Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2013
konaného 21. října 2013
Přítomni:
1. Medová Rubišarová Marie

7. Jonáš Vítězslav

2. Ryšavý Zdeněk

8. Hynk Vladislav

3. Uchytil Miloš

9. Kučera Tomáš

4. Číţ Josef (místopředseda)

10. Honzárek Libor

5. Svoboda Zdeněk

11. Černá Marie (předsedkyně)

6. Královec Pavel
Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

3. Fryšová Iveta (tajemnice)

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

4. Holý Petr (ORR)

2. Černý Martin (ředitel sekce RR KrÚ)

5. Kratochvílová Dana (ORR)

3. Vichr Dušan (ORR)

6. Molák Miloš (ORR)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Profil Kraje Vysočina – aktualizace
3. ITI Kraje Vysočina – finanční rozloţení dle operačních programů;
4. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje
Vysočina;
5. Cena Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě 2013 - ZÁVĚREČNÁ
ZPRÁVA;
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,
ţe výbor je usnášeníschopný. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny ţádné připomínky.
Přednesla návrh programu, který byl přítomnými členy schválen.
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2. Profil Kraje Vysočina – aktualizace
Marie Černá ve stručnosti okomentovala dokument Profil Kraje Vysočina. Profil Kraje Vysočina
je analytickou částí Programu rozvoje Kraje Vysočina. Profil Kraje Vysočina je průběţně
aktualizován a předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina vzalo v prosinci 2012 na vědomí aktualizaci Profilu Kraje
Vysočina. Na jednání Rady Kraje Vysočina dne 4. 12. 2012 bylo Odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Kraje Vysočina uloţeno usnesením č. 2116/39/2012/RK předloţit další
aktualizaci. ORR kontaktoval zástupce všech odborů, jichţ se aktualizace profilu dle
tematického zaměření týká. Miloš Molák poukázal na problém neustále se sniţujícího počtu
obyvatel v Kraji Vysočina. Dušan Vichr doplnil informaci, ţe jsou zde promítnuta data
z výsledků sčítání obyvatel z roku 2011. Vítězslav Jonáš upozornil na chybějící údaj
instalovaného výkonu v JE Dukovany. Miloš Molák reagoval, ţe údaj o instalovaném výkonu
bude do Profilu Kraje Vysočina doplněn a dále konstatoval, ţe energeticko-regulační úřad
nevydává podrobné výroční zprávy jako v minulých letech.
Usnesení 33/06/2013/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina
(usnesení proběhlo bez hlasování)
3. ITI Kraje Vysočina – finanční rozložení dle operačních programů
Dušan Vichr informoval, ţe v souvislosti s iniciativou AK ČR ohledně uplatnění tzv. územní
(regionální) dimenze v rámci připravovaných operačních programů je připravován dokument
„Regionální intervenční rámec“ (dále jen „RIR“). RIR by měl být koordinačním dokumentem
zpracovaným pro území kraje (NUTS III) zahrnující potřeby a z nich vycházející priority
regionálních partnerů z území kraje, které budou financovány prostřednictvím fondů společného
strategického rámce (tj. operačních programů). Pracovní verzi RIR Kraje Vysočina vzala
usnesením č. 1585/29/2013/RK Rada Kraje Vysočina na vědomí na svém zasedání dne
10. 9. 2013.
Jednotlivé části RIR budou naplňovány prostřednictvím různých integrovaných nástrojů
a individuálních projektů. Jedním z těchto uvaţovaných nástrojů kromě např. ITI aglomerací,
integrovaného nástroje na úrovni místních akčních skupin, či obdoby současných integrovaných
programů rozvoje města (dále jen „IPRM“) je ITI na úrovni kraje určená primárně pro krajské
kompetence. V podstatě se jedná o strategii koordinace vybraných relevantních aktivit
v územním obvodu kraje, kdy mezi potenciální příjemce patří přímo kraj nebo jím zřízené
organizace.
AK ČR poţaduje, aby na ITI všech krajů bylo vyčleněno celkem 100 mld. Kč, kdy pro Kraj
Vysočina dle zatím neschváleného multikriteriálního klíče připadá dle nejpravděpodobnější
varianty 7,41 mld. Kč. V této výši mají být vyjádřeny poţadavky ITI kraje vůči struktuře
připravovaných operačních programů.
ORR připravil ve spolupráci s dotčenými odbory KrÚ rozloţení finančního vyjádření (poţadavků)
ITI kraje ve vazbě na specifické cíle připravovaných operačních programů. Jedná se o první
návrh sestavený na základě aktivit a moţných (indikativních) projektů, u kterých se předpokládá,
ţe by mohly být krajem a jeho příspěvkovými organizacemi v letech 2014-2020 s podporou OP
realizovány. Rozloţení dle specifických cílů bude dále upravováno v návaznosti na výsledky
vyjednávání s řídícími orgány jednotlivých OP. Pokud nebude moţné čerpat v některých
specifických cílech OP, přesunou se finanční poţadavky do jiných specifických cílů. Nejvyšší
procento poţadavků týkajících se krajských kompetencí se týká Integrovaného regionálního
operačního programu, identifikovány byly ale i poţadavky na OP Ţivotní prostředí, OP Věda,
výzkum, vzdělávání, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Zaměstnanost.
Obdobný materiál za všechny kraje bude slouţit jako podklad pro zahájení diskuse s řídícími
orgány o vyčlenění alokace pro ITI jednotlivých krajů.
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Mezi přítomnými se rozběhla diskuse na téma dopravní infrastruktury, investic do opravy
a rozvoje komunikací II. a III. třídy.
Usnesení 34/06/2013/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a bere na vědomí informaci o návrhu finančního rozloţení Integrované územní
investice Kraje Vysočina
Všichni přítomni přijali usnesení 11 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
4. Návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice
Kraje Vysočina
Petr Holý okomentoval návrh aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny
Vesnice Kraje Vysočina (dále jen „Zásady“).
Soutěţ Vesnice roku v Programu obnovy venkova je kaţdoročně vyhlašována Spolkem pro
obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
a Ministerstvem zemědělství ČR jiţ od roku 1995. Cílem této soutěţe je snaha povzbudit
obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale
také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaţí nejen
zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského ţivota
v obci.
Od svého vzniku Kraj Vysočina podporuje krajská kola soutěţe Vesnice roku, jejímţ cílem je
posílení postavení venkova ve společnosti.
Návrh aktualizace Zásad obsahuje několik formálních změn, ke kterým došlo v souvislosti se
změnou názvu Kraje Vysočina a s tím související změnou názvu krajského kola soutěţe
z původního „Vesnice Vysočiny“ na název „Vesnice Kraje Vysočina“.
Usnesení 35/06/2013/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení
ceny Vesnice Kraje Vysočina“ dle materiálu VRR-06-2013-04, př. 1
Všichni přítomni přijali usnesení 11 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
5. Cena Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě 2013 - ZÁVĚREČNÁ
ZPRÁVA
Dana Kratochvílová okomentovala materiál týkající se závěrečné zprávy Ceny MV za kvalitu
a inovaci ve veřejné správě 2013.
Kraj Vysočina realizuje Projekt Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 jiţ od roku 2004. Cílem
realizace projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 je systémové zlepšení kvality ţivota a zdraví
obyvatel v regionu, zavedení a sledování udrţitelného rozvoje, zlepšení ekonomické situace
kraje, posílení image kraje, posílení pocitu sounáleţitosti obyvatel s Krajem Vysočina a zavedení
standardů EU a OSN v dlouhodobé perspektivě.
Místní Agenda 21 je nástrojem pro dosaţení udrţitelného rozvoje v Kraji Vysočina. Kvalitativní
úroveň procesu MA21 kraj prokazuje plněním kritérií Databáze MA21.
Od roku 2009, kdy Kraj Vysočina jako první z krajů v ČR splnil ukazatele kategorie C MA21 a byl
oceněn bronzovým stupněm Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu, došlo ke kvalitativnímu posunu
v procesu MA21. V roce 2011 na základě zpracovaného akčního plánu zlepšování MA21 byla
splněna nejen kritéria kategorie C, ale i některá z kritérií kategorie B. V roce 2013 jsme se
zaměřili na zvyšování kvality realizace MA 21 zejména prostřednictvím odborného školení
realizátorů, přímé metodické pomoci v obcích, zapojení mládeţe do realizace MA 21, vyškolení
místních konzultantů pro proces MA 21, motivace pro zvyšování kvality realizátorů
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prostřednictvím dotačního programu Zásady MA 21 a Zdraví 21, vyuţití zahraniční spolupráce
pro přenos příkladů dobré praxe v této oblasti.
Usnesení 36/06/2013/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí znění závěrečné zprávy k Ceně Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci
ve veřejné správě.
Všichni přítomni přijali usnesení 11 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
6. Diskuze, různé
Marie Medová Rubišarová se dotázala, zdali došlo k nějaké změně s dotacemi OP na další
programovací období? Bylo by moţné čerpat finanční prostředky jiţ v roce 2014? Dušan Vichr
reagoval, ţe dochází k časovému skluzu a nyní není známo, kdy bude moţné finanční
prostředky čerpat, pravděpodobně to během celého roku 2014 nebude moţné. Předloţení OP
ke schválení Vládě ČR bude posunuto aţ na konec března 2014.
Pavel Královec se dotázal, zdali jsou schváleny příspěvky pro MASky? Jakým způsobem se
bude čerpání finančních prostředků vyúčtovávat. Martin Hyský reaguje, ţe s finančními
prostředky pro MASky je počítáno. MASky se budou finančně spolupodílet. Ale přesně toto také
není známo, Zásady na podporu MAS ani rozpočet nejsou schváleny.
Marie Medová Rubišarová se dotázala na financování MASek z programu Rozvoje venkova.
Budou ve stejné výši, jako doposud - 5%? Martin Hyský potvrzuje, ţe se jedná o 5% z celkové
alokace OP, s tím, ţe některé MAS budou moci čerpat podporu i z jiných OP, podrobnosti ale
nejsou nyní známy.
Dušan Vichr doplnil, ţe poslední verze operačních programů jsou zveřejněné na webových
stránkách Kraje Vysočina.
Martin Černý doplnil, ţe v IROP se předpokládá alokace cca 122 mld. Kč, přitom poţadavky
krajů, které jsou primárně vztaţené vůči IROP jsou výši 100 mld. Kč, Z IROP by však měly být
podporovány nejen kraje, ale i další subjekty jako jsou města, obce, NNO, podnikatelé apod.
IROP je „slepenec“ oblastí, které nebyly zařazeny do tematických OP a je moţné, ţe dozná
ještě velkých změn při dalším projednávání.
7. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, za přípravu materiálů a ukončila zasedání.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2013 je naplánováno
na pondělí 25. listopadu 2013 od 13:00 hodin.

Ing. Marie Černá
předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Vichr Dušan
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Zuzana Škrdlová dne 21. října 2013
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