Sdružení obcí a měst jižní Moravy
SDRUŽENÍ OBCÍ A MĚST JIŽNÍ MORAVY
Programová konference v Brně 11.3.2010
ZÁPIS

1. Přivítání
Ing. Oliver Pospíšil zahájil Programovou konferenci SOM JM a přivítal všechny přítomné. Také
přivítal a představil pozvané hosty: Mgr. Božka, CSc., náměstka hejtmana; Ing. Kolibu,
náměstka ministra pro místní rozvoj; Ing. Binka, Ph.D., zástupce ředitele firmy GaREP, spol.
s r. o.
Krátce představil historii Sněmovního sálu, ve kterém se konference koná. Dále účastníky
seznámil s programem jednání. Programová konference byla svolána v Brně s tímto programem:
1. Přivítání
2. Vystoupení hostí
3. Bližší informace k jednotlivým oblastem PRK, prezentace Ing. Binka
4. Diskuse

2. Vystoupení hostí
Ing. Pospíšil předal slovo Mgr. Božkovi, CSc., který promluvil o spolupráci SOM JM s JmK.
Mgr. Božek, CSc. přivítal účastníky a podělil se o některé pohledy na rozvoj JMK a možného
vývoje spolupráce mezi JMK a obcemi sdruženými v SOM JM. Vyzdvihl 3 hlavní oblasti, ve
kterých je SOM JM velice prospěšná pro JmK:
1. Zapojení zástupců SOM JM v Monitorovacím výboru ROP. Účast zástupců SOM JM
v tomto Výboru je důkazem, že SOM je důležitým sociálním partnerem, který se podílí
na realizaci ROP.
2. Někteří zástupci obcí ze SOM JM se aktivně podíleli na aktualizaci Program rozvoje
Jihomoravského kraje a účastnili se pravidelně každého jednání. Je velmi důležité, že
SOM JM je partnerem pro kraj ve 4 důležitých prioritách PRK.
3. SOM JM je také důležitým partnerem pro JMK v mnoha oblastech hospodářského,
sociálního, kulturního a jiného rozvoje JMK. Vedení kraje ocení příspěvky, komentáře a
iniciativní přístupy SOM JM a jejich členů při řešení problémů ve všech oblastech
rozvoje Jihomoravského kraje. Existují všechny předpoklady pro vytvoření efektivní
platformy komunikace mezi vedením JMK a SOM JM.
Ing. Pospíšil pak předal slovo Ing. Kolibovi (MMR), který účastníkům nastínil, čím pro obce a
města může být MMR užitečné a přednesl stručný přehled dotačních titulů MMR a SFRB, které
jsou určeny pro obce a města – viz. přiložená prezentace č. 1 a 2.
Následně si slovo vzal JUDr. Vladimír Gašpar, který informoval přítomné o smyslu konference
a hlavně o směřování aktivit SOM JM pro následující roky.
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3. Bližší informace k jednotlivým oblastem PRK
Ing. Pospíšil předal slovo Ing. Binkovi z firmy GaREP, která byla spoluřešitelem PRK JM.
Ing. Binek přednesl základní informace o dokumentu PRK a následně podrobně probral všechny
4 oblasti, do kterých je SOM JM zapojena jako partner – viz. přiložená prezentace č. 3.

4. Diskuse
JUDr. Gašpar uvedl tento bod jednání jako možnost pro obce a města vyjádřit své náměty a
připomínky k jednotlivým oblastem PRK, do kterých je SOM JM zapojena a mohou informovat,
do které oblasti by měli zájem se zapojit. Dále předal slovo jednotlivým garantům SOM JM,
kteří se podělili o své zkušenosti v jednotlivých oblastech:
Mgr. Kostík – Priorita A: Kvalita života obyvatel – promluvil o zvyšující se
nezaměstnanosti
Mgr. Keremidský – Priorita C: Dostupnost a obslužnost – podělil se o zkušenosti s
realizací dopravní obslužnosti ve městě Znojmě
Ing. Pospíšil – Priorita D: Atraktivnost destinace – informoval o aktivitách města Brna
v této oblasti (vánoční trhy, otevření podzemí)
Mgr. Ondruš – Priorita E: Kvalita prostředí a krajiny – připomněl jeden velký projekt
vyčištění řeky Dyje, do kterého se zapojilo hodně obcí v období, kdy ještě nebyl kraj
K žádné z projednaných oblastí PRK nebyly vzneseny dotazy ani nikdo nepřednesl své
zkušenosti.
JUDr. Gašpar poukázal na materiál Statistika projektů FMP na česko-rakouské hranici za JmK –
jedná se o přehled projektů podaných členy SOM JM a projektů obcí, kteří nejsou členové SOM
JM. Zdůraznil grafy, kde se srovnávají počty podaných projektů a podíl schválených projektů
obcí, které jsou členové SOM JM a nečleny v rámci FMP. Konstatoval, že úspěšnost členů SOM
JM byla 100% na rozdíl od jiných subjektů, i když počet podaných projektů byl menší než jsou
kapacity a potřeby obcí ze SOM JM.
Dále si vzal slovo Ing. Pospíšil, který vyzval přítomné k dotazům. Jelikož nikdo neměl žádný
dotaz ani komentář k projednaným věcem, Ing. Pospíšil uzavřel Programovou konferenci
poděkováním za účast všem přítomným.
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