Zápis 22. zasedání Regionální stálé konference
pro území Jihomoravského kraje
(RSK JMK) bez připomínek
Forma zasedání:
Termín jednání:
Přítomni:

on-line prostřednictvím Microsoftu Teams
26. března 2021, čas 9:00 – 10:50 hod.
prezenční listina přihlášených členů RSK JMK, z 23 členů RSK JMK bylo
přítomno celkem 16 členů, 3 náhradníci členů RSK JMK, 6 stálých hostů, 6
hostů a 6 pracovníků sekretariátu RSK JMK. Celkem přítomno 19 osob s právem
hlasování.

Program zasední:
1. Zahájení, schválení programu
2. Personální složení RSK JMK a PS RSK JMK
3. Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK
4. MMR - REACT-EU, IROP 2021-2027, IS pro vznik databáze projektů,
informace k RSK, další důležité související informace regionální politiky
5. Příprava Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+
6. Aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje
7. Dopracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
8. Regionální akční plán pro území JMK 2021+, vyhodnocení Regionálního akčního
plánu pro území JMK 2020, 5. Výroční zpráva RSK JMK za rok 2020
9. Plnění úkolů z RSK JMK
10. Harmonogram zasedání RSK JMK v roce 2021
11. Různé, diskuze a závěr

Bod č. 1
Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1/21/RSK 22:
RSK JMK schvaluje program 22. zasedání RSK JMK.
H: 19-0-0

Bod č. 2
Personální složení RSK JMK a PS RSK JMK
Bod přednesl hejtman Jihomoravského kraje a předseda RSK JMK pan Mgr. Jan Grolich.
O návrzích usnesení č. 2 – 7 proběhlo per rollam hlasováním v termínu 15.01.2021 - 22.01.2021 s tímto
výsledkem:
Usnesení č. 2/21/RSK 22 (schváleno per rollam):
RSK JMK bere na vědomí, že předseda RSK JMK Mgr. Jan Grolich na základě návrhu Rady
Jihomoravského kraje odvolal tyto členy Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje
za Jihomoravský kraj:
1.
2.
3.
4.

Ing. Petra Hýblera,
Ing. Jana Vitulu,
Mgr. Martina Malečka,
Bc. Romana Hanáka,
H: 15-8-0

Usnesení č. 3/21/RSK 22 (schváleno per rollam):
RSK JMK bere na vědomí, že předseda RSK JMK Mgr. Jan Grolich na základě návrhu Rady
Jihomoravského kraje jmenoval tyto členy Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje
za Jihomoravský kraj:
1.
2.
3.
4.

Lukáš Dubec,
Mgr. Jiří Nantl, LL.M.,
Ing. Jan Zámečník,
Mgr. Martin Maleček
H: 15-8-0

Usnesení č. 4/21/RSK 22 (schváleno per rollam):
RSK JMK bere na vědomí, že předseda RSK JMK Mgr. Jan Grolich na základě návrhu Agentury pro
sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR odvolal Mgr. Zuzanu Lehotskou z pozice
náhradníka člena Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje za Agenturu pro sociální
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začleňování a jmenoval Mgr. Marcelu Nosálovou na pozici náhradníka člena Regionální stálé
konference pro území Jihomoravského kraje za Agenturu pro sociální začleňování.
H: 15-8-0
Usnesení č. 5/21/RSK 22 (schváleno per rollam):
RSK JMK bere na vědomí, že předseda RSK JMK Mgr. Jan Grolich na základě návrhu JIC, zájmového
sdružení právnických osob odvolal Mgr. Davida Marka z pozice člena Regionální stálé konference pro
území Jihomoravského kraje za JIC, zájmové sdružení právnických osob a odvolal Dr. Davida Uhlíře
z pozice náhradníka Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje za JIC, zájmové
sdružení právnických osob.
H: 15-8-0
Usnesení č. 6/21/RSK 22 (schváleno per rollam):
RSK JMK bere na vědomí, že předseda RSK JMK Mgr. Jan Grolich na základě návrhu JIC, zájmového
sdružení právnických osob jmenoval Dr. Davida Uhlíře členem Regionální stálé konference pro území
Jihomoravského kraje za JIC, zájmové sdružení právnických osob a jmenoval Milada Abassiho na pozici
náhradníka člena Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje za JIC, zájmové sdružení
právnických osob.
H: 15-8-0
Usnesení č. 7/21/RSK 22 (schváleno per rollam):
Předseda Regionální stále konference pro území Jihomoravského kraje a hejtman Jihomoravského kraje
Mgr. Jan Grolich rozhodl na základě návrhu Agentury pro podporu podnikání a investice CzechInvest
o účasti Ing. Víta Čermáka jako stálého hosta Regionální stále konference pro území Jihomoravského
kraje za Agenturu pro podporu podnikání a investice CzechInvest, namísto Ing. Hany
Šindelkové.
H: 15-8-0
Garanty pracovních skupin jmenuje RSK JMK. V souvislosti s ukončením pracovního poměru Ing.
Františka Havíře byl jmenován Ing. Mojmír Pehal vedoucím odboru životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. RSK JMK je předkládán návrh jmenovat Ing. Mojmíra Pehala garantem Pracovní
skupiny pro životní prostředí.

Usnesení č. 10/21/RSK 22:
RSK JMK odvolává Ing. Františka Havíře z funkce člena Pracovní skupiny pro životní prostředí za odbor
životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje a garanta Pracovní skupiny pro životního
prostředí.
H: 19-0-0
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Usnesení č. 11/21/RSK 22:
RSK JMK jmenuje Ing. Mojmíra Pehala, vedoucího odboru životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, do funkce člena Pracovní skupiny pro životního prostředí za odbor životního
prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje a garanta Pracovní skupiny pro životního prostředí.
H: 19-0-0
Na základě předložených nominací ze strany zástupců destinační organizace Turistická asociace
Slovácko, z.s., IČO: 05671116 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 zmíněnou destinační organizaci je žádoucí. Vzhledem k procesním
kompetencím je navrhováno RSK JMK schválit rozšíření členské základny PS CR v následující podobě:
Destinační organizace:
Navržený člen:
Navržený náhradník za člena:

Turistická asociace Slovácko, z.s.
Zdeněk Šmýd
Ing. Josef Smetana

Usnesení č. 12/21/RSK 22:
RSK JMK schvaluje na základě návrhu Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch (PS CR)
rozšíření členské základny PS CR o destinační organizaci Turistická asociace Slovácko, z.s., IČO:
05671116 a jmenuje Zdeňka Šmýda do funkce člena PS CR a Ing. Josefa Smetanu do funkce jeho
náhradníka v PS CR za Turistickou asociaci Slovácko, z.s.
H: 19-0-0
Na základě doručených informacích o personálních změnách v institucích: Klub českých turistů –
Jihomoravská oblast, IČO: 65352203 (KČT – JMO), statutární město Brno (SMB) a Jihomoravský kraj
(JMK) 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:

Nově navrhovaný člen:
Ing. Pavel Rabušic
Nově navrhovaný člen:
Kristýna Černá
nově navrhovaný náhradník za člena:
Ing. Markéta Soukupová, MBA
Nově navrhovaný člen:
Mgr. František Lukl, MPA

KČT – JMO
Stávající člen:
Ing. Luděk Leder
SMB
Stávající člen:
MgA. Barbora Podhrázská
Stávající náhradník:
nebyl nominován
JMK
Stávající člen:
Ing. Petr Hýbler
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Usnesení č. 13/21/RSK 22:
RSK JMK odvolává Ing. Luďka Ledera z funkce člena Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní
ruch (PS CR) za Klub českých turistů – Jihomoravskou oblast, IČO: 65352203 (KČT JMO) a jmenuje Ing.
Pavel Rabušice do funkce člena PS CR za KČT – JMO.
H: 19-0-0
Usnesení č. 14/21/RSK 22:
RSK JMK odvolává MgA. Barboru Podhrázskou z funkce člena Pracovní skupiny/regionálního kolegia
pro cestovní ruch (PS CR) za statutární město Brno (SMB) a jmenuje Kristýnu Černou do funkce člena PS
CR za SMB.
H: 19-0-0
Usnesení č. 15/21/RSK 22:
RSK JMK jmenuje Ing. Markétu Soukupovou, MBA do funkce náhradníka za člena Pracovní
skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch za statutární město Brno.
H: 19-0-0
Usnesení č. 16/21/RSK 22:
RSK JMK odvolává Ing. Petra Hýblera z funkce člena Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní
ruch (PS CR) za Jihomoravský kraj (JMK) a jmenuje Mgr. Františka Lukla, MPA do funkce člena PS CR za
JMK.
H: 19-0-0

V rámci Pracovní skupiny pro sociální oblast (PS SO) a rovněž s ohledem na její propojenost
s regionálním akčním plánem za oblast deinstitucionalizace sociálních služeb je na základě výstupů
z posledního jednání navrhováno schválit personální rozšíření PS SO o zástupce za Jihomoravský kraj,
navrhovaným zástupcem je členka Rady Jihomoravského kraje odpovědná za sociální oblast Bc. Jana
Leitnerová.
Usnesení č. 17/21/RSK 22:
RSK JMK jmenuje Bc. Janu Leitnerovou do funkce člena Pracovní skupiny pro sociální oblast za
Jihomoravský kraj.
H: 19-0-0
V rámci tvorby Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje 2021 je jedno z témat,
které bude schvalovat RSK JMK do výzev Integrovaného regionálního akčního plánu 2021-2027 (dále
jen „IROP2“), oblast zdravotnictví. Vedle toho se v rámci území Jihomoravského kraje budou
připravovat a projednávat strategické projekty v oblasti zdravotnictví a Integovaného záchranného
systému JMK do finančních nástrojů REACT-EU a Národní plán obnovy. Za tímto účelem je navržen RSK
JMK vznik nové Pracovní skupiny zdravotnictví (PS Z), jako poradního orgánu RSK JMK. Navrhovaným
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garantem této pracovní skupiny je Mgr. Luboš Císař, pověřený vedením odboru zdravotnictví KrÚ JMK.

Usnesení č. 18/21/RSK 22:
RSK JMK schvaluje vznik Pracovní skupiny zdravotnictví (PS Z) RSK JMK a jmenuje Mgr. Luboše Císaře,
pověřeného vedením odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje, do funkce člena
Pracovní skupiny zdravotnictví za odbor zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje a garanta
Pracovní skupiny zdravotnictví.
H: 19-0-0

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
Pracovní skupina/regionální kolegium
pro cestovní ruch

Garant pracovní
skupiny
Ing. Pavla Pelánová

Pracovní skupina pro dopravní
infrastrukturu

Ing. Rostislav
Snovický

Pracovní skupina pro vzdělávání a
zaměstnanost
Pracovní skupina pro životní prostředí

Mgr. Hynek
Nespěšný
Ing. Mojmír Pehal

Pracovní skupina RIS 3
Pracovní skupina pro sociální oblast

Termín jednání
Videokonferenční jednání
17.3.2021
Proběhlo per rollam hlasování
10.03.2021

Videokonferenční jednání
09.12.2020
Videokonferenční jednání
13.11.2020
Ing. Ivo Minařík, MPA Videokonferenční jednání
17.12.2021
PhDr. Petr Horehleď Videokonferenční jednání
16.3.2021

Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje:
Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch (PS CR) jednala dne 17.03. 2021
videokonferenční formou. Výjma personálních změn projednala PS CR následující témata:
1) Aktualizace Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
2) Realizované a připravované cyklo projekty
3) Představení činnosti v oblasti cestovního ruchu v roce 2020 a plán pro rok 2021
Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu se uskutečnila prostřednictvím hlasování per rollam
v termínech 10. 03. 2021 – 17. 03. 2021 a 19. 03. 2021 – 24.03.2021. Předmětem hlasování byla kritéria
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pro prioritizaci projektů z oblasti dopravní infrastruktury v rámci RAP JMK 2021+, která byla navržena
v následující podobě:
•
•
•
•

kvalita spojení (rychlost, plynulost)
schopnost přenést očekávané dopravní zatížení (kapacita)
bezpečnost (dopravní řešení a parametry komunikací a křižovatek)
intenzita řešených problémů (hluk, nehodová místa, nedostatek kapacity)

V případě shodného hodnocení více projektů:
•

připravenost k realizaci

PS DI schválila navržená kritéria.
O návrhu usnesení č. 8 proběhlo per rollam hlasováním v termínu 15.01.2021 - 22.01.2021 s tímto
výsledkem:
Usnesení č. 8/21/RSK 22 (schváleno per rollam) :
RSK JMK souhlasí se zařazením projektu „II/425 Starovičky – Rakvice – Břeclav, SO 104 k.ú. Podivín“ do
„Seznamu projektů pro financování z IROP SC 1.1 a vazba na úseky splňující stanovená kritéria
programu“.
H: 15-8-0
Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost (PS VaZ) se konala 09.12.2020 videokonferenční
formou a zabývala se těmito tématy:
•
•
•
•
•
•

Zahájení, představení nově zvoleného pana náměstka pro oblast vzdělávání a chytrého regionu
Příprava RAP – aktivita střední školství
Kritéria prioritizace potřeb při zařazování projekt do infrastrukturního rámce projektů
Aktuální informace k ITI v oblasti vzdělávání
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
Různé

Na jednání byla schválena kritéria a prioritizace potřeb při zařazování projektů do infrastrukturního
rámce projektů a to v následujícím znění (jedná se o úvodní návrh oblastí dle priorit, které budou
hodnoceny, konkrétní systém hodnocení bude dopracován po případném schválení v první polovině
2021):
1. Rozvoj infrastruktury pro všeobecné vzdělávání (obory 4 leté gymnázium a lyceum) v městě
Brně (okres Brno-město);
2. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání v hospodářsky a sociálně ohrožených územích JMK
(okresy Hodonín a Znojmo);
3. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání na území Brněnské metropolitní oblasti (mimo okres
Brno-město);
4. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání v návaznosti na preferované obory RIS JMK;
5. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání na územích JMK nedefinovaných v předchozích kritériích.
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O návrhu usnesení č. 9 proběhlo per rollam hlasováním v termínu 15.01.2021 - 22.01.2021 s tímto
výsledkem:
Usnesení č. 9/21/RSK 22 (schváleno per rollam):
RSK JMK schvaluje rozdělení území Jihomoravského kraje pro zpracování Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání III včetně oprávněných žadatelů v následující podobě:
Název ORP

Navrhovaný žadatel MAP III, který doložil dohodu v území

Brno

Statutární město Brno, IČ: 44992785

Ivančice

Město Ivančice, IČ: 00281859

Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov, IČ 00293199

Tišnov

Město Tišnov, IČ: 00282707

Vyškov

MAS Vyškovsko, z.s., IČ: 26986591
H: 15-8-0

Schválení rozdělení území Jihomoravského kraje pro zpracování Místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání III včetně oprávněných žadatelů
V návaznosti na vyhlášenou výzvu č. 02_20_082 Akční plánování v území a aktivitu: 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. V rámci
správních území jednotlivých obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) v Jihomoravském kraji bylo
do konce 1/2021 projednáno a následně RSK JMK per rollam schváleno vymezení uzemí dopadu včetně
oprávněných žadatelů MAP III pro 5 ORP (Brno, Ivančice, Moravský Krumlov, Tišnov, Vyškov). V rámci
1-3/2021 bylo projednáno rozdělení území pro zpracování jednotlivých MAP III, včetně výjimky dle
Postupů MAP III v dalších v 7 níže uvedených ORP. Rozdělení správních území včetně oprávněných
žadatelů vzešlo na základě dohody v území v jednotlivých ORP a doložení požadovaných dokumentů.
Usnesení č. 19/21/RSK 22:
RSK JMK schvaluje rozdělení území Jihomoravského kraje pro zpracování Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání III (MAP III) dle postupů a výjimek MAP III, včetně oprávněných žadatelů v následující
podobě:
Název ORP
Hodonín
Bučovice
Šlapanice

Navrhovaný žadatel MAP III, který doložil dohodu v území
Místní akční supina Jižní Slovácko, z.s., IČ: 26667401
MAS Slavkovské bojiště, z.s., IČ: 27030491
MAS Slavkovské bojiště, z.s., IČ: 27030491
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Hustopeče
Znojmo
Pohořelice
Veselí nad Moravou

Mikroregion Hustopečsko, IČ: 70824134
MAS Znojemské vinařství, z. s., IČ: 27009581
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, IČ: 01343971
MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s., IČ: 27016005
H: 19-0-0

Pracovní skupina pro životní prostředí (PS ŽP) se ke svému poslednímu jednání sešla 13.11.2020
videokonferenční formou. Vyjma personálních změn v podobě nového vedoucího odboru životního
prostředí se PS ŽP zabývala aktuální situací v ohledu zvýšení hladiny Novomlýnských nádrží.
Pracovní skupina RIS 3 se sešla 17.12.2020 videokonferenční formou a zabývala se těmito tématy:
• Role Rady pro inovace JMK ( RI) a vzájemné představení členů RI
• Představení cílů a implementační struktury RIS 2021-2027
• Představení běžících projektů RIS 2014-2020
• Představení nových projektů v Akčním plánu RIS 2021-2027
• Různé
V rámci bodu „Představení nových projektů v Akčním plánu RIS 2021-2027“ byly schváleny všechny tři
navržené projekty:
• StartUp MENDELU
• Brno.AI
• SKILL centrum pro cizince v JMK
Pracovní skupina pro sociální oblast (PS SO) se ke svému poslednímu jednání sešla 16.3.2021
vidokonferenční formou. PS SO se zabývala a projednala následující témata:
1) Představení aktuálních informací ke Strategii jihomoravského kraje 2021+ (dopady COVIDu),
2) Informace k regionálnímu akčnímu plánu za oblast deinstitucionalizace sociálních služeb,
3) Aktuální informace ze sociální oblasti
Vyjma videokonferenčního jednání 16.3.2021 PS SO projednala a schválila v termínu 26.11.2020 –
1.12.2020 per rollam hlasováním hodnotící kritéria pro prioritizaci projektů z oblasti
deinstitucionalizace sociálních služeb v rámci RAP JMK 2021+.
PS SO schválila následující hodnotící kritéria:
•
•
•
•

stupeň rozpracovanosti projektu,
úroveň zapojení organizace do procesu transformace,
počet klientů, kterých se bude týkat deinstitucionalizace a bude na ně mít výsledek projektu
pozitivní vliv,
zvláštní bonifikace, která cílí na zvýhodnění projektů, které řeší nedostatek sociálních služeb
pro cílovou skupinu osob, kterých je v kraji dlouhodobý nedostatek nebo na projekty, které již
byly dříve schváleny a rozpracovány, z objektivních příčin však nedošlo k jejich realizaci.
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Zápisy z jednání pracovních skupin RSK JMK jsou dostupné na www.rskjmk.cz/Pracovní skupiny RSK
JMK.
Usnesení č. 20/21/RSK 22:
RSK JMK bere na vědomí informace o činnosti pracovních skupin RSK JMK.
H: 19-0-0
Bod č. 4
MMR - REACT-EU, IROP 2021-2027, IS pro vznik databáze projektů, informace k RSK, další důležité
související informace regionální politiky

Bod přednesl zástupce MMR náměstek Ing. David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního
rozvoje a Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů.
Náměstek Ing. David Koppitz představil nové pojetí RSK, zdůraznil Regionální akční plány jako účiný
nástroj pro prioritizaci projektů v kraji. Vznikl nový systém sběru projektů pro investice, jedná se
o manažerský nástroj, nyní se ladí detaily systému.
V dlouhodobém měřítku mají vzniknout dvě nové pozice Manažer Stategie regionálního rozvoje
a Koordinátor hospodářsky a sociálně ohrozených územích, díky těmto pozicích se budou lépe šířit
informace v území.
Dalším bodem jednání byl bod Akční plán SRR 21-22, který byl schválen vládou ČR v lednu roku 2021.
Informační systém projektových záměrů je dynamický nový systém, jde o zpřehlednění investic
v území.
V prezentaci byly také zdůrazněny pilíře v gesci MMR v Návrhu Národního plánu obnovy 2020-2026,
prioritizovány by mohly být tyto tři pilíře: digitalizace stavebního řízení, systémová podpora veřejných
investic a regenerace brownfieldů. Zmíněna role zapojení RSK v Národním plánu obnovy, jedná se
o podporu přípravy investic v regionech.
Prezentován byl také přehled finančních zdrojů EU pro ČR na období 2021+. Největší finanční alokace
byla vždy čerpána z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a je nutné zmínit
specifické finanční zdroje jako jsou REACT-EU, Modernizační fond, který je určen pro regiony např.
využívající obnovitelné zdroje energie.
REACT-EU představil náměstek Mgr. Zdeněk Semorád. REACT-EU je nejblíže k vyhlášení, jedná se
o rychlou a základní reakci na Covidovou situaci, je zde alokováno asi 1 mld. euro pro ČR. Evropská
komise schválila 80 % z celkové alokace v říjnu 2020, o 20 % bude rozhodnuto v letošním roce na
podzim. Finanční zdroje jsou určeny především pro pro zdravotnictví (přístroje a stavy), zhruba 15 mld.
Kč, pro Integrovaný záchranný systém zhruba 4 mld. Kč, pro aktivitu Sociální infrastruktura se zvýšenou
energetickou účinností zhruba 2 mld. Kč.
Během prezentace náměstka Mgr. Zdeňka Semoráda byl zaznamenán jeden dotaz zástupcem odboru
regionálního rozvoje KrÚ JMK Ing. Pavlem Fišerem, a to zda-li bude MMR připravovat jednoduchou
a přehlednou „kuchařku“ všech finančních zdrojů EU 2021+. K využití byly natočeny podcasty, které
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slouží jako nástroj pro zpřesnění jednotlivých OP, k zhlédnutí jsou na webové stránce
www.dotaceEU.cz/podcasty.
Výzvy budou vyhlášeny v druhé půlce měsíce dubna 2021. Všechny projekty, které budou čerpat
finanční zdroje z REACT EU, musí být zrealizovány do konce roku 2023.
Významným bodem prezentace náměstka Mgr. Zdeňka Semoráda byl IROP 2021-2027, Evropský fond
pro regionální rozvoj, z kterého je nějvětší alokace směřována do cíle politiky EU 2, specifického cíle
2.2, oblast podpory Veřejná prostranství (cíl zelenější Evropa, např. zasakovací pásy) asi 17 mld. Kč.
Alokaci pro opravu silnic II. třídy bude možné čerpat ve výši 12,7 mld. Kč. Celková alokace pro cíle
politiky EU pro ČR bude vyčleněna ve výši 124 mld. Kč, při kurzu 26 Kč/EUR. Náměstek Mgr. Zdeňka
Semorád dále odprezentoval jednotlivé specifické cíle 1-5, včetně příkladů projektů. Všechny zmíněné
alokace jsou návrhem, nejsou schváleny Evropskou komisí.
Během prezentace náměstka Mgr. Zdeňka Semoráda byl vznesen dotaz garantem PS pro dopravní
infrastrukturu Ing. Rostislavem Snovickým ve věci silnic II. třídy, pro Jihomoravský kraj 1,3 mld. Kč, se
zdůrazněním, že tato alokace na opravu silnic II. třídy je více než nedostatečná. Upřesnění alokace
finančních zdrojů IROPu na kolejová vozila byla stanovena na 300 mil. Kč, jedná se městskou
hromadnou dopravu, na opravu a rozvoj regionální železniční dopravy budou alokovány zdroje z OPD
nebo z Národního plánu obnovy. Vyčíslené náklady krajů ČR na regionální železniční dopravu činí
90 mld. Kč.
Pan Mochťák za Agenturu pro sociální začleňování vznesl dotaz, zda budou výzvy vyhlášeny už tento
rok nebo zda větší část výzev bude MMR vyhlašovat spíše v druhém nebo třetím kvartálu roku 2022.
S ohledem na termín 31. srpna 2021, kdy bude sestaven návrh Dohody o partnerství, budou výzvy
vyhlášeny v druhé polovině roku 2021 nebo s ohledem na pravidlo n+1 v prvním čtvrtletí 2022.
Prezentace MMR je v příloze č. 1.
V 10:00 hod. se z on-line konference odhlásil Dr. David Uhlíř, přítomen jeho jmenovaný náhradník
Milad Abassi, počet členů RSK JMK nezměněn.
Usnesení č. 21/21/RSK 22:
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj.
H: 19-0-0
Bod č. 5
Příprava Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR BMO 2021+)
Bod přednesl Ing. Petr Šašinka, Ph.D., vedoucí oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce.

Statutární město Brno ve spolupráci s obcemi, Jihomoravským krajem a dalšími zainteresovanými
partnery v rámci nově vymezené Brněnské metropolitní oblasti a přípravy na programové obbobí
2021-2027 přistoupilo od poloviny roku 2019 společně s řadou odborníků k procesu tvorby ISR BMO
2021+. Webová stránka zde: https://metropolitni.brno.cz/.
Ing. Šašinka zmínil nové vymezení území metropolitní oblasti, jedná se o město Brno a 183 obcí a měst.
Seznámil s vizí ISR BMO 2021+, rámcem témat, cílů a opatření. Do nové ISR BMO 2021+ oproti starší
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verzi strategie budou implementovány i nové finanční nástroje, které prezentovali náměstek Ing. David
Koppitz a náměstek Mgr. Zdeněk Semorád z MMR. Finální verze strategie bude hotová a schválena na
podzim letošního roku.
Po schválení strategie v Zastupitelstvu města Brna bude strategie předložena k hodnocení na národní
úrovni, MMR a dalším dotčeným ministerstvům. V půlce roku 2022 je odhad, kdy by se mohly vypsat
první výzvy z ITI. Ing. Šašinka pozval přítomné na 3. ročník metropolitní konference BMO, která se bude
konat v květnu roku 2022.
Prezentace ITI je v příloze zápisu č. 2.
Usnesení č. 22/21/RSK 22:
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace k tvorbě ISR BMO 2021+.
H: 19-0-0
Bod č. 6
Aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje
Se současným stavem zpracování ISR BMO 2021+ seznámila Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS
a PRV, 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.
MAS čerpali z OPŽP, z částky 80 % vyčerpáno zhruba 33 %, protože nebyl ze strany obcí zájem.
16 MAS se zapojilo v OPZ, vyčerpáno bylo zhruba 73 % z 200 mil. Kč., z IROP vyčerpáno 80 % z 973 mil.
a z PRV 74 % z 350 mil. Kč.
Dalším bodem prezentace byla příprava strategiií MAS pro nové programové období, 16 MAS už splnily
podmínky certifikace, 3 MAS čekají na vyjádření z MMR. S ohledem na tuto nelehkou dobu související
s pandemií COVID 19 jsou všechny školení on-line, včetně valných hromad a projednávání strategií.
Dalšími aktivitami MAS v JMK jsou projekty spolupráce PRV, šablony pro NNO, Místní akční plány
vzdělávání v ORP, projekt Regionální značka atd. Ve věci realizace projektu Regionální značky
podpořené z rozpočtu JMK se pan hejtman JMK a předseda RSK JMK rád s MAS setkal a získal další
podrobnosti.
Prezentace MAS je v příloze č. 3 zápisu.
Usnesení č. 23/21/RSK 22:
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace k tvorbě SCLLD v území Jihomoravského kraje.
H: 19-0-0
Bod č. 7
Dopracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
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Se současným stavem zpracování SRJMK 2021+ seznámil Mgr. Tomáš Kubíček, pracovník odboru
regionálního rozvoje KrÚ JMK.
Od poloviny roku 2019 probíhá tvorba Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (SRJMK 21+),
základního rozvojového dokumentu Jihomoravského kraje na budoucí programové období. Její
předfinální verze byla zpracována na podzim roku 2020, nicméně v důsledku dopadů
pandemie Covid 19 jak na instituce, firmy, tak celou společnost je nutné původní vypracování SRJMK
21+ revidovat a aktualizovat tak, aby co nejvíce odpovídala realitě dnešní doby. Poslední aktualizace
dokumentu proto proběhla v únoru 2021, kde byly revidovány stávající aktivity, případně doplněny
nové. Na přelomu března a dubna jsou plánována 4 expertní setkání, po kterých bude následovat
závěrečné kolo připomínek, aby bylo možné dokument schválit v průběhu roku 2021. Jako komunikační
rozhraní s veřejností pak funguje webová stránka www.lepsikraj.cz, kde jsou umístěny aktuální verze
dokumentu.
Usnesení č. 24/21/RSK 22:
RSK JMK bere na vědomí aktuální informace k tvorbě Strategie rozvoje JMK 2021+.
H: 19-0-0
Bod č. 8
Regionální akční plán pro území JMK 2021+, vyhodnocení Regionálního akčního plánu pro území
JMK 2020, 5. Výroční zpráva za rok 2020
Bod přednesl Ing. Pavel Fišer, Ph.D., pracovník odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK.
Regionální akční plán pro území Jihomoravského kraje 2021+ (dále jen RAP JMK 2021+) je nástrojem
pro naplňování územních cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a podílí se na naplňování
intervencí EU s územní dimenzí. RAP JMK 2021+ přispěje ke koordinaci dalších nástrojů (např. ISR BMO,
SCLLD, Koordinaci socíálně vyločených lokalit, RIS) a jejich synergii na území Jihomoravského kraje. RAP
JMK 2021+ a platforma RSK JMK deklarují reálné partnerství a zapojení územních partnerů do realizace
regionální politiky. Realizací RAP JMK 2021+ dojde k zefektivnění čerpání fondů EU pro rozvoj území
kraje. Je přímým nástrojem podpory přípravy projektů do IROP2 ve 4 tématech (Střední školství, Silnice
II. třídy, Deinstitucionalizace sociálních služeb a Zdravotnická záchranná služba). RAP JMK 2021+ včetně
seznamu prioritizovaných projektů je přílohou č. 4 tohoto materiálu.
Usnesení č. 25/21/RSK 22:
RSK JMK bere na vědomí aktuální verzi Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+, včetně
navržených hodnotících kritérií za jednotlivé tematické oblasti (Střední školství, Silnice II. třídy,
Deinstitucionalizace sociálních služeb a Zdravotnická záchranná služba) a jim odpovídající seznamy
projektů.
H: 19-0-0
V prvním čtvrtletí proběhlo vyhodnocení Regionálního akčního plánu pro území JMK 2020 z hlediska
naplňování přípravy a realizace projektů. Součástí je i rozložení poskytnutých dotací z DP JMK v roce
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2020 a přehled největších realizovaných projektů v území Jihomoravského kraje. Vyhodnocení RAP
JMK za rok 2020 je přílohou č. 5 tohoto materiálu.
Usnesení č. 26/21/RSK 22:
RSK JMK schvaluje vyhodnocení Regionálního akčního plánu pro území JMK 2020.
H: 19-0-0
Každoročně sekretariát RSK JMK zpracovává Výroční zprávu o činnosti RSK JMK. Součástí je hodnocení
za rok 2020, které zahrnuje činnosti RSK JMK, pracovních skupin, komunikace se zainteresovanými
subjekty, dobrá praxe, plán činnosti na rok 2021 a rizika. Výroční zpráva o činnosti RSK JMK za rok 2020
je přílohou č. 6 tohoto materiálu.

Usnesení č. 27/21/RSK 22:
RSK JMK schvaluje Výroční zprávu o činnosti RSK JMK za rok 2020.
H: 19-0-0
Bod č. 9
Plnění úkolů z RSK JMK
Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, Ph.D.
Byly odeslány dva dopisy na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) a Ministerstvo zemědělství ČR
(MZ):
Dopis ve věci zajištění postupu a následného řešení náhrady škod na komunikacích ve vlastnictví obcí
způsobených v důsledku odvozu dřevní hmoty z kůrovcové kalamity v území Jihomoravského kraje.
Odpověď MMR: Předmětný dotační titul je určen na finanční pomoc obcím patřícím do ORP, které na
základě dat od Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) vykazují největší postižení tzv.
kůrovcovou kalamitou a zároveň v nich došlo k vytěžení a odvozu významné části poškozených
porostů. K realizaci oprav a rekonstrukci poškozených komunikací totiž musí dojít po skončení
kalamitní situace a odvozu většiny kalamitního dříví z dané lokality. Pro rok 2020 jsou podmínky
nastaveny ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a postiženými kraji.
V následujícím období budeme ve spolupráci s MZ a ÚHÚL situaci v území ČR průběžně analyzovat a na
základě daných výsledků vymezovat území pro podporu v dalším období. Vymezení území způsobilého
pro podporu z dalších výzev bude s kraji včas komunikováno. Celé znění odpovědi na dopis je v příloze
č. 7.
Odpověď MZ: Letos bude finanční pomoc určena obcím krajů Zlínského, Olomouckého
a Moravskoslezského kraje. Pro vymezení způsobilého území pro první kolo příjmu žádostí MZ vezme
v potaz také informace zajitěné jednotlivými kraji. Komunikace s kraji, kterých se budou týkat další
výzvy, se předpokládá při jejich přípravě s ohledem na dosud dohodnuté podíly spolufinancování ze
strany státu a krajů. Celé znění odpovědi je v příloze č. 8.
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Také po 22. zasedání RSK JMK bude odeslán dopis na MMR ve věci zajištění postupu a následného
řešení náhrady škod na komunikacích obcí způsobených v důsledku poškození těžkými nákladními
soupravami odvážejícími dřevní hmotu z kůrovcové kalamity v území Jihomoravského kraje. Dopis
v této věci byl zaslán na MMR už jedenkrát.
Bod č. 10
Harmonogram zasedání RSK JMK v roce 2021
Bod přednesl zástupce odboru regionálního rozvoje Ing. Pavel Fišer, Ph.D.
Navrhované termíny zasedání RSK JMK v roce 2021:
•
•

dne 28. května 2021 od 9:00 hod.
dne 24. září 2021 od 9:00 hod.

Termíny zasedání RSK JMK v roce 2021 členové, stálí hosté a hosté berou na vědomí.

Bod č. 11
Různé, diskuze a závěr
Bod přednesl hejtman Jihomoravského kraje a předseda RSK JMK pan Mgr. Jan Grolich.
22. zasedání RSK JMK bylo ukončeno dne 26. března 2021 v 10:50 hod.
Zpracoval: Pavel Fišer v.r., Lucie Ralenovská v.r.
hejtman JMK a předseda RSK JMK
Mgr. Jan Grolich, v.r.
Seznam příloh
•
•
•
•
•
•
•
•

Příloha č. 1: Prezentace MMR
Příloha č. 2: Prezentace ITI
Příloha č. 3: Prezentace MAS
Příloha č. 4 Regionální akční plán pro území JMK 2021+ včetně přehledů projektů
Příloha č. 5: Vyhodnocení Regionálního akčního plánu pro území JMK 2020
Příloha č. 6: 5. Výroční zpráva za rok 2020
Příloha č. 7: Odpověď MMR ve věci zajištění postupu a následného řešení náhrady škod na
komunikacích ve vlastnictví obcí způsobených v důsledku odvozu dřevní hmoty z kůrovcové
kalamity v území Jihomoravského kraje
Příloha č. 8: Odpověď MZ ve věci zajištění postupu a následného řešení náhrady škod na
komunikacích ve vlastnictví obcí způsobených v důsledku odvozu dřevní hmoty z kůrovcové
kalamity v území Jihomoravského kraje
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