
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁSTUPCE NEVLÁDNÍCH NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ VILÉMA JURKA V ROCE 2018

Během roku jsem se zapojil do činnosti v     pozici:
 stálý host Komise životního prostředí Rady Jihomoravského kraje (KŽP)
 člen Pracovní skupina pro životní prostředí Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje 

(PSŽP)
 člen Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí 2014‒2020 (MV)

Komise životního prostředí Rady Jihomoravského kraje
 komise zasedala v roce 2018 celkem devětkrát (8. 1., 8. 2., 12. 3., 9. 4. 14. 5., 11. 6., 10. 9., 1. 10., 5. 11 

a 3. 12.), přičemž jsem se nezúčastnil celkem dvou komisí z pracovních důvodů
 na zasedáních se kromě běžných administrativních věcí probírala téma ochrany ovzduší, přírody a vod 

v JMK, dále pak EVVO, problematika sucha a odpadového hospodářství
 během roku tajemnice KŽP zasílá: informace k podkladům, které jsou projednávány radou kraje, zahájení 

řízení o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)
 z pozice stálého hosta nemám možnost příliš ovlivňovat, své působení vnímám spíše jako prostředník mezi 

dalšími nevládními organizacemi (Veronica, Hnutí duha, ČSAL) 
 od prosincové schůze započala série prezentací, které uvádí jednotlivý členové KŽP

Pracovní skupina pro životní prostředí Regionální stálé konference pro území 
Jihomoravského kraje
 skupina zasedala v roce 2018 třikrát (22. 1., 4. 6. a 3. 9.), přičemž jsem se účastnil pouze jedné, důvodem 

nepřítomnosti byly pracovní důvody a stále opakující se témata
 v roce 2018 se témata pracovní skupiny zúžila pouze na problematiku zemědělského hospodaření v krajině 

(podpora pěstování řepky a kukuřice, využívání čistírenských kalů na ZPF)

Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí 2014‒2020
 výbor zasedal v roce 2018: 23. ‒ 24. 5. a 1. 11.
 monitorovací výbor se zabýval mimo jiné úrovní čerpání dotačních titulů
 pro krajskou úroveň byla důležitá podpora kotlů, kdy na poslední schůzi byla zrušena podpora 

kombinovaných kotlů
 jako zástupci NNO dlouhodobě kritizujeme náročnost žádostí a absurdity v PO 4, které je nutné dokládat 

k žádostem, v rámci toho jsme se setkali 19. 1. 2018 na Diskuzi o Operačním programu Životní prostředí 
2014 – 2020, prioritní ose 4 s vedením AOPK, povedlo nastavit hladší možnosti pro čerpání a vyjasnit 
problematické věci, které jsou často různě vykládány

 v rámci svého působení v MV sbírám od ostatních zástupců NNO i obcí podněty k chybám v pravidlech pro 
žadatele a tyto skutečnosti oznamuji na zasedáních MV

V rámci činnosti NNO jsem se účastnil odborných diskusí:
 Monitorovací výbor ke Studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe při Ministerstvu dopravy 

(člen)
 příprava Krajských ekolistů 1/2018 „Šance pro krajinu“ (jako dočasný člen redakční rady)

V Brně 20. 5. 2019

Ing. Vilém Jurek


