nyní
z důvodů procesních lhůt pro aktualizaci KAP):
I. usnesení PS VaZ – 1/2019: Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost schválila předložený návrh se
zařazením níže uvedených projektů do Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v rámci SC 2.4
IROP (vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života). Vzhledem
k přehlednosti pracovní skupina doporučuje RSK JMK zařadit níže uvedené projekty i do Rámce podpory
infrastruktury a investic KAP JMK.
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2,
projekt: Máme modernizované prostory, s úsměvem jdeme do školy
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2,
projekt: Bezbariérové propojení budov B2 a B3, přístavba a nástavba odborných učeben

II. usnesení PS VaZ– 5/2019: Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost po opětovném projednání schválila
předložený návrh se zařazením níže uvedeného projektového záměru do Seznamu projektových záměrů pro
investiční intervence v rámci SC 2.4 IROP (vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu
a k samostatnému způsobu života). Vzhledem k přehlednosti pracovní skupina doporučuje RSK JMK zařadit níže
uvedený projekt i do Rámce podpory infrastruktury a investic KAP JMK.
Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234,
projekt: ZŠ a MŠ VESLAŘSKÁ – NÁSTAVBA

III. usnesení PS VaZ– 5/2019: Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost dále doporučuje RSK JMK schválení
níže uvedeného projektového záměru a jeho zařazení do Rámce podpory infrastruktury a investic KAP JMK:
Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace,
projekt: Zkvalitnění jazykového vzdělávání na Gymnáziu v Moravském Krumlově
Bod přednesl vedoucí odboru životního prostředí Ing. František Havíř:
Pracovní skupina pro životní prostředí (PS ŽP) se ke svému poslednímu jednání sešla 03.06.2019. Na jednání
PS ŽP byly představeny a projednány následující informace:
1. Vyhodnocení dotačního programu „Sucho“
2. Aktuální informace k dotačnímu titulu „Následná péče o zeleň“
3. Sborník „Voda pro JMK“
4. Možnosti zapojení JMK do programu „SUWAC“
Prezentace OŽP je přílohou č. 1
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K bodům č. 3 a č. 4 PS ŽP konsensuálně přijala doporučující usnesení pro RSK JMK:
Usnesení PSŽP č. 1/6/2019:
Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje RSK JMK doporučit Jihomoravskému kraji použít sborník „Voda
pro JMK“ pro jednání s ministerstvem zemědělství, ministerstvem životního prostředí a dalšími organizacemi,
které mohou ovlivnit hospodaření s vodou.
Usnesení PSŽP č. 2/6/2019:
Pracovní skupina pro životní prostředí doporučuje RSK JMK podpořit zapojení Jihomoravského kraje do programu
„SUWAC“ (Program trvale udržitelného života regionu povodí řeky Dyje z hlediska vodního hospodářství jako
klíčového limitu udržitelného života).

Bod přednesl vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík, MPA:
Pracovní skupina pro RIS (PS RIS), která je totožná s Řídícím výborem RIS JMK, se ke svému poslednímu jednání
sešla 11. června 2019. PS RIS jednala o následujících tématech:
1. Vývoj projektů zařazených do Akčního plánu RIS JMK
2. Aktualizace Akčního plánu RIS JMK
3. Projekt Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji II
4. Mezinárodní marketing znalostního regionu #brnoregion
5. Rámec přípravy RIS JMK pro období 2021–2027
Návrh usnesení č. 10/19/RSK 18:
RSK JMK bere na vědomí informace o činnosti pracovních skupin RSK JMK.
H: 14-0-0
Usnesení č. 11/19/RSK 18:
RSK JMK schvaluje níže uvedený projektový záměr a jeho zařazení do Rámce podpory infrastruktury a investic KAP
JMK dle přílohy č. 2.
Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace,
projekt: Zkvalitnění jazykového vzdělávání na Gymnáziu v Moravském Krumlově
H: 14-0-0

Usnesení č. 12/19/RSK 18:
RSK JMK schvaluje zařazení 3 níže uvedených projektových záměrů do Rámce podpory infrastruktury a investic
KAP JMK dle přílohy č. 2.
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2,
projekt: Máme modernizované prostory, s úsměvem jdeme do školy
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2,
projekt: Bezbariérové propojení budov B2 a B3, přístavba a nástavba odborných učeben
Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234,
projekt: ZŠ a MŠ VESLAŘSKÁ – NÁSTAVBA
H: 14-0-0
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Usnesení č. 13/19/RSK 18:
RSK JMK bere na vědomí informaci o sborníku „Voda pro JMK“ (dle přílohy č. 3).
H: 14-0-0
Usnesení č. 14/19/RSK 18:
RSK JMK bere na vědomí informaci o programu „SUWAC“ (Program trvale udržitelného života regionu povodí
řeky Dyje z hlediska vodního hospodářství jako klíčového limitu udržitelného života).
H: 14-0-0
Předseda Regionální agrární komory JMK pan Ing. Hlaváček, CSc. uvedl, že program vychází z kriteriální analýzy –
řeka Dyje je nejohroženější vodním tokem z hlediska vodního hospodářství.

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

Bod č. 5
Informace o zasedání Národní stálé konference (NSK)
Bod přednesl člen RSK JMK pan PaedDr. Zdeněk Peša.
Ve dnech 30. 05 a 31.05. 2019 se v Olomouci uskutečnilo 13. zasedání Národní stálé konference. Jednání se
zúčastnil zástupce RSK JMK PaedDr. Zdeněk Peša. K vybraným bodům z jednání NSK patřily:
1) národní dotace MMR 2019
2) vyjádření zástupců rezortů v NSK k žádostem o odpověď ministerstev dle usnesení z minulého jednání RSK

Usnesení č. 15/19/RSK 18:
RSK JMK bere na vědomí informace z 13. zasedání Národní stálé konference.
H: 14-0-0
Bod č. 6
MMR – aktuální informace
Bod přednesla zástupkyně MMR Ing. Jitka Barcalová
Prezentace obsahovala následující témata:
1) Dotační programy MMR
Mezi vybrané národní programy MMR patří především:
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Obnova místních komunikací
Regenerace brownfields pro nepodnikatelské využití
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U výše vyjmenovaných dotačních titulů došlo k převisu počtu žádostí, alokace daných dotačních programů je již
zcela vyčerpána. Schválené projekty jsou uveřejněné na webových stránkách MMR zde:
https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019
2) SRR ČR 2021+ a Akční plán 2021-2022
• Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ je nyní po mezirezortním připomínkovém řízení (MPŘ),
dokument předložen k procesu SEA, předložení ke schválení vládě v září 2019
• Akční plán 2021-2022
1. Podzim projednání v PS SRR a RSK – možnost regionálně specifických aktivit
2. NIP – finanční náročnost záměrů naplňujících aktivity
3. Předložení vládě ČR červen 2020
• Vymezení regionálních center nižšího řádu, území ITI – dle stanovených kritérií
• Hospodářsky a sociálně ohrožená území = heterogenní skupina, je nutné vytvořit typologii území
(typologie dle 5 stanovených kritérií)
3) Příprava ČR na Programové období po roce 2020
• Návrh obecného nařízení – 5 cílů politiky soudržnosti (CP) pro 2021–2027
▪ CP 1 – chytřejší Evropa
▪ CP 2 – zelenější a nízkouhlíková Evropa
▪ CP 3 – propojenější Evropa
▪ CP 4 – sociálnější Evropa
▪ CP 5 – Evropa bližší občanům
• Návrh nařízení k EFRR/FS (Fond soudržnosti) a ESF (Evropský sociální fond) – specifické cíle (pevně
dané)
4) Příprava vymezení území ITI pro období 2021+
• předpokládaná finalizace projektu srpen/září 2019
5) Předpokládaná úloha a postavení RSK po roce 2021+
Regionální stálé konference jsou:
• Zřízeny na principech partnerství s územní působností v jednotlivých krajích ČR
• Schvalují a přijímají usnesení formou doporučení a stanoviska RSK
• Role
o Zpracovávají Regionální akční plány (RAP)
o Koordinují aktivity v rámci svého území
o RSK zřizuje pracovní skupiny pro stěžejní tematické oblasti daného regionu
o Zapojení do tvorby/vyhodnocení SRR/resp. a návrhy regionálně specifických aktivit
• RAP budou v období 2021-2027 využívány výhradně pro účely implementace vybraných témat
v rámci EU fondů
6) Národní investiční plán
• Hledání zdrojů včetně PPP (Public Private Partnerships)
• Vytvoření jednotné databáze pro sběr projektových záměrů
• Individuální setkání se zástupci regionálních administrátorů databáze
• Spuštění průběžného sběru
7) Aktuální čerpání ESIF pro období 2014–2020

9

Celková alokace Dohody o partnerství naplněna k 31. 5. 2019 ve výši 578, 6 mld. Kč. Alokace, kterou lze ještě
čerpat, je ve výši 36,7 mld. Kč. Prezentace je přílohou č. 4.
Usnesení č. 16/19/RSK 18:
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj.
H: 14-0-0
Bod č. 7
Realizace a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO)
Bod přednesla zástupkyně statutárního města Brna, oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Ing. et Ing. Jitka
Loučná.
Zástupkyní statutárního města Brna byl představen harmonogram výzev nositele ITI a metropolitní spolupráce
po roce 2021+. Rozvoj metropolitní spolupráce byl rozdělen do tří dimenzí:
a) věcná
b) kulturní
c) institucionální
Cílem aktivit je rozvíjení metropolitního myšlení u odborné veřejnosti.
Byly prezentovány webové stránky Brněnské metropolitní oblasti, které jsou zprovozněny i v anglickém jazyce.
Oddělení ITI a metropolitní spolupráce vytvořilo aplikaci pro sběr strategických projektů. Termín k předložení
projektů je 28. června 2019.
Do aplikace lze vyplnit jednotlivé významné projekty nebo síťová opatření. Mohou do aplikace být vloženy
projekty bez ohledu na zdroje financování a projekty, jenž je možné zrealizovat do roku 2027. Prezentace je
přílohou č. 5.

Usnesení č. 17/19/RSK 18:
RSK JMK bere na vědomí informace o naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti.
H: 14-0-0
Bod č. 8
Aktuální informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD)
Bod přednesl zástupce Krajského sdružení Národní sítě místních akčních skupin (KS MAS JMK) Mgr. Martin Braun.
V rámci MAS JMK byly zdůrazněny tyto činnosti:
• do 30. června 2019 probíhá evaluace MAS (schváleno 6 evaluací)
• proběhl den s MAS v Jihomoravském kraji dne 16. května 2019
• do krajské sítě NS MAS JMK přistoupila MAS Hornácko Ostrožsko
• pravidelná setkání všech MAP, které organizuje MAS Bobrava
• MAS JMK je partnerem v projektu INTERREG AT-CZ, dalšími partnery.
Prezentace je přílohou č. 6.
Usnesení č. 18/19/RSK 18:
RSK JMK bere na vědomí informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského kraje.
H: 14-0-0
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Dotaz vznesl pan Fišer: Jak probíhá spolupráce KS MAS JMK s obcemi na Vranovsku (21), které jsou v MAS
Jemnicko? Zejména z pohledu přípravy a realizace projektů v rámci SCLLD.

Bod č. 9
Zpracování strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, PhD.
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dále SRJMK 21+) a zpracování pilotních projektových záměrů
s významným uplatněním prvků konceptu SMART region bude navazovat jak na Strategii regionálního rozvoje
České republiky 2021+, tak na Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2020. Cílem tvorby dokumentu pro období
do roku 2030 je zajistit podklad pro kvalifikované rozhodování v oblasti strategického plánování Jihomoravského
kraje, a to i s ohledem na nové trendy v oblasti problematiky chytrých řešení. SRJMK 21+ je rámcovým
dokumentem, na jehož základě jsou zpracovávány další dokumenty akčního rázu (např. Program rozvoje
Jihomoravského kraje atp.). Dílo bude zpracováváno i s ohledem na budoucí příležitosti v rámci nového
programového období EU 2021–2027.
• Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ - dokončení 30.04.2020
• Provedení SEA-procesu posouzení vlivů koncepce SRJMK 21+ na životní prostředí - dokončení
30.04.2020
• Zhotovení pilotních projektových záměrů s významným uplatněním prvků konceptu SMART region dokončení 30.06.2020
• Důraz na zapojení a participaci široké laické a odborné veřejnosti do zpracování
• Zhotovitel SRJMK 2021+ BDO Advisory s.r.o.
Usnesení č. 19/19/RSK 18:
RSK JMK bere na vědomí informaci o zpracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+.
H: 14-0-0
Bod č. 10
Informace na téma adaptace na sucho a zadržení vody v krajině v JMK
Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, PhD
•

•

•

V letech 2017 až 2018 Jihomoravský kraj podpořil formou dotačního programu celkem 47 projektů
dotací ve výši 9,5 mil Kč., s celkovými náklady 87,9 mil. Kč. Pro rok 2019 bylo schváleno 17 realizačních
projektů v celkové částce 3,9 mil. Kč. Pro tento rok byl dotační program rozšířen o dotační titul
„Následná péče o zeleň“, který je zaměřen na podporu následné péče o vysazenou zeleň (stromy, keře).
Podpořeno 41 projektů v celkové výši 1 817 462 Kč.
V rámci projektu „Klimatická zeleň“ proběhlo v únoru a březnu 18 odborných seminářů na téma
následná péče o zeleň. Současně proběhly poslední výsadby 2.500 stromů v území kraje (sady, zahrady,
meze, liniové výsadby).
23.05.2019 proběhla v Lednici mezinárodní konference „Stromy v krajině jako adaptační opatření na
změnu klimatu“.
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•

06.06.2019 proběhl v rámci veletrhu URBIS SMART CITY FAIR seminář „Praktické ukázky ke zmírnění
dopadů klimatických změn v jihomoravské krajině“.

Usnesení č. 20/19/RSK 18:
RSK JMK bere na vědomí informace o projektech adaptace na sucho a zadržení vody v krajině v JMK.
H: 14-0-0

Bod č. 11
Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018
Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Mgr. Tomáš Kubíček.
Průzkum zaměstnanosti, který byl letos zpracován již pošestnácté, je významným analytickým dokumentem
Jihomoravského kraje (poprvé ve spolupráci s krajskou pobočkou ÚP). První část dokumentu se věnuje oblasti
vývoje situace na trhu práce v Jihomoravském kraji, druhá již samotným výsledkům dodaným od zaměstnavatelů.
Letošního šetření se zúčastnilo celkem 2791 organizací. Hlavními cíli Průzkumu zaměstnanosti je analyzovat vývoj
zaměstnanosti a počtu pracovníků včetně meziročních změn a také charakterizovat očekávaný vývoj a požadavky
zaměstnavatelů na zaměstnance. Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018 je uložen na
www.kr-jihomoravsky.cz / regionální rozvoj nebo zde:
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=354547&TypeID=2.
Usnesení č. 21/19/RSK 18:
RSK JMK bere na vědomí Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2018.
H: 14-0-0

Bod č. 12
Plnění úkolů z jednání RSK JMK
Bod přednese zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, PhD.
Informace o plnění úkolů uložených na předchozích pracovních jednáních RSK JMK
Zaslání dopisu na Ministerstvo zemědělství dne 16. dubna 2019
•

Dopis byl zaslán ve věci návrhu podpory ponechání veškeré organické hmoty na pozemku a vytvoření
nového dotačního titulu na podporu obnovy a výsadby větrolamů.
Ponechání organické hmoty je řešeno v kompetenci více ministerstev, ale ne komplexně,
konkrétně podpora spalování štěpky z těžebních zbytků je podporováno MPO, MZE je schopno
ovlivnit hospodaření LČR ne hospodaření v obecních lesích, MZE uplatní v rámci nových nástrojů
Společné zemědělské politiky pro programové období 2020+ a zváží v rámci připravované
Strategie řízení podniku pro období 2020-2024.
U větrolamů může být poskytnuta z národních zdrojů podpora na obnovu lesních porostů,
pokud se nacházejí na lesní půdě, pro budoucnost probíhá analýza potřeb ČR v rámci Společné
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-

zemědělské politiky 2021-2027, která zahrnuje problematiku klimatických změn včetně sucha
a eroze, u OPŽP 2021+ nejsou dosud stanoveny priority a typová opatření.
V souvislosti s přípravou Společné zemědělské politiky pro období 2021-2027 je také zmiňováno
agrolesnictví, které se jeví jako vhodný nástroj k řešení struktury krajiny. V případě zájmu ze
strany Jihomoravského kraje jsou dotčené odborné útvary Ministerstva zemědělství připraveny
o této problematice jednat na osobní schůzce. Celé znění odpovědi je součástí přílohy č. 7.

Zaslání dopisu na Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 2. května 2019
• Opětovné zaslání dopisu ve věci společné iniciativy ve věci rozdělování finančních prostředků na sociální
služeb.
V odpovědi bylo uvedeno, že v rámci interní debaty na MPSV je diskutováno několik návrhů
variant novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tyto návrhy budou s kraji
diskutovány v rámci kulatých stolů, které ministerstvo bude realizovat. Celé znění dopisu je
součástí přílohy č. 8.
Zaslání dopisu na Ministerstvo životního prostředí dne 15. dubna 2019
• Dopis byl zaslán ve věci připravované novelizace zákona č. 158/20011 Sb., o odpadech.

-

V odpovědi MŽP je uvedeno, že zaslané připomínky mají být uplatněny v rámci meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky za Jihomoravský kraj byly zaslány do 10. května na 2019
vedoucím odboru Životního prostředí Ing. Františkem Havířem. Celé znění dopisu je součástí
přílohy č. 9.

RNDr. Kabát na únorové RSK JMK 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.
Ředitel Krajského ředitelství Lesů České republiky Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. zaslal e-mailem vysvětlení této
problematiky.
Větrolamy neslouží ke stabilizaci lesních porostů, ale k ochraně zemědělského půdního fondu a jako významné
krajinné prvky v intenzivně využívané zemědělské krajině. Celková výměra větrolamů na jižní Moravě je
přibližně 1200 ha. Velká část jihomoravských větrolamů je v majetku státu s právem hospodařit Lesů ČR, s. p.
Organizačními jednotkami s největším podílem jsou: Lesní správa Znojmo (přibližně 370 ha), LZ Židlochovice
(přibližně 360 ha), LS Bučovice (přibližně 60 ha), LS Strážnice (7 ha). Větrolamy na lesních pozemcích jsou zařazeny
do kategorie lesů zvláštního určení (subkategorie 32e – lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou,
klimatickou nebo krajinotvornou).

Usnesení č. 22/19/RSK 18:
RSK JMK bere na vědomí informace o plnění úkolů uložených na předchozích jednáních RSK JMK.
H: 14-0-0
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Bod č. 13
Různé
Příprava Národního investičního plánu – výsledky sběru podkladů realizované v roce 2018 (Regionální úroveň) –
jsou v příloze č. 10, dokument zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Předseda Regionální agrární komory JMK pan Ing. Hlaváček, CSc. zdůraznil, že nejvíce ohroženým územím v ČR je
Jihomoravský kraj z hlediska sucha a zadržování vody v krajině. Při vymezování typologie území SRR ČR 2021+,
která jsou hospodářsky a sociálně ohrožená, je třeba přidat kritérium enviromentální (sucho a nedostatek vody
v Jihomoravském kraji).

Usnesení č. 23/19/RSK 18
RSK JMK schvaluje hlasování per rollam o otázce vyzvat MMR ve věci problematiky sucha, větrné a vodní eroze,
které významným způsobem ovlivňují především území Jihomoravského kraje a část Kraje Vysočina, k zařazení
do soustavy indikátorů pro geografické vymezení hospodářsky a sociálně ohrožených území SRR ČR 2021+.
H: 14-0-0
O následujícím usnesení bylo hlasováno po 18. zasedání. Usnesení bylo přijato per rollam hlasováním.
Usnesení č. 24/19/RSK 18
Jihomoravský kraj vyzývá MMR, aby do soustavy indikátorů pro geografické vymezení hospodářsky a sociálně
ohrožených území SRR ČR 2021+ zahrnulo také problematiku sucha, větrné a vodní eroze, které významným
způsobem ovlivňují především území Jihomoravského kraje a část Kraje Vysočina.
H: 13-0-1

Bod č. 14
Diskuze a závěr

Bod přednese vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Ivo Minařík pověřený vedením 18. zasedání RSK JMK.
19. zasedání RSK JMK se uskuteční dne 27. září 2019 od 9:00 hod., v místnosti 045A.
18. zasedání RSK JMK bylo ukončeno dne 21. června 2019 v 11:00 hod.

Seznam příloh
Příloha č. 1: Prezentace OŽP
Příloha č. 2 Rámec pro investice do infrastruktury-aktualizace květen 2019
Příloha č. 3: Sborník – Voda pro JMK
Příloha č. 4: Prezentace MMR – aktuální informace
Příloha č. 5: Prezentace ITI
Příloha č. 6: Prezentace MAS JMK
Příloha č. 7 Odpověď na dopis zaslaný na Ministerstvo zemědělství ČR
Příloha č. 8 Odpověď na dopis zaslaný na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
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Příloha č. 9 Odpověď na dopis zaslaný na Ministerstvo životního prostředí ČR
Příloha č. 10 Příprava Národního investičního plánu – výsledky sběru podkladů realizované v roce 2018

Zpracoval: Ing. Lucie Ralenovská, v.r., Ing. Pavel Fišer, Ph.D., v.r.
Zápis schválil: Ing. Ivo Minařík, v.r.
náhradník Regionální stálé konference a vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu JMK
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