Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2011
konaného 5. září 2011
Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

7. Popelka Miloslav

2. Martinec Jan

8. Vlach Jiří

3. Medová Rubišarová Marie

9. Moravec Karel

4. Dračka Emil

10. Vrbka Miroslav

5. Vystrčil Miloš (předseda)

11. Fryšová Iveta (tajemnice)

6. Vymazal Jaroslav
Omluveni:
1. Lukáš Miroslav
Hosté:
1. Hyský Martin (člen Rady Kraje Vysočina)

4. Kratochvílová Dana (ORR)

2. Vichr Dušan (ORR)

5. Borůvková Jana (VŠPJ)

3. Vencovská Marta (ORR)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Projekty EU – vyhodnocení;
3. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje;
4. Informace o posouzení vlivu aktualizovaného Programu rozvoje Kraje Vysočina na ŽP;
5. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci;
6. Sociologický průzkum plnění Aarlborgských závazků;
7. Diskuze, různé;
8. Závěr.
1. Zahájení, schválení programu
Miloš Vystrčil, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
(dále jen „Vrr“), přivítal všechny přítomné. Na základě počtu přítomných členů konstatoval,
že výbor je usnášeníschopný. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přednesl návrh programu, který byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Projekt „Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina“;
3. Sociologický průzkum plnění Aarlborgských závazků;
4. Projekty EU – vyhodnocení;
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5. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje;
6. Informace o posouzení vlivu aktualizovaného Programu rozvoje Kraje Vysočina na ŽP;
7. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci;
8. Diskuze, různé;
9. Závěr.
Takto upravený program zasedání byl 9 hlasy schválen.
2. Projekt „Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina
Během jednání se dostavil člen výboru Emil Dračka.
Dana Kratochvílová okomentovala podkladový materiál. V roce 2008 byl Zastupitelstvem Kraje
Vysočina schválen Program „Zdraví 21 pro Kraj Vysočina“, který je koncepčním materiálem
Kraje Vysočina v oblasti zdravotní prevence. Základem pro nastavení opatření a přípravu aktivit
a projektů v rámci tohoto programu je provedení základní diagnostiky zdravotního stavu občanů
v Kraji Vysočina. Projekt bude realizován ve spolupráci s občanským sdružením
„Zdravá Vysočina“ ve vybraných středních školách v Kraji Vysočina v časových etapách říjen –
prosinec 2011 a leden – červen 2012. Předpokládané celkové náklady na obě etapy projektu
jsou 100 000 Kč. V Kraji Vysočina budou náhodným výběrem vybrány střední školy a v nich
třídy ve druhých ročnících – v těchto školách následně proběhne daný projekt. Do projektu bude
zahrnuto 1 000 studentů (a studentek) 2. ročníků z 20 SŠ. Na závěr projektu bude provedena
analýza vyšetření a získaných dat všech zúčastněných studentů a bude vyhotovena závěrečná
zpráva, vč. návrhu případných doporučení. Karel Pačiska vznesl dotaz, kdo stanovoval
ukazatele, které budou sledovány (krevní tlak, výška, váha, BMI, %tělesného tuku, vyšetření
hladiny celkového cholesterolu). Dana Kratochvílová odpověděla, že ukazatele byly stanoveny
po konzultaci s pediatry. Jedná se o objektivní ukazatele, které dávají základní obraz
o zdravotním stavu mládeže. Kromě vyšetření cholesterolu se jedná o vyšetření neinvazivní,
ekonomicky dostupné. Karel Pačiska dále vznesl dotaz, zda podobný výzkum probíhá i v jiných
krajích ČR. Dana Kratochvílová odpověděla, že podobný výzkum, týkající se pohybových aktivit,
provádí Fakulta tělesné výchovy a sportu v Olomouci. Dostupná data od ČSÚ a od ÚZIS řeší
pouze obecné ukazatele – např. porodnost, úmrtnost, výskyt zhoubných nádorů.
Jana Borůvková dodala, že dotazník by mohl obsahovat otázky zkoumající příčiny a souvislosti
zdravotního stavu studentů s prostředím v jejich rodině. Karel Pačiska vznesl dotaz, kdo bude
provádět vyhodnocení dat. Dana Kratochvílová odpověděla, že občanské sdružení
„Zdravá Vysočina“. Projekt je již 2 roky v přípravné fázi, ale z důvodu nedostatků finančních
prostředků nebyl projekt dosud realizován. Pro letošní rok je na tento projekt vyčleněna
z rozpočtu kraje částka ve výši 50 tis. Kč a pro příští rok se plánuje vyčlenit finanční hotovost
ve stejné výši. Miloš Vystrčil vyslovil názor, že by bylo vhodné získaná data probrat s odborníky
a efektivně je využít. Dana Kratochvílová řekla, že na začátku měsíce října proběhne jednání
mikrotýmu pro realizaci „Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina“ k řešení postupu realizace
projektu. Na příštím zasedání výboru budou členové seznámeni s průběhem projektu.

Usnesení 20/06/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
záměr realizovat Projekt „Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina“ a
doporučuje
aby byly před realizací projektu podrobně rozpracovány možnosti využití výsledků tohoto
projektu.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Sociologický průzkum plnění Aarlborgských závazků
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Marta Vencovská okomentovala podkladový materiál. Průzkum je realizován v rámci projektu
MA-G 21: Spolupráce mezi místní Agendou 21 v Kraji Vysočina a programem „Gemeinde 21“
v Dolním Rakousku. V rámci projektu proběhnou na obou stranách hranic sociologické
průzkumy. Průzkum je zaměřen na téma plnění Aalborgských závazků. Cílem je zjistit stav
povědomí o udržitelném rozvoji a realizaci procesů MA21 v Kraji Vysočina
a v Dolním Rakousku. Dotazníkové šetření bylo připravováno za metodického vedení odborníků
na proces MA21 z obou zemí. Samotné dotazování je realizováno externím dodavatelem.
Dodavatelem 1. průzkumu v Kraji Vysočina bylo na základě výběrového řízení
Empirické centrum Vysočiny při VŠP Jihlava. Respondenti byli obyvatelé Kraje Vysočina starší
18 let. Průzkum byl realizován v období únor – květen 2011. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, zda-li
získaná data jsou veřejně přístupná. Marta Vencovská odpověděla, že ano (výstupy průzkumu –
mag21.kr-vysocina.cz; www.kr-vysocina.cz/mag21.) Z Metodické stránky nejsou data přesná
na jednotlivé části regionu (obce, města, ORP). Jana Borůvková doplnila, že cílem
bylo hodnocení Kraje Vysočina.
Kraj byl rozdělen do 4 velikostních kategorií – 1. kategorie - obce do 5 tis. obyvatel, 2. kategorie
- obce od 5 tis. obyvatel do 15 tis. obyvatel, 3. kategorie - obce od 15 tis. obyvatel
do 50 tis. obyvatel a 4. kategorie - obce nad 50 tis. obyvatel. V závěrečné zprávě je porovnání
těchto 4 velikostních kategorií obcí. Marta Vencovská dodala, že do budoucna bude zpracován
podobný typ dotazníku určený pro starosty obcí. Emil Dračka vyslovil názor, zda-li je vhodné
rozdělení do 4 velikostních kategorií obcí. Lepší by bylo vytvořit dotazníky z hlediska regionů.
Jana Borůvková řekla, že v mikroregionech není možné oslovit tolik respondentů. Iveta Fryšová
doplnila, že tato aktivita byla realizována v rámci přeshraniční spolupráce, kde byly jasně
stanoveny podmínky o počtu respondentů. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, zda obce mohou využít
ke svým účelům otázky z dotazníku. Iveta Fryšová odpověděla, že konkrétní poptávka (od obcí,
měst atd.) musí být vždy směřována na Kraj Vysočina, neboť kraj je vlastníkem díla.
4. Projekty EU – vyhodnocení
Iveta Fryšová informovala o projektech EU:
V rámci OP Výzkum a vývoj inovace je připravován projekt CPVV. V současné době se
čeká na vyhlášení výzvy od MŠMT. Došlo k personálním změnám v operačním programu.
Výzvy určené knihovnám a vysokým školám byly pozastaveny.
V rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost Kraj Vysočina realizuje několik projektů. Projekty jsou
zaměřeny např. na zvýšení kvality v rámci krajského úřadu a cílovou skupinu tvoří úředníci
a zaměstnanci p.o. zřizovaných Krajem Vysočina.
OP v oblasti zdravotnictví – ROP NUTS2 Jihovýchod – v letošním roce dojde k ukončení
4 investičních projektů. Tyto projekty byly realizovány v krajských nemocnicích. Poslední projekt,
který je realizován, je projekt v Nemocnici Jihlava – Pavilon urgentní a intenzivní péče.
Ukončení se předpokládá během měsíce srpna roku 2012.
Dále je realizována řada projektů v IOP v oblasti IT.
Strategické projekty v oblasti cestovního ruchu – ROP NUTS 2 Jihovýchod
 modernizace Zámku Třebíč – projekt v realizaci.
 Centrum zelených vědomostí Bystřice nad Pernštejnem – projekt v realizaci.
 Regenerační centrum Nové Město na Moravě – projekt skončen.
Miroslav Vrbka vznesl dotaz, zda kraj může ovlivnit čerpání peněz z evropských fondů.
Martin Hyský odpověděl, že Kraj Vysočina může ovlivnit čerpání finančních prostředků z ROP.
Nejvíce je čerpáno z ROP NUTS2 Jihovýchod. Iveta Fryšová doplnila, že v programovacím
období 2007-2013 je celková alokace cca 750 mld. Kč. Dosud bylo čerpáno cca 125 mld. Kč.
Kraje iniciovaly, aby část finančních prostředků, která je „ohrožena“ byla převedena do jiných
OP, které jsou více čerpány a jsou přezávazkované. Miloš Vystrčil dodal, že v programovacím
období 2014-2020 by pravděpodobně mohla pro ČR být vyčleněna částka ve výši cca
540 mld. Kč.
5. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. ORR hospodaří s rozpočtem ve výši
94 mil. Kč a jedná se o vyrovnaný rozpočet se standardními položkami. Pro rok 2012 je návrh
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rozpočtu ve výši 90 mil.Kč. Pro rok 2012 je např. požadavek na navýšení alokace
pro POV na 70 mil. Kč. Návrh rozpočtu bude projednán na konci měsíce září. Podkladový
materiál bude součástí zápisu. Návrh rozpočtu projednaný s p. náměstek
Ing. Vladimírem Novotným bude znovu předložen na zasedání výboru.
6. Informace o posouzení vlivu aktualizovaného Programu rozvoje Kraje Vysočina na
ŽP
Dušan Vichr sdělil, že v rámci posouzení vlivu koncepce PRKV na životní prostředí bylo také
na základě požadavku MŽP zpracováno posouzení vlivu na lokality NATURA 2000 a na veřejné
zdraví. Zpracované hodnocení SEA bylo zasláno na MŽP k posouzení.
Závěr koncepce vlivu na veřejné zdraví - převažují pozitivní dopady koncepce
Závěr koncepce vlivu na lokality NATURA 2000 – koncepce nemá významný negativní
vliv na lokality NATURA 2000 a jejich předměty ochrany.
Celkový závěr vyzněl pro Kraj Vysočina pozitivně. Iveta Fryšová doplnila, že ORR v současné
době pracuje na zpracování tzv. „Akčních plánů“, které budou vycházet z PRKV.
Jednotlivá opatření budou rozpracována do jednotlivých akčních plánů pro jednotlivé roky.
Aktivity budou provázány na finanční zdroje kraje a cizí zdroje. Koncepce bude předložena
orgánům kraje k posouzení.
7. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci
Iveta Fryšová informovala o přeshraniční spolupráci v rámci Cíl 3 – Evropská územní
spolupráce, OP přeshraniční spolupráce Kraj Vysočina figuruje jako zprostředkující subjekt.
Kraj Vysočina v tomto OP čerpá finanční prostředky velmi dobře. V současné době je realizován
např. projekt PRO 2013+. V rámci tohoto projektu spolupracuje Kraj Vysočina
s Dolním Rakouskem, městem Vídeň a Jihomoravským krajem. Bude se jednat o nastavení
priorit v dalším programovacím období. Úspěšné projekty z přeshraniční spolupráce –
např. investiční projekty v oblasti dopravy, Dolnorakouská zemská výstava, SEN, MAG21,
Rodinné pasy apod. Dále informovala o Fondu malých projektů – řídí RRA Vysočina, možné
využít k podání projektů např. na kulturní akce, výměna studentů apod.
8. Diskuze, různé
Karel Pačiska vznesl dotaz týkající se FV na rok 2012. Dušan Vichr odpověděl, že výše alokace
FV bývá řešena až na přelomu roku, kdy je již připraven rozpočet a známa rezerva kraje, z které
se prostředky do FV převádějí. Iveta Fryšová doplnila, že doporučení ORR na alokaci
FV na příští rok bude minimálně ve stejné výši jako pro rok 2011.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2011 je naplánováno
na 17. 10. 2011 od 13.00 hodin.
9. Závěr
Miloš Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.
Miloš Vystrčil, v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 9. září 2011.
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