Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2012
konaného 17. prosince 2012
Přítomni:
1. Medová Rubišarová Marie

7 Jonáš Vítězslav

2. Ryšavý Zdeněk

8. Hynk Vladislav

3. Uchytil Miloš

9. Kučera Tomáš

4. Číž Josef (místopředseda)

10. Honzárek Libor

5. Svoboda Zdeněk

11. Černá Marie (předsedkyně)

6. Královec Pavel

12. Fryšová Iveta (tajemnice)

Omluveni:
1. Komínek Josef

2. Vymazal Jaroslav

Hosté:
1. Hyský Martin (člen Rady Kraje Vysočina)

4. Holý Petr (ORR)

2. Černý Martin (ředitel Sekce pro rozvoj 5. Hadravová Jana (ORR)
regionu)
3. Vichr Dušan (ORR)

6. Jež Jan (ORR)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Představení členů výboru;
3. Organizační záležitosti, jednací řád;
4. Stručné představení činnosti Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje
Vysočina;
5. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje
Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013;
6. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020;
7. Profil Kraje Vysočina – prosinec 2012;
8. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a
vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2012;
9. Strategie Kraje Vysočina 2020;
10. Zásady pro poskytování dotací – Místní Agenda 21 a Zdraví 21;
11. OP VK – Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o
poskytnutí podpory u 2 příjemců GG OP VK;
12. Diskuze, různé;
13. Závěr.

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
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1. Zahájení, schválení programu
Marie Černá, předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
(dále jen „Vrr“), přivítala všechny přítomné. Na základě počtu přítomných členů konstatovala,
že výbor je usnášeníschopný. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přednesla návrh programu, který byl 9 hlasy schválen.
Během jednání se dostavil člen výboru Vítězslav Jonáš.
2. Představení členů výboru
Postupně se představili členové výboru.
Během jednání se dostavil člen výboru Zdeněk Ryšavý.
3. Organizační záležitosti, jednací řád
Členové výboru obdrželi jednací řád výboru a byli seznámeni s organizačními záležitostmi.
Přítomní členové výboru se shodli na elektronickém zasílání podkladových materiálů s tím,
že na jednání výboru bude členům k dispozici jeden kompletní výtisk podkladových materiálů
a dále bude zajištěna prezentace jednotlivých podkladových materiálů pomocí dataprojektoru
přímo na zasedání výboru. Dále se členové výboru shodli na pořizování zápisu z každého
zasedání výboru, jehož součástí bude i souhrn přijatých usnesení. Zápis vždy podepisuje
předseda a tajemník výboru a poté je na následujícím zasedání v úvodu jednání odsouhlasen.
Usnesení 30/06/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
souhlasí
s elektronickým zasílám podkladových materiálů.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 31/06/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
souhlasí
s vyhotovováním zápisu z každého zasedání výboru, jehož součástí bude i souhrn usnesení.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Dále byli členové seznámeni s následujícími termíny zasedání výboru, a to: 28. 1., 4. 3., 22. 4.,
3. 6., 26. 8., 21. 10., 25. 11. 2013 vždy od 13:00 hod.
Usnesení 32/06/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
souhlasí
s navrženými termíny zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
rok 2013.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Stručné představení činnosti Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje
Vysočina
Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje seznámila stručně členy výboru s činností
odboru např. se zaměřením na finanční objem administrovaných projektů, administraci
operačních programů z pozice zprostředkujícího subjektu, strategické plánování, činnost pro
podnikatelské subjekty a spolupráci s neziskovým sektorem. Odbor je rozdělen na čtyři oddělení
- oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU vedoucí Jan Jež, oddělení grantových
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programů vedoucí Jana Hadravová, oddělení regionálního rozvoje vedoucí Petr Holý, oddělení
strategického plánování vedoucí Dušan Vichr.
5. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací
z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok
2013
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Pro rok 2012 probíhalo poskytování dotací
obcím do 1 500 obyvatel dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových
dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci POVV schválených Zastupitelstvem Kraje Vysočina
dne 13. 12. 2011. Zásady POVV pro rok 2012 podporovaly projekty obcí týkající se obnovy jejich
majetku. Dotaci obdržela každá obec, která předložila žádost v souladu se Zásadami. V případě
převisu požadovaných podpor nad objemem alokovaných prostředků (v rozpočtu pro rok 2012
bylo vyčleněno 69 mil. Kč, pro rok 2013 je navrhována stejná částka) se mohla maximální
poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou výši 104 000 Kč. Garantovaná částka
vycházela z předpokladu, že požádají všichni potenciální žadatelé (662 obcí do 1500 obyvatel).
Po vyhodnocení administrativního souladu Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje
Vysočina ve spolupráci s úřady obcí s rozšířenou působností, které sbírají žádosti, byl seznam
projektů navržených k dotaci předložen ke schválení Radě Kraje Vysočina a následně
i Zastupitelstvu Kraje Vysočina. V roce 2012 se sešlo celkem 648 žádostí a maximální přiznaná
dotace byla stanovena na 107 000 Kč. Obdobný počet žádostí je předpokládán i v roce 2013.
Pro rok 2013 je navrhováno obecnou filozofii Zásad POVV zachovat. Dušan Vichr okomentoval
navrhované změny v POVV pro rok 2013. Iveta Fryšová doplnila, že se jedná o standardní
dotační titul určený pro obce. Kraj Vysočina ze svého finančního rozpočtu uvolňuje dotace
dvěma způsoby. Jedním ze způsobů jsou zásady zastupitelstva kraje a druhý způsob
jsou grantové programy Fondu Vysočiny. Miloš Uchytil řekl, že velkou výhodou tohoto
programu je malá administrativní zátěž pro obce. Marie Černá doplnila, že mezi další výhody
patří stabilita programu. Iveta Fryšová doplnila, že v případě zvýšení počtu možných žadatelů
(např. o města s místní částí) by došlo k poklesu rozdělované dotace na jednoho žadatele a bylo
by na zvážení, zda je ještě efektivní, aby byla dotace takto administrována.
Usnesení 33/06/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových
dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2013.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Ze strany Ministerstva pro místní
rozvoj ČR (dále jen „MMR“) byl vypracován Podklad pro přípravu Dohody o partnerství
pro programové období 2014-2020. Dohoda o partnerství, bude obsahovat návrhy programů
pro období 2014–2020 pro fondy EFRR, ESF, FS, EZFRV a EMFF fungující pod SSR. Dohoda
bude vypracována na období 2014–2020 v dialogu s EK a ve spolupráci s partnery. Návrh
OP vychází z vládou projednaných národních rozvojových priorit (dále jen „NRP“), a to zejména
na základě zhodnocení jejich věcné potřebnosti a koncentrace.
Vláda projednala těchto 5 NRP:
 Zvýšení konkurenceschopnosti podniků a ekonomiky
 Rozvoj páteřní infrastruktury
 Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy
 Podpora začleňování, boje s chudobou a systém péče o zdraví
 Integrovaný rozvoj území
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Za účelem jednoduchého vytvoření systému i řízení OP bylo navrženo 8 tematických okruhů
(dále jen „TO“). Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované
resorty, kraji (za Kraj Vysočina použita Strategie Kraje Vysočina 2020) a dalšími partnery.
Tematické okruhy (TO) slouží jako převodník mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů
a prioritních os u jednotlivých operačních programů. Dne 27. 9. 2012 MMR předložilo „Podklad
pro přípravu Dohody o partnerství“ do meziresortního připomínkového řízení. Ze strany Kraje
Vysočina byly k návrhu odeslány připomínky. 28. 11. 2012 schválila Vláda ČR předložený
materiál a tím byl dán základní stavební kámen pro příští programové období. Dále byli členové
seznámeni s přípravou Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020. Zpracována již
byla analytická část včetně zhodnocení vývojových tendencí a disparit, typologií regionů
z hlediska regionální konkurenceschopnosti a je završena komplexní SWOT analýzou. Dále byla
zpracována návrhová část s prioritami regionální politiky na období 2014-2020. Priority SRR
jsou koncentrovány na hlavní problémová témata regionálního rozvoje a úzce propojena
s jednotlivými typy území (regionalizace témat), pro které je dané rozvojové téma nejzásadnější.
Rozpracována je implementační část SRR, jejím úkolem je nastavit systém realizace
regionálního rozvoje na centrální/sektorové i regionální úrovni. K jednotlivým výstupům SRR
se pravidelně schází s možností připomínkování pracovní skupina, kde jsou zastoupeny
i všechny regiony. Zástupcem Kraje Vysočina je pracovník odboru regionálního rozvoje KrÚ.
Harmonogram čerpání je ze strany krajů a organizací dlouhodobě rozporován, neboť některé
termíny jsou zcela nereálné. Martin Černý informoval o materiálu, který bude předložen v lednu
na zasedání asociace krajů, který se týká možnosti regionálních obálek. Libor Honzárek řekl,
že je dobré sledovat a včas připomínkovat materiály od vlády a že přípravě pro čerpání
prostředků z OP je zapotřebí se hodně věnovat. S tímto typem materiálu shrnujícím vývoj
přípravy na další programovací období budou členové VRR seznamováni pravidelně jednou za
půl roku.
Usnesení 34/06/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Profil Kraje Vysočina – prosinec 2012
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Profil Kraje Vysočina je analytickou částí
Programu rozvoje Kraje Vysočina. Profil Kraje Vysočina je průběžně aktualizován a předkládán
Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí. Zastupitelstvo Kraje Vysočina vzalo v březnu 2012 na
vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina (dále jen „aktualizace profilu“). Na jednání Rady Kraje
Vysočina dne 13. 3. 2012 bylo Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina
(dále jen „ORR“) uloženo předložit další aktualizaci profilu v čtvrtém čtvrtletí roku 2012. ORR
kontaktoval zástupce všech odborů, jichž se aktualizace profilu dle tematického zaměření týká.
Kromě samotného ORR se jedná o tyto odbory:
 dopravy a silničního hospodářství,
 informatiky,
 kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
 lesního a vodního hospodářství a zemědělství,
 sekretariátu hejtmana,
 sociálních věcí,
 školství, mládeže a sportu,
 územního plánování a stavebního řádu,
 zdravotnictví,
 životního prostředí.
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Usnesení 35/06/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU
a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2012
Petr Holý okomentoval podkladový materiál. V Kraji Vysočina již byly realizovány tři regionální
kola soutěže s názvem SKUTEK ROKU. Cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti
o aktivity, které napomáhají v rozvoji území a prezentovat činnost neziskového sektoru. Zároveň
je tato soutěž poděkováním těm, kteří se v těchto oblastech nejvíce angažovali. V minulém roce
bylo regionální vyhodnocení soutěže doplněno o Přeshraniční cenu za udržitelný rozvoj, kde se
vítězné projekty z Vysočiny porovnali s podobnými projekty z Dolního Rakouska. Marie Černá
vznesla dotaz, zda lze opakovaně nominovat skutek, který byl již v minulých letech nominován.
Petr Holý odpověděl, že nelze přijmout nominaci skutku nebo projektu, který byl v této soutěži
v předchozích letech oceněn.
Usnesení 36/06/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK
ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2012.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Strategie Kraje Vysočina 2020
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Vznik dokumentu souvisí zejména
s přípravou kraje na nové programovací období 2014-2020, kdy je žádoucí, aby byl připraven
celokrajský dokument, který by identifikoval základní rozvojové směry (prioritní témata)
Kraje Vysočina pro toto období a zároveň reflektoval nejzásadnější dokumenty EU, které
předurčují podobu nového programovacího období tj. Strategii Evropa 2020 a obdobné
dokumenty republikové úrovně - zejména Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR,
Národní program reforem ČR a Strategii regionálního rozvoje ČR. Tato Strategie by měla rovněž
sloužit jako základní podklad při vyjednávání zájmů Kraje Vysočina v připravovaných operačních
programech, jejichž konkrétní architektura by měla být známa na začátku roku 2013. Strategie
vychází především z místního rozvojového potenciálu a stanovuje regionální prioritní okruhy
pro období 2014 - 2020 za účelem posílení konkurenceschopnosti našeho kraje. Ze strany
ORR byla zpracována analytická část a SWOT analýza Strategie a z ní vycházející návrhová
(strategická) část. V rámci návrhové části bylo stanoveno pět tematických priorit (Vysočina jako
atraktivní venkovský prostor, Lidé na Vysočině, Ochrana přírodního bohatství, Moderní
infrastruktura, Konkurenceschopná ekonomika), které jsou dále rozvedeny do úrovně
jednotlivých opatření. Posledním krokem před závěrečným projednáním Strategie v orgánech
kraje bylo splnění povinnosti vyhodnotit vliv této koncepce na životní prostředí dle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. Vyhodnocení, jehož součástí bylo
také veřejné projednání konané dne 8. 11. 2012, bylo ukončeno 22. 11. 2012 vydáním
závěrečného souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí. Vítězslav Jonáš řekl, že
větší pozornost by měla být věnována oblasti dopravy – vysokorychlostním tratím a dále oblasti
energetiky – rozvoji JEDU. Dušan Vichr odpověděl, že oblast vysokorychlostních tratí není
v této strategii řešena proto, neboť uvažovaná doba začátku realizace stavby je až po době
platnosti strategie a dále prodloužení životnosti a rozšíření JEDU je jedna z klíčových aktivit
opatření D 3. Libor Honzárek zdůraznil důležitost vysokorychlostních tratí v Kraji Vysočina.
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Přítomní členové výboru se shodli, že na některém z příštích zasedání výboru budou pozváni
zástupci OÚPSŘ. Vítězslav Jonáš vznesl dotaz, zda v případě potřeby lze materiál průběžně
aktualizovat. Dušan Vichr odpověděl, že ano. Zdeněk Ryšavý řekl, že podpora jaderné
energetiky vždy byla a vysokorychlostní tratě nejsou v současné době na centrální úrovni jasné.
Miloš Uchytil řekl, že je zapotřebí zaměřit se i na technické obory ve školství. V Kraji Vysočina
je nedostatek studentů se zaměřením na technické obory v propojenosti k energetice.
Iveta Fryšová odpověděla, že řada jmenovaných připomínek je řešena nebo bude řešena
samostatnými dalšími strategickými dokumenty Kraje Vysočina, jako je např. Regionální
inovační strategie Kraje Vysočina.
Usnesení 37/06/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Strategie Kraje Vysočina 2020.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Zásady pro poskytování dotací – Místní Agenda 21 a Zdraví 21
Petr Holý okomentoval podkladový materiál. Jedná se o materiál, který je aktualizací
Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování
a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina (dále jen „Zásady“)
č. 11/2011, jehož výstupem budou nové Zásady pro rok 2012. Vyhlášením Zásad Kraj Vysočina
transparentně finančně podpoří aktivity místní Agendy 21, k jejichž naplňování a podpoře se
veřejně zavázal v rámci Programu rozvoje kraje (PO 5: Životní prostředí, Opatření 5.6: Místní
Agenda 21 a PO 2: Zdravotnictví a sociální služby, volnočasové aktivity, Opatření 2.5: Zdraví
21 v Kraji Vysočina – zdravý životní styl, prevence), a zároveň tak splní ukazatel vytvoření
systému podpory aktivit MA 21 v souladu s Kritérii MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, podle
kterých Kraj Vysočina při realizaci MA21 postupuje.
V předkládaných Zásadách došlo k drobným úpravám v textu, a to:
 omezení trvání projektů termínem pro doručení závěrečné zprávy do 15. 11.
 z důvodu motivace ke kvalitativnímu postupu v procesu místní Agendy 21 v Kraji
Vysočina bude umožněno žadatelům splňujícím kategorii B a C v Databázi
MA21 čerpání dotace až do výše 80 000 Kč, žadatelům splňujícím kategorii D čerpání
až do výše 60 000 Kč a ostatním maximálně 40 000 Kč.
Usnesení 38/06/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady pro poskytování dotací – Místní Agenda 21 a Zdraví 21.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
11. OP VK – Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení
od Smlouvy o poskytnutí podpory u 2 příjemců GG OP VK
Jana Hadravová informovala členy výboru o návrhu na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory
u 2 příjemců GG OP VK. Jedná se o zrušení smlouvy u dvou grantových projektů v oblasti
podpory Nabídka dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina v celkové výši cca 7 mil. Kč. Prvním
projektem je projekt P.M.P.G Company s názvem „Top Management lidských zdrojů
v cestovním ruchu“. Projekt měl být realizován 18 měsíců v celkové výši cca 3,7 mil. Kč.
Příjemce v roce 2011 obdržel zálohovou platbu ve výši 750 tis. Kč. Tato částka byla převedena
na účet, který nesouvisí s realizací projektu. Další pochybení příjemce se týkalo tvorby
vzdělávacích materiálů, kdy byla zjištěna duplicita financování ve výši 621 760 Kč. Celkem tedy
došlo k porušení rozpočtové kázně ve výši 1 371 tis. Vítězslav Jonáš vznesl podnět, že zrušení
Číslo jednací: KUJI

83899/2012

Číslo stránky

6

rozhodnutí o poskytnutí podpory nepřísluší projednání ve výboru regionálního rozvoje.
Iveta Fryšová odpověděla, že tato problematika spadá k projednání VRR, neboť jednotlivé dílčí
projekty mají vliv na realizaci strategických projektů kraje, kterými jsou globální granty OP VK
realizované Krajem Vysočina. Rovněž připomněla, že VRR se vyjadřuje také k doporučení
podpory jednotlivých projektů. Iveta Fryšová informovala o druhém projektu, u kterého je rovněž
navrženo odstoupit od smlouvy. Jedná se o zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci
projektu s názvem „Vzdělávání regionálních manažerů“, realizátorem projektu je Impuls Třebíč,
u kterého byly zjištěny veřejnosprávní kontrolou na místě neodstranitelné nedostatky, spočívající
v závažném porušení povinností příjemce podpory. I v tomto případě šlo o dvojí financování
v projektu vytvořených metodik.
Během jednání odešel člen výboru Vladislav Hynk.
Usnesení 39/06/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje přijmout návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení
od Smlouvy o poskytnutí podpory u 2 příjemců GG OP VK.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
12. Diskuze, různé
Během jednání odešel člen výboru Josef Číž.
Marie Černá informovala, že na příštím zasedání výboru bude projednán plán práce výboru,
který budou moci členové výboru připomínkovat. Zasedání Výboru regionálního rozvoje
Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2013 je naplánováno na pondělí 28. ledna 2013 od 13.00
hodin.
13. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání.

Marie Černá
předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Iveta Fryšová
tajemnice Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Oulehlová dne 19 prosince 2012.
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