Zpráva z kmv za rok 2017
a) Název komise: Komise pro meziregionální vztahy, kmv
b) Zástupce: RNDr.Bronislava Milinková
d) Jednání komise se konalo po celý rok v místnosti č.20, což je reprezentativní salonek pro
přijímání zahraničních návštěv, s kulatým stolem. Máme vždy nachystané vizitky, ev.další
dokumenty.
Předsedou komise je Ing.Stanislav Juránek, místopředsedy Ing.Lubomír Šmíd a JUDr. Václav
Novák. JUDr.Vladimír Gašpar je jediný člen komise z předchozího období.
Komise má 12 řádných členů. Od listopadu je kromě mne dalším stálým hostem Ing. Pavel
Zezula, zástupce Krajské hospodářské komory.
Nutné změny termínů dává na vědomí tajemnice komise Mgr.Ludmila Langová včas předem.
Na každém jednání podávají zprávu zástupci Kanceláře Jihomoravského kraje pro mezinárodní
spolupráci, příspěvkové organizace ( Mgr.Eliška Buzková, ředitelka brněnské kanceláře);
na prvním zasedání komise v únoru nás seznámili se zahraničními partnery JmK a se
skutečností, že zastupují JmK i v Bruselu. Organizace existuje od roku 2003 a zaměřuje se
především na aktivity mládeže. Www.kjmk.eu. Ústně provedená prezentace seznamu partnerů
byla přílohou zápisu. V březnu byla podána souhrnná zpráva o činnosti organizace za předchozí
rok 2016.
Z kanceláře dostáváme týdenní bulletin Monitoring EU, pracovníci kanceláře se zúčastňují
zasedání komise jako stálí hosté. Kancelář zaměstnává i studenty-stážisty.
OVV je Odbor vnějších vztahů pod kanceláří hejtmana, vedoucí Mgr.Tomáš Maluška. Byli jsme
seznámeni s činností odboru, dostali jsme např. materiál o tom, jak příspěvková organizace
kancelář JmK pro meziregionální spolupráci začínala, jaké vzdělávací projekty proběhly pro
studenty z partnerské oblasti Srbsko, a jak se studenti uplatnili buď v Srbsku, nebo ti, kteří
zůstali po studiích v Česku. V průběhu roku tento odbor byl povýšen na samostatný odbor
Krajského úřadu.
Po červnové komisi, které jsem se nezúčastnila, jsem dostala tento návrh:
Ze slov zástupců regionu Střední Franky nicméně vyplynulo, že mají o spolupráci v sociální oblasti
zájem. Pokud byste měla nějaká konkrétní témata, která byste chtěla navrhnout a projednat, prosím
obraťte se na kolegyni Michaelu Richtarčíkovou (mail: richtarcikova.michaela@kr-jihomoravsky.cz,
tel. 541 658 813), která má spolupráci se Středními Franky na starosti.

Mimořádné červencové zasedání bylo výjezdní; konalo se ve Ville Daniela v Úvalech
v zasedací místnosti a následně i ve vinném sklepě tamtéž. Ředitel Odboru vnějších vztahů nám
tam oznámil povýšení odboru na samostatný. Cestou jsme navštívili Muzeum železné opony
ve Valticích.
Listopadového zasedání se zúčastnil JUDr. Bohumil Šimek – hejtman JMK.
Cituji ze zápisu:
Pan hejtman představil koncepci meziregionálních vztahů JMK. Zdůraznil, že RJMK na svém
34. zasedání 26. 9. 2017 schválila koncepční materiál ,,Spolupráce s partnerskými regiony ve
vztahu k RIS JMK“ (příloha č. 1 zápisu).
Pan hejtman zmínil hlavní aspekty Spolupráce, která se rozvíjí ve třech rovinách a zdůraznil
zejména:
 Nutnost spolupráce JMK s evropskými zeměmi resp. zeměmi EU
 Řešení nedostatku odborníků a talentovaných studentů, cestou hledání v partnerských
regionech
 Významnou spolupráci s balkánskými zeměmi v souvislosti s nabídkou pracovní síly
resp. cestovního ruchu (Srbsko/Rumunsko), i dlouhodobou spolupráci s regiony
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v Rusku, především na úrovni univerzit
 Snahu o hledání nových inspirativních oblastí spolupráce – např. belgická Lovaň, ale i
spolupráce s univerzitou, Bilbao v Baskicku (Španělsko)
 Zájem o spolupráci s regiony v Bavorsku
 Nadstandartní spolupráci s Bruselem, Jižní Koreou, Chorvatskem, Republikou Tatarstán
 Dlouhodobou a vyváženou spolupráci s regiony v Číně na osnově podepsaných
smluvních dokumentů
 JUDr. Duchoň bude zastupovat JMK v rámci státních zahraničních cest a prezentovat
zájmy jižní Moravy především v hospodářské oblasti.
Pan předseda Juránek požádal pana hejtmana, aby nebyla opomenuta spolupráce
s Leningradskou oblastí, kde je dlouhou dobu podporována otázka školství a výměnných pobytů
studentů.
Zatím v komisi nedošlo k personálním změnám po zvolení Ing.Juránka poslancem sněmovny.
e) osobní postřehy: po velmi pracovní komisi sociální mám pocit vyšší úrovně komise, od včasného
zaslání pozvánky, přípravy místnosti, až po poučenost tří výše jmenovaných představitelů
komise. Já se v diskuzi zeptala, jestli dostaneme heslo pro přístup k dokumentům, jak tomu
bylo v komisi sociální. Předseda komise Ing. Juránek mi odpověděl, že to nebude potřeba, že
hlavním dokumentem bude zápis s ev.přílohami. Na další dotaz, jestli se komise zabývá i vztahy
s ostatními kraji ČR, odpověděl, že samozřejmě.
Zástupci kanceláře přicházejí na komisi perfektně připravení. Dostáváme pravidelně souhrnnou
zprávu o dění v Bruselu a partnerských oblastech. Většina materiálů jdoucích na schválení
do Rady JmK je projednávána předem v komisi. Zápisy odrážejí jednání komise, nejsou jen
výčtem usnesení.
Jednání komise je kreativně doplňováno podle aktuální potřeby. Zápisy chodí brzo po jednání.
Partnerství s nejbližším partnerem, Dolním Rakouskem, je utlumeno do volby nového hejtmana
tohoto regionu.
Instalaci Muzea železné opony bych doporučovala všem studentům středních škol. Nám pamětníkům
běhal ale mráz po zádech z textů. Před muzeem stojí billboardy s proslovy politiků Dolního a
Horního Rakouska a Jihočeského a Jihomoravského kraje ke vzniku muzea. Oba čeští hejtmani
už nejsou ve funkci..
Tím, že jsme dostali v říjnu zprávu o zahraničních cestách představitelů JmK za „období vhodné pro
cestování“, jsem si všimla, že často do zahraničí vyjíždí radní Ing.Tomáš Soukal. Přikládám
jeho vizitku staženou z webové stránky JmK:
Ing. Tomáš Soukal radní
Tomáš Soukal se narodil v roce 1981 v Brně, žije v Rajhradě. V Brně vystudoval daňové
poradenství na vysoké škole Akademie Sting. Podniká v oborech účetnictví a gastronomie. Byl
předsedou představenstva společnosti KORDIS JMK, a.s., která je koordinátorem veřejné
dopravy Jihomoravského kraje. Působí jako předseda místní organizace ČSSD v Rajhradě,
předseda okresní organizace Brno – venkov a místopředseda krajského výkonného výboru.
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RNDr.Bronislava Milinková
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