Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2013
konaného 22. dubna 2013
Přítomni:
1. Komínek Josef

7. Jonáš Vítězslav

2. Medová Rubišarová Marie

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)

Nepřítomni (omluveni):
1. Ryšavý Zdeněk

2. Vymazal Jaroslav

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

3. Molák Miloš (ORR)

2. Vichr Dušan (ORR)

4. Fiala Pavel (ORR)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Informace o přípravě kraje na plánovací období 2014 – 2020;
3. Informace o přípravě krajských projektů do ROPu a dalších operačních programů (OP
VK – individuální projekt kraje - Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost);
4. Žádost města Světlá nad Sázavou o změnu předmětu podpory u GP Rozvoj vesnice;
5. Energetický management Kraje Vysočina;
6. Diskuze, různé;
7. Závěr.
1. Zahájení, schválení programu a zápisu
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 8 hlasy schválen.
2. Informace o přípravě kraje na plánovací období 2014 - 2020
Během jednání se dostavil člen výboru Vítězslav Jonáš.
Dušan Vichr okomentoval prezentaci týkající se přípravy kraje na plánovací období 2014 2020. Příprava období vychází ze strategických dokumentů na úrovni ČR (Strategie regionálního
rozvoje ČR, Národní program reforem, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti) a Evropy
(zejména Evropa 2020). Dokumenty vymezují základní rámec pro další programovací období.
Základním dokumentem na úrovni členského státu je Dohoda o partnerství, která vymezuje
rámec čerpání prostředků za každý členský stát, stanovuje strategii pro plánovací období
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800

a následnou implementaci. V současné době je dohoda zpracována ve formě návrhů a postupně
se bude upřesňovat na základě vývoje přípravných prací. Dokumenty prochází složitou
přípravou a četnými změnami. Byly vytvořeny pracovní skupiny. Celková alokace pro ČR pro
plánovací období 2014 -2020 je 20,5 mld. EUR. Pro ČR se podařilo vyjednat uznatelnost DPH,
což znamená, že o 21 % nemusí být nižší spolufinancování. Mělo by platit pravidlo
n+3 (prostředky, které jsou přiděleny na kalendářní rok, bude možné čerpat v následujících
3 letech).
Během jednání se dostavil člen výboru Libor Honzárek.
Pravděpodobně budou zavedeny výkonnostní rezervy ve výši 7 % (pro každý členský stát bude
vyčleněna finanční částka ve výši 7 %, kterou daný stát obdrží na základě bezproblémového
čerpání). Jednotlivé projekty budou podrobovány intervenční logice (odůvodňování projektů,
hledání příčin). V současném plánovacím období jsou podporovány projekty zejména formou
nevratných dotací. V následujícím období by se mělo více využívat návratných typů - půjček,
úvěrů, záruk apod. Výhodou těchto nástrojů je, že se během plánovacího období mohou
několikrát obrátit. Na úrovni státu bylo schváleno 5 Národních rozvojových priorit, které byly
následně rozpracovány do tematických okruhů a ty dále do operačních programů.
Pro následující plánovací období je připraveno 5 tematických operačních programů – OP
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Doprava,
OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost. Největší změnou proti současnému programovacímu
období je, že regionální operační programy by měly být nahrazeny jediným regionálním
operačním programem, a to Integrovaným regionálním operačním programem. Další operační
programy, které vychází z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, jsou
OP Rybářství, OP Program rozvoje venkova. V rámci OP Evropské územní spolupráce
se Vysočiny týká OP AT-CZ.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – jedná se o podporu
nejrůznějších forem malého a středního podnikání, technického vzdělávání, hospodaření
s energiemi, rozvoje internetu a komunikačních technologií atd.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – jedná se o podporu vědecko-výzkumné sféry,
přístrojového vybavení, oblasti vzdělávání, hodnocení škol, S3 strategie (strategie zaměřená
na inteligentní specializace, kde každý region bude muset tuto strategii mít, aby mohl z OP
čerpat). V každém regionu by měl působit manažer, který bude vyjednávat s výzkumnými
institucemi a podniky v dané oblasti a připravit daný kraj na čerpání z OP. Iveta Fryšová
doplnila, že je to v gesci MŠMT. Manažeři budou procházet různými školeními a budou úzce
spolupracovat s kraji. Za Kraj Vysočina již byl manažer vybrán.
Operační program Doprava – jedná se o podporu v oblasti infrastruktury, železnic, silnic,
komunikace v síti TEN-T, letecké infrastruktury, veřejné dopravy.
Operační program Životní prostředí – jedná se o podporu energetických úspor, řešení odpadů,
kanalizací, čistírny odpadních vod, ochrany biodiversity a krajiny.
Operační program Zaměstnanost – jedná se o podporu adaptability a mobility pracovní síly,
uplatnění osob sociálně vyloučených, veřejné služby zaměstnanosti.
Operační Program rozvoje venkova – jedná se o podporu zemědělství, venkovských obcí
(v současné době se řeší, jak velká část připadne na podporu venkovských obcí, možná tato
oblast bude zcela vyloučena. Finanční prostředky na podporu venkovských obcí již byly
převedeny do kohezní politiky), 5% alokace na metodu LEADER (v současné době se diskutuje,
zda budou podpořeny všechny MAS).
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Operační program IROP – jedná se o operační program, který se rychle vyvíjí. Je rozdělen
do 4 prioritních oblastí.
PO 1 Zvýšení konkurenceschopnosti v území – podpora dopravní infrastruktury navazující
na silniční síť TEN-T, veřejné dopravy, cyklostezek, cestovního ruchu, energetických úspor.
PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb v území – podpora rozvoje sítě sociálních služeb,
zdravotnických zařízeních, podnikání, vybavení úřadů práce.
PO 3 Posílení institucionální kapacity veřejné správy – podpora veřejných subjektů,
strategických dokumentů, šíření ICT technologií, integrovaného záchranného systému.
PO 4 Technická pomoc – podpora technické pomoci.
OP AT-CZ - v rámci tohoto programu dostaly regiony za úkol vybrat z 11 5 tematických cílů, kam
by měl být OP zaměřen – vybrány byly vzdělávání, životní prostředí, výzkum, vývoj a inovace,
institucionální kapacita, podpora udržitelné dopravy. Shoda byla u všech partnerů (českých
i rakouských). Jedná se o OP, který je ve svém zpracování zatím nejdále. Iveta Fryšová
doplnila, že program bude předložen evropské komisi ke schválení pravděpodobně v září 2013.
U oblasti „Doprava“ bylo MMR dlouze diskutováno, především v návaznosti na indikátory, kde je
kladen velký důraz na to, že se nejedná o km ani opravené mosty, ale o vazbu na lepší
zaměstnanost, dostupnost. Do PO 11 Institucionální spolupráce spadá Fond malých projektů, ze
kterých realizují různé subjekty malé projekty např. na setkávání s partnerskými obcemi.
Do jiného tematického cíle by tento projekt nešel zahrnout.
Martin Hyský doplnil, že u IROP došlo k transformaci prioritních os z původních 7 do tří
(nepočítaje Technickou pomoc). Nedošlo k vyřazení témat, jen byly zařazeny do skupin.
Mnohdy seskupení není logické, ale do budoucna se uvidí. Ministerstva mají představu o vzniku
jednoho tematického operačního programu. Asociace krajů má požadavek, aby 30 % prostředků
bylo určeno na regionální dimenzi. Iveta Fryšová doplnila, že u přeshraniční spolupráce
je v současné době v jednání implementační struktura. Kraje byly v současném programovacím
období zapojeny do administrace na základě smlouvy s MMR a kraji. Ministerstvo chce tuto
strukturu posunout k JTS (jednotný technický sekretariát), kde JTS bude mít schvalovací
a kontrolní pravomoc o hodnocení projektů. Kraje předpokládají zapojit pouze ve fázi motivační.
Ve Fondu malých projektů není Kraj Vysočina s rakouskou stranou sladěn. Fond zabírá 10 %
alokace, která je dána na program. Jedná se o projekt, který je realizován v rámci přeshraniční
spolupráce. Návrh z rakouské strany pro další období je, aby byl jeden projekt, ve kterém budou
zapojeny všechny regiony programovacího období pravděpodobně včetně Vídně. V současné
době jsou tři projekty. S tímto Kraj Vysočina nesouhlasí a společná jednání zatím nic nevyřešila.
Návrh rakouské strany by program velice zkomplikoval. Fond malých projektů nelze nastavit do
té doby, než budou schválena pravidla pro velký program. Počítá se s 10% alokací, jako tomu je
v současném Fondu malých projektů.
Dušan Vichr dále pokračoval v prezentaci. Jednotlivé OP jsou zpracovány v hrubých obrysech
a neustále připomínkovány. Ze strany Evropské komise je tlak, aby podpory nebyly rozdělovány
plošně, ale v území s nejpřínosnějšími dopady (póly růstu či problémová území). Určité typy
regionů již vymezuje Strategie regionálního rozvoje. Existují tři typy území – urbanizované území
(území, kde je největší potencionální růst), periferní území (území, kde je největší koncentrace
problémů). Do těchto dvou typů území by měla být nejvíce koncentrována podpora z OP.
Další je stabilizované území (území, kde není žádný významnější problém). Ze strany MMR byla
ustanovena pracovní skupina, která by měla rozpracovat integrované přístupy a územní
dimenzi. Výstupy by pak měly být podkladem pro jednotlivé OP. V současné době se neví, zda
mapa znamená, že budou podporovány jen subjekty z určitého typu území nebo zda budou
subjekty bodově zvýhodňovány v rámci jednotlivých výzev. Kritérií pro rozdělní daných území
bylo hodně. Marie Černá vznesla dotaz, zda byla metodika typologie s kraji konzultována.
Miloš Molák odpověděl, že základní údaje kraj obdržel. Přesný počet a poměr jednotlivých
kritérií MMR nekonzultovalo, ani nezveřejnilo. Martin Hyský doplnil, že kritéria byla kraji silně
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kritizována. Dušan Vichr odpověděl, že SRR je nyní vyhodnocována z hlediska SEA. S MMR
je jednáno, aby mapa rozdělení území byla pro kraje pouze vodítkem a kraje měly možnost
mapu dále upřesňovat. Dalším výstupem, který je součástí strategie jsou tzv. Hospodářsky
problémové regiony. Členění je dle ORP. V Kraji Vysočina se jedná o ORP Moravské
Budějovice a Bystřici nad Perštejnem. Do těchto ORP by měla být koncentrována podpora
z jednotlivých OP v některých oblastech. Rozdělení bylo stanoveno na základě několika kritérií,
např. míra nezaměstnanosti. Dalším výstupem jsou Sociálně vyloučené lokality a potenciál
sociálního vyloučení. Kraj Vysočina nemá významný problém se sociálně vyloučenými
lokalitami. Dušan Vichr dále seznámil členy s termínem „Integrovaný přístup“. Jedná se
o věcnou, územní a časovou provázanost intervencí za účelem vyšší efektivnosti čerpání.
Jsou stanoveny čtyři typy nástrojů – Integrované územní investice (povinná alokace ve výši 5 %
na urbánní dimenzi), Integrované plány rozvoje území (návrh asociace krajů je, aby byl plán
zpracován na celém území kraje), Komunitně vedený místní rozvoj (uplatňování metody
LEADER), Společný akční plán (skupina projektů v oblasti měkkých projektů ve výši
10 mil. EUR). Asociace krajů požaduje vznik Regionální dohody o partnerství. Navazuje na
Dohodu o partnerství na úrovni ČR a EU. Dohody by měl uzavírat kraj v souladu s dalšími
partnery regionu (zástupci soukromých či veřejných subjektů, NNO apod.). Strategie by měla
definovat nejvýznamnější problémy na území Kraje Vysočina a způsob řešení
s pomocí jednotlivých OP. Na tyto přístupy kraje požadují vyčlenit 30 % finančních prostředků.
Na každý kraj by byla vyčleněna určitá suma tzv. regionální obálky. S návrhem Regionální
dohody je seznamováno MMR. Uvažuje se o trojím způsob implementace regionálních obálek
(pomocí současných ÚRR, nebo prostřednictvím krajských úřadů, nebo prostřednictvím účelově
zřízených organizací). Martin Hyský doplnil, že u implementačních subjektů kraje vyslovily
souhlasné stanovisko ke zřízení účelové organizace. Úřady regionální rady jsou zcela
vyloučeny. Libor Honzárek doplnil, že se zástupci ÚRR byla vždy dobrá spolupráce.
Dušan Vichr sdělil, že kraj spolupracuje s ÚRR na přípravě dokumentů pro 2014+, některé
dokumenty by mohly být financovány z Technické pomoci ROP.
Během jednání se dostavila členka výboru Marie Rubišarová Medová.
Dušan Vichr řekl, že v současné době je vyhlášena výzva v OP Lidské zdroje a zaměstnanost,
kde nejsou příjemci jednotlivé kraje. Pro některé OP bude nutné zpracovat odborové strategické
dokumenty (ex-ante kondicionality). Z důvodu jejich vysoké nákladovosti, bude snaha
dokumenty zařadit do výzev. Pavel Královec vznesl podnět na zahrnutí MAS. Dušan Vichr
odpověděl, že při tvorbě krajského partnerství bude jeden z partnerů MAS. Martin Hyský
odpověděl, že na základě informací od krajských zástupců Národní sítě Místních akčních skupin
s MAS počítají všechna ministerstva. Dušan Vichr doplnil, že operační programy by měly být
v listopadu schváleny Evropskou komisí. Čerpání z OP se plánuje na začátek příštího roku, ale
reálné čerpání bude až ke konci roku 2014 nebo až v průběhu 2015.
Usnesení 21/03/2013/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přípravě kraje na plánovací období 2014 - 2020.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o přípravě krajských projektů do ROPu a dalších operačních programů
(OP VK – individuální projekt kraje - Přírodní a technické obory – výzva pro
budoucnost)
Iveta Fryšová okomentovala prezentaci týkající se projektu “Přírodní a technické obory – výzva
pro budoucnost“. Na základě úspor v OP VK MŠMT vyhlásilo 28. 2. 2013 výzvu oblasti 1.1.
s alokací 1,8 mld. Kč pro všechny kraje, aby realizovaly projekty zaměřené na dovybavení
zastaralého zařízení ve školách, volnočasové aktivity žáků, zasíťování spolupráce mezi ZŠ
a SŠ. Tyto projekty budou v gesci krajů, kraje musí projít kvalitativním hodnocením, jinak projekt
nebude podpořen. Výzva obsahuje několik povinných aktivit. Každá SŠ, která se do projektu
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zapojí, musí mít za partnera minimálně čtyři spolupracují ZŠ. Dvě ZŠ musí být mimo obec, kde
sídlí daná SŠ. Zde může být problém s dojezdovou vzdáleností žáků. Maximálně 40 %
finančních prostředků rozpočtu může být zahrnuto do investic, 60 % rozpočtu musí být
v měkkých aktivitách. Na přípravu projektu byly MŠMT stanoveny dva měsíce. Zastřešující
aktivity Kraj Vysočina stanovil sám a následně oslovil všechny SŠ v regionu zabývající
se přírodovědným a technickým vzděláváním s tím, zda má škola zájem se do projektu zapojit.
Škola si musí vyhodnotit, zda má časové kapacity pro projekt. Do projektu se zatím přihlásilo
26 škol, převážně gymnázia a školy zabývající se technickým vzděláváním. Nejvíce se zapojily
školy z Třebíče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu. Mezi nejdůležitější aktivity, které projekt musí mít,
je vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce vedoucích k využití
projektů OP VK směřující k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání. Tuto aktivitu
bude zastřešovat kraj a bude zde zahrnuta příprava sebevzdělávacího časopisu pro pedagogy
v Kraji Vysočina. Bude obsahovat zkušenosti, předávání praxe, metody pro práci se studenty,
které vychází z OP VK. Na provazbu a navázání projektů je kladen velký důraz. Další aktivitou
je využití výstupů vzniklých v rámci IPo a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzdělávání
s přírodovědným a technickým zaměřením. Jedná se o šest velkých projektů realizovaných
v rámci OP VK. Tuto aktivitu bude také Kraj Vysočina zastřešovat sám, kdy bude pořádat
prezenční formu vzdělávání pro pedagogy, kde budou vzděláváni v netradičních metodách
výuky na dané téma v přírodovědném nebo technickém oboru. Další povinnou aktivitou projektu
je Krajské setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků
v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Tuto aktivitu bude také zastřešovat
Kraj Vysočina, kdy bude realizovat a koordinovat setkání metodiků, kde budou v daných
oblastech probírána příslušná témata. Mezi další povinnou aktivitu patří Vytváření sítí
spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny
zkušeností. Tuto aktivitu také bude zastřešovat Kraj Vysočina a to formou pořádání přehlídek
badatelské, konstrukční a řemeslné tvořivosti žáků. Dále byly popsány povinné aktivity, které
budou zastřešovat samy SŠ. Jedná se především o měkké aktivity. Projektovou žádost bude
projednávat rada kraje dne 30. 4. 2013 a dne 2. 5. 2013 je poslední termín na podání projektu.
V rámci projektu je plánováno cca čtyřicet výběrových řízení, bude se jednat o VZ nadlimitního,
podlimitního a malého rozsahu. Kraj Vysočina bude fungovat pro většinu VZ jako centrální
zadavatel. Hodnocení bude ze strany MŠMT zkráceno a to z důvodu, aby v červnu bylo
rozhodnuto, které projekty budou podpořeny. Začátek realizace je naplánován na 1. 7. 2013,
předpokládaný rozpočet 105 mil Kč. Libor Honzárek vznesl dotaz, kdo bude určovat základní
školy, které budou partnery SŠ. Martin Hyský odpověděl, že SŠ si budou ZŠ vybírat samy.
Iveta Fryšová odpověděla, že jedna ZŠ může být partnerskou pro více SŠ, ale vždy v jiné
oblasti. Jak SŠ k dané spolupráci se ZŠ dospěly, bylo jen jejich rozhodnutí.
Usnesení 22/03/2013/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přípravě krajských projektů do ROPu a dalších operačních programů (OP VK –
individuální projekt kraje - Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost).
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Žádost města Světlá nad Sázavou o změnu předmětu podpory u GP Rozvoj
vesnice
Marie Černá informovala členy výboru o žádosti města Světlá nad Sázavou u GP Rozvoj
vesnice 2013. Město podalo žádost o zařazení oprav a rekonstrukcí místních účelových
komunikací do předmětu podpory grantového programu. Jedná se o námět pro další rok.
Iveta Fryšová doplnila, že žádost byla doručena až po skončení sběru žádostí. ORR
doporučuje pro letošní rok podmínky GP neměnit. Celkově bylo zaevidováno 50 žádostí, celková
alokace bude vyčerpána. Vladislav Hynk vznesl dotaz na statistiku místních části v Kraji
Vysočina, neboť místní části nejsou podporovány. Dušan Vichr odpověděl, že v Kraji Vysočina
je cca 1 400 sídel, kde 700 sídel má status obcí a o dalších 700 sídel se obce starají.
Miloš Uchytil řekl, že by bylo dobré nechat v rámci GP více oblastí podpory.
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Během jednání odešel člen výboru Josef Číž.
Usnesení 23/03/2013/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal
žádost města Světlá nad Sázavou týkající se změny předmětu podpory u GP Rozvoj vesnice a
doporučuje
zohlednit argumenty uvedené v žádosti při přípravě případných grantových programů z Fondu
Vysočiny v následujících letech.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Energetický management Kraje Vysočina
Pavel Fiala okomentoval podkladový materiál. Energetický management (dále jen „EM“)
je základním nástrojem v oblasti šetrného, hospodárného a tedy ekologicky ohleduplného
nakládání s energiemi. Aplikace v praxi představuje soubor nástrojů a opatření, která jsou
uplatňována pro vědomé ovlivňování a řízení procesů v energetickém systému. EM provádí
monitorování a řízení energetického hospodářství daného subjektu a navrhuje změny a opatření
k nápravě, tedy ke snížení energetické spotřeby a nákladů.
Během jednání odešel člen výboru Pavel Královec.
Cílem je energiemi šetřit a hospodárně s nimi nakládat. Ceny všech druhů energií dlouhodobě
rostou, především v části distribuce, kde hlavní složkou je příspěvek na obnovitelné zdroje.
Nárůst příspěvku je každý rok vysoký, v současné době dochází k omezení nárůstu. Náklady na
energii jsou v průměru 10 % provozních výdajů. Využití EM je také dáno legislativou. Průkazy
energetické náročnosti jsou od letošního roku povinné. EM bude sloužit k úspoře v rozpočtu,
ke zvyšování energetické bezpečnosti. Dále jako podklad pro vyhledávání, doporučení
a přípravu navržení konkrétních úsporných opatření, vyhodnocování efektivity úsporných
opatření. Podklady pro žádosti do nejrůznějších programů, možnost srovnání energetické
náročnosti podobných p.o. Kraje Vysočina, podklad pro finanční plány p.o. a podklad pro VZ na
společné nákupy energií. V současné době se vychází z faktur, audit je zpracován na začátku
daného roku, kdy ale některé faktury ještě nejsou k dispozici. EM by měl být docílen pomocí
evidence a sledování spotřeb energií a to pomocí aplikace na portálu p.o. Kraje Vysočina.
Zde se budou zapisovat odečty a následně z dat spotřeby se bude dělat vyhodnocení. Portál
bude přístupný všem, kdo má k webu zřízen přístup. Portál by měl být spuštěn 1. 6. 2013.
Data budou zapisována 1x týdně, kde se bude jednat o místa těžce dostupná, nebo sezónní,
zde se odečty budou provádět 1x ročně. Zatím budou nastaveny odečty pro elektřinu a zemní
plyn, do budoucna se připravuje rozšíření komodit. První vyhodnocení bude známo v září
a následně ke konci roku. Zřizovaných organizací je 120. Marie Černá informovala o E-aukci
pro občany v městě Třebíč.
Během jednání odešel člen výboru Vítězslav Jonáš.
Usnesení 23/03/2013/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o Energetickém managementu Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze, různé
Iveta Fryšová řekla, že na Stavebním veletrhu v Brně Kraj Vysočina obdrží dne 23. 4. 2013
cenu za nejlepší investici TOP INVEST 2012 za Pavilon urgentní a investiční péče Nemocnice
Jihlava.
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Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2013 je naplánováno
na pondělí 3. června 2013 od 13.00 hodin.
7. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání.

Ing. Marie Černá
předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
tajemnice Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Oulehlová dne 24. dubna 2013.

Číslo jednací: KUJI

30491/2013

Číslo stránky

7

