Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2013
konaného 3. června 2013
Přítomni:
1. Komínek Josef

8. Jonáš Vítězslav

2. Medová Rubišarová Marie

9. Vymazal Jaroslav

3. Ryšavý Zdeněk

10. Hynk Vladislav

4. Uchytil Miloš

11. Kučera Tomáš

5. Číž Josef (místopředseda)

12. Černá Marie (předsedkyně)

6. Svoboda Zdeněk

13. Fryšová Iveta (tajemnice)

7. Královec Pavel
Nepřítomni (omluveni):
1. Honzárek Libor
Hosté:
1. Hyský Martin (člen Rady Kraje Vysočina)

4. Holý Petr (ORR)

2. Vichr Dušan (ORR)

5. Průža Petr (OÚPSŘ)

3. Hadravová Jana (ORR)

6. Stloukalová Miroslava (OÚPSŘ)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina;
3. Zásady MA 21 a Zdraví 21 – vyhodnocení žádostí uzávěrky 2. kola;
4. Cena MVČR za kvalitu ve veřejné správě;
5. Vyhlášení výzev GG OP VK (oblast podpory 1.1, 1.3 a 3.2);
6. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2012;
7. Pololetní zpráva pro ZK o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020;
8. Diskuze, různé;
9. 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 9 hlasy schválen.
2. Úplná aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina
Petr Průža okomentoval prezentaci týkající se úplné aktualizace Územně analytických podkladů
Kraje Vysočina. Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) jsou inventurou stavu a vývoje
v území, popisem hodnot, veřejných zájmů a vlastností území, záměrů na provedení změn
v území a určení problémů k řešení. ÚAP samy tyto problémy neřeší. Krajský úřad pořizuje ÚAP
pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje.
První Územně analytické podklady Kraje Vysočina byly Zastupitelstvem Kraje Vysočina
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

projednány 12. 5. 2009. První aktualizace ÚAP Kraje Vysočina byla projednána 21. 6. 2011.
Stavební zákon ukládá každé dva roky pořídit úplnou aktualizaci ÚAP. Rozsah prací na
aktualizaci ÚAP lze rozdělit na 4 etapy:
1. Etapa:
Podkladová část - aktualizace podkladů (limity využití území, hodnoty území a záměry na
provedení změn v území) pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území.
Rozborová část - rozbor udržitelného rozvoje území.
2. Etapa Zpracování SWOT analýzy a její vyhodnocení pro 10 stanovených témat.
3. Etapa Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, pro
soudržnost společenství obyvatel a pro příznivé životní prostředí na základě indikátorů pro
jednotlivé pilíře územního rozvoje.
4. Etapa Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci, zahrnující zejména
urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn
v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení povodněmi a jinými rizikovými
přírodními jevy. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území (dále jen „URÚ“), spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro 3 pilíře URÚ:
 příznivé životní prostředí,
 pro hospodářský rozvoj,
 pro soudržnost společenství obyvatel území
a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života
generací budoucích.
Během jednání se dostavil člen výboru Tomáš Kučera.
SWOT analýza slouží k zjištění a vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
v tematickém členění zejména na:
1. horninové prostředí a geologie
2. vodní režim
3. hygienu životního prostředí
4. ochranu přírody a krajiny
5. zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
6. veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
7. sociodemografické podmínky
8. bydlení
9. rekreaci
10. hospodářské podmínky
Miroslava Stloukalová dále seznámila členy s výběrem ukazatelů hodnocení území obcí pro
hospodářský pilíř, a to: dopravní dostupnost obcí, místní pracovištní systém a funkční
urbanizovaná území, intenzita bytové výstavby 2006 – 2011, míra nezaměstnanosti k 31. 12.
2011, počet podnikatelských subjektů v roce 2011, vývoj výměry zastavěných ploch v období
2007-2011, rozpočtové příjmy obcí v roce 2011, přírodní a kulturně – historické předpoklady
cestovního ruchu. Výběrem ukazatelů hodnocení území obcí pro pilíř sociální je index
migračního salda v období 2009 – 2011, index stáří obyvatel v období 2009 – 2011, index vitality
obyvatel v období 2009 – 2011, index vývoje počtu obyvatel v období 2009 – 2011, hustota
zalidnění k 1. 1. 2012, dokončené byty v roce 2011. Výběrem ukazatelů hodnocení území obcí
pro pilíř ŽP je koeficient ekologické stability – 2011, přírodní potenciál kraje – 2012, kvalita
ovzduší – 2010, podíl zemědělské půdy na rozloze obce – 2011, podíl nejkvalitnější ZPF na
rozloze zemědělské půdy – 2011, lesnatost území – 2011, omezení využití území ochranou
ložisek výhradních nerostných surovin – 2012, vývoj výměry vodních ploch v období 2006 –
2011. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména
urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn
v území, střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a
jinými rizikovými přírodními jevy, požadavky na odstranění slabých stránek, hrozeb a rizik
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souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území. Grafická část
RURÚ obsahuje výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích (dále jen
„problémový výkres“).
Během jednání se dostavil člen výboru Vítězslav Jonáš.
Jaroslav Vymazal doplnil, že vysokorychlostní trať by měla vést územím Kraje Vysočina a bude
kopírovat dálnici. Město Jihlava pracuje na přípravě Územního plánu. Předpoklad ukončení je
září 2014. Zároveň se zpracovává studie odbočky, které povede přes Jihlavu. Proto vyslovil
názor, že by bylo vhodné, aby tato odbočka byla zkomponována do Územně analytických
podkladů KV. Dále vznesl dotaz, zda stávající materiály řeší ZEVO. Petr Průža odpověděl, že
neřeší. Vysokorychlostní trať má stupně a počítá se s odbočkami, sjezdy atd. Materiál bude
k dispozici na geoportále, kde bude již kompletní. Vítězslav Jonáš doplnil, že ČR nepožádala o
zařazení do primárních cest, tudíž výstavba vysokorychlostní tratě je v nedohlednu.
Usnesení 24/04/2013/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o úplné aktualizace Územně analytických
podkladů Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Zásady MA 21 a Zdraví 21 – vyhodnocení žádostí uzávěrky 2. kola
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál, který byl členům výboru rozdán na stůl.
Jedná se o přidělení dotace na základě žádostí dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21
v Kraji Vysočina. Žádosti obcí, Škol podporujících zdraví a místních akčních skupin (dále jen
„MAS“) byly předloženy Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina do
10. 5. 2013, tj. do dne druhého termínu ukončení příjmu žádostí pro rok 2013. Všechny žádosti
byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií
přijatelnosti stanovených Zásadami. Na základě tohoto posouzení byl vytvořen seznam žádostí
obcí a seznam žádostí Škol podporujících zdraví a „MAS“, které splnily všechny podmínky
stanovené Zásadami a mají tudíž nárok na poskytnutí dotace v roce 2013. Celkem ve druhém
kole bude podpořeno 11 žádostí. Nevyčerpaná částka činí 29 462 Kč. Výše alokace pro rok
2013 je 2 500 000 Kč. V prvním kole podání žádostí z této alokace bylo vyčerpáno 1 960 578
Kč. V letošním roce došlo k inovaci – maximální výše poskytnuté dotace je odstupňována úrovní
realizace MA21 dle oficiálních Kritérií MA21. Pro začátečníky je max. dotace 40 tis. Kč, pro
realizátory v kategorii D je max. dotace 60 tis. Kč a pro realizátory v oblasti B a C je max.
dotace ve výši 80 tis. Kč. Třetí kolo výzvy vyhlášeno nebude. Žadatelů je nejvíce v oblasti
zdravých škol.
Usnesení 25/04/2013/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu Vrr-04-2013-03,
př. 1.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Cena MVČR za kvalitu ve veřejné správě
Iveta Fryšová okomentovala materiál, který byl členům výboru rozdán na stůl. Jedná se o
podání přihlášky do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě pro rok
2013. Cena v soutěži Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě (dále jen „soutěž“)
představuje prestižní ocenění v oblasti zavádění metod kvality ve veřejné správě. Cílem soutěže
je podpořit a ocenit orgány a organizace veřejné správy, které se aktivně zabývají zvyšováním
kvality své práce. Zdravá města, obce a regiony mohou cenu za kvalitu získat za kvalitní postup
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v místní Agendě 21. Kraj Vysočina, který Agendu 21 realizuje od roku 2004, již v této kategorii
cenu získal v roce 2009 a 2011, a to tzv. bronzový stupeň „Organizace zvyšující kvalitu veřejné
služby“ v oblasti místní Agendy 21 za kategorii „C“ dle oficiální sady kritérií místní Agendy 21.
Kraj Vysočina při realizaci MA21 úzce spolupracuje s Národní sítí Zdravých měst. Od roku 2011
došlo k výraznému kvalitativnímu posunu v realizaci MA 21, zejména při realizaci druhého
krajského veřejného fóra, aktualizaci dotačního programu „Zásady MA21 a Zdraví 21“ a
naplňování „Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina“.
Zároveň Kraj Vysočina v současné době plní již některá kriteria kategorie B.
5. Vyhlášení výzev GG OP VK (oblast podpory 1.1, 1.3 a 3.2)
Jana Hadravová okomentovala podkladový materiál. Jedná se o vyhlášení 3. výzev
předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP
VK v rámci prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, v oblastech podpory 1.1, 1.3 a 5. výzvy
v oblasti podpory 3.2. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení
grantových programů, které je pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu OP VK (Kraj
Vysočina), zpracovalo znění 3. výzev pro globální granty v oblasti podpory 1.1, 1.3 a 5. výzvy
oblasti podpory 3.2.
Částky alokované pro 3. výzvu pro jednotlivé oblasti podpory jsou:
- oblast podpory 1.1:
22 761 037,22 Kč;
- oblast podpory 1.3:
16 637 149,76 Kč.
Částka alokovaná pro 5. výzvu pro jednotlivou oblast podpory je:
- oblast podpory 3.2:
29 619 495,00 Kč.
Výzvy pro všechny oblasti podpory budou vyhlášeny dne 29. května 2013, příjem projektových
žádostí bude zahájen dne 1. července 2013 a ukončen dne 12. července 2013. Navrhované
znění výzev bylo schváleno dne 17. 5. 2013 řídícím orgánem, tj. MŠMT. U oblasti podpory
1.1 není mezi aktivitami uvedena aktivita zaměřená na podporu technického a přírodovědného
vzdělávání z důvodu nedávno alokované částky ve výši 1,8 mld. Kč na specifickou výzvu
č. 44. Ta byla zaměřena pouze na tuto podporovanou aktivitu. Minimální částka na jeden GP je
800 tis. Kč a maximální částka na jeden GP jsou 2 mil. Kč. Výše finanční podpory na grantový
projekt může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % z Evropského sociálního
fondu, 15 % ze státního rozpočtu ČR). Doba trvání grantového projektu je u PO 1 minimálně
10 měsíců a u OP 3.2 minimálně 12 měsíců. Došlo ke zpřísnění podmínek pro žadatele do GG.
Žadatelé musí doložit dvouletou historii ve vzdělávání, a to buď čestný prohlášením, nebo
seznamem akcí, které v této oblasti realizovali. Dále musí doložit výši obratu. U projektů
trvajících méně než 12 měsíců rovnající se celé částce rozpočtu projektu za poslední dvě účetní
období a u projektů trvajících 13 měsíců doložit 50 % ročního obratu. Iveta Fryšová doplnila, že
finální částka, kterou bylo možné vyhlásit, byla známa až na přelomu února a března. Na
začátku příštího roku by měla zasednout výběrová komise, která předložené projekty bude
schvalovat. Martin Hyský doplnil, že se jedná o administrativně složitý program. Pravidla se
často mění. Vladislav Hynk vznesl dotaz, proč tento GG administruje ORR. Jana Hadravová
odpověděla, že oddělení bylo dříve pod OŠMS, ale v roce 2007 došlo z důvodu procesněorganizačního auditu k přesunu pod ORR. Iveta Fryšová dodala, že je také důležitá právní
stránka procesu (kontrola VZ, nastavování smluvních vztahů atd.). Marie Rubišarová Medová
vznesla dotaz na podíl investic v dalším programovacím období. Martin Hyský odpověděl,
že dle předběžných informací žádné křížové financování nebude, projekty budou integrované.
Během jednání odešel člen výboru Tomáš Kučera
6. Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2012
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. V roce 2012 bylo vyhlášeno celkem 18 GP
v souhrnné výši 49 mil. Kč. Všechny tyto GP byly zároveň i v roce 2012 vyhodnoceny. U 17 GP
se jedná o opakované GP z předchozích let. Od začátku fungování FV do konce roku 2012 byly
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vyhlášeny GP v souhrnném objemu cca 700 mil. Kč. V roce 2012 bylo celkem zaevidováno
1 083 žádostí a 641 žadatelům byla podpora přidělena. Žádosti, které byly administrativně
v pořádku, bylo celkem 864. Od roku 2002 již krajský úřad přijal téměř 15,7 tis. žádostí. S více
jak 8,7 tisíci byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Nejvyšší počet žádostí již tradičně
přichází na programy podporující volnočasové aktivity a sport a na programy podporující malé a
střední podnikatele. Průměrný počet žádostí na jeden GP byl více jak 60 žádostí. Více jak
100 žádostí zaznamenaly 3 GP.
Během jednání se dostavil člen výboru Josef Číž.
Vladislav Hynk vznesl dotaz na počet obcí v Kraji Vysočina, které v roce 2012 požádaly
o dotaci v rámci všech dotačních titulů. Dušan Vichr odpověděl, že taková to analýza nebyla
zpracována, ale v podstatě platí, že na území téměř každé obce byl pravděpodobně podpořený
nějaký žadatel z FV, POV nebo dalších dotačních titulů kraje. V rámci datového skladu kraje
jsou k dispozici všem přehledy úspěšných žadatelů za jednotlivé dotační tituly.
Usnesení 26/04/2013/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok
2012 dle materiálu Vrr-04-2013-06.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Pololetní zpráva pro ZK o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Evropská komise vyžaduje na členských
státech EU a jejich regionech přípravu výzkumných a inovačních strategií založených na
inteligentní specializaci (tzv. „RIS3“ nebo „S3“ strategií, jako tzv. ex-ante kondicionality pro
schválení operačních programů na podporu investic do výzkumu, vývoje, inovací a informačních
technologií z prostředků Strukturálních fondů EU pro programovací období 2014 - 2020. RIS3
Strategii pro ČR na národní úrovni budou doplňovat tzv. regionální RIS3 strategie zpracované
na regionální (krajské) úrovni. Veškeré aktivity v souvislosti s touto problematikou budou v
jednotlivých krajích koordinovány krajskými „S3 manažery“. V jednotlivých krajích by měly být
ustaveny krajské RIS3 platformy sdružující klíčové regionální aktéry z podnikatelské sféry,
akademických a VaV institucí, státní správy i neziskových organizací, přičemž hlavním úkolem
těchto krajských platforem by mělo být zmapování silných stránek regionu a identifikace nových
příležitostí a možností spolupráce za účelem zlepšování pozice kraje (potažmo celé ČR).
V podmínkách Kraje Vysočina toto bude znamenat do konce roku 2013 upravit, rozšířit či doplnit
připravovanou Regionální inovační strategii Kraje Vysočina, která nyní prochází procesem SEA.
Iveta Fryšová doplnila, že byli již vybráni tzv. „S3 manažeři“, kteří jsou zaměstnanci MŠMT.
Do konce června by měly vzniknout další verze OP, finální verze OP pak během léta, během
podzimu by měly být OP projednány Vládou ČR a následně i Evropskou komisí. V rámci OP
Nadnárodní spolupráce se připravuje OP Nadnárodní spolupráce Dunaj. Zejména v souvislosti
s uplatňováním územní dimenze a integrovaného přístupu v budoucích OP minulý týden
Asociace krajů ČR vyzvala kraje, aby přistoupily ke zpracování Integrované rozvojové strategie
krajů a připravily budoucí místní partnerství. Strategie by měla být podkladem pro určení
konkrétní finanční alokace pro města, obce, kraje – tzv. regionální obálky.
8. Diskuze, různé
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2013 je naplánováno
na pondělí 26. srpna 2013 od 13.00 hodin.
9. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání.

Číslo jednací: KUJI

43318/2013

Číslo stránky

5

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 4. června 2013.
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