Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2014
konaného 20. ledna 2014
Přítomni:
1. Komínek Josef

7. Vymazal Jaroslav

2. Medová Rubišarová Marie

8. Hynk Vladislav

3. Ryšavý Zdeněk

9. Kučera Tomáš

4. Uchytil Miloš

10. Honzárek Libor

5. Svoboda Zdeněk

11. Černá Marie (předsedkyně)

6. Královec Pavel
Nepřítomni (omluveni):
1. Číţ Josef (místopředseda)

3. Fryšová Iveta (tajemnice)

2. Jonáš Vítězslav
Hosté:
1. Průţa Petr (OUP

3. Kratochvílová Dana (ORR)

2. Vichr Dušan (ORR)

4. Zvolánková Adéla (ORR)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Aktuální informace o VRT;
3. Plán činnosti výboru na rok 2014;
4. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina pro rok
2014;
5. Alokace Fondu Vysočiny na rok 2014;
6. Grantový program FV Naše školka 2014;
7. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje
Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny;
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,
ţe výbor je usnášeníschopný. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny ţádné připomínky.
Přednesla návrh programu, který byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Aktuální informace o VRT;
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3. Informace o výsledku výzev vyhlášených v rámci globálních grantů Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina v roce 2013;
4. Plán činnosti výboru na rok 2014;
5. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina pro rok
2014;
6. Alokace Fondu Vysočiny na rok 2014;
7. Grantový program FV Naše školka 2014;
8. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje
Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny;
9. Diskuze, různé;
10. Závěr.
Takto upravený program byl schválen 13 hlasy.
2. Aktuální informace o VRT;
Petr Průţa okomentoval aktuální plán trasy VRT H4.
https://www.google.com/url?q=http://www.krvysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx%3Fid_org%3D450008%26id_dokumenty%3D
4055926&sa=U&ei=zuTfUrrSF8nGswbz1oCoBg&ved=0CA0QFjAF&client=internal-udscse&usg=AFQjCNGgoXmX8h_dE9HnCt6Hu_gEbySM9Q
VRT je stabilizována v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina jako územní rezerva. Nyní
ještě není rozhodnuto, kudy přesně VRT povede, ale je předpoklad, ţe v roce 2017 jiţ bude
technické zpracování a projednání a v roce 2018 bude zastupitelstvu kraje předloţena
aktualizace zásad územního rozvoje č. 2., v níţ bude trasa VRT zpřesněna.
Nyní je VRT ve fázi technického zpracování projektanty, upřesňování trasy, zpracování
socioekonomické studie a studie proveditelnosti. Ze strany obcí je vznesena spousta
poţadavků, které budou s projektanty řešeny.
V dokumentu Politika územního rozvoje ČR z r. 2008, nadřazeném Zásadám územního rozvoje
Kraje Vysočina, je uvedeno, ţe mezi městy Praha a Brno by měla vést VRT. V roce 2014 bude
vydáno nové znění Politiky územního rozvoje ČR, ke kterému i Kraj Vysočina vydal technické
stanovisko.
Je plánováno, ţe na území Kraje Vysočina budou čtyři zastávky a v nejfrekventovanější době
bude vlak jezdit kaţdých 15 min. Také je předpoklad několika úrovní přepravy (přímé spoje,
přeprava osob se sjezdy k zastávkám).
Vladislav Hynk se dotázal, jaké bude řešení, pokud se s variantami tratí v návaznosti neshodnou
jednotlivé kraje? Petr Průţa reagoval, ţe stát nemá moţnost trasu stanovit do zásad územního
rozvoje krajů, tudíţ pokud nebude souhlasné stanovisko zúčastněných krajů, budou probíhat
další řešení. Miloš Uchytil poukázal na problém se Středočeským krajem.
V případě souhlasného stanoviska všech aktérů a plynulosti jednání je s VRT počítáno
v časovém horizontu 10 let.
Dále přítomní diskutovali o reakcích obcí. O negativním přístupu obcí s umístění VRT do jejich
lokality, v současné době je podáno na krajský úřad deset petic proti plánovanému koridoru
VRT. A naopak o obcích, konkrétně Havlíčkově Brodě, do jehoţ lokality byla VRT plánovaná.

Číslo jednací: KUJI

4694/2014 SH

Číslo stránky

2

Město postoupilo kroky k plánované výstavbě a v navrhovaném koridoru byla stanovena
stavební uzávěra a bylo počítáno s přínosem v oblasti cestovního ruchu.
Vrr bude o veškerých změnách týkající se VRT průběţně informována.
Usnesení 01/01/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace o VRT
Všichni přítomni přijali usnesení 11 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
3. Informace o výsledku výzev vyhlášených v rámci globálních grantů Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina v roce 2013
Adéla Zvolánková informovala, ţe v rámci posledních výzev globálních grantů Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo celkem přijato 116 projektů, z toho 35
vyřazeno při hodnocení přijatelnosti a formálních kritérií, 50 vyřazeno věcným hodnocením
(individuálními hodnotiteli). Ze zbývajících 31 projektů jich Výběrová komise schválila 21
v celkové výši cca 27,8 mil. Kč.
Pro druhé globální granty byla celková alokace 228,6 mil. Kč, nevyčerpalo se (budeme vracet)
cca 36,2 mil. Kč
21 navrhovaných projektů bude doporučeno ke schvalování zastupitelstvu kraje dne 4. 2. 2014.
Usnesení 02/01/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o výsledku výzev vyhlášených v rámci globálních grantů Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kraji Vysočina v roce 2013
Všichni přítomni přijali usnesení 11 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
4. Plán činnosti výboru na rok 2014;
Marie Černá vyzvala členy ke vznesení připomínek a doplnění námětů do návrhu plánu činnosti
výboru regionálního rozvoje pro rok 2014, který byl členům rozeslán k připomínkování emailem
dne 10. 10. 2014.
Nebyla vznesena ţádná připomínka, Všichni přítomní souhlasí s navrţeným znění plánu
činnosti.
Usnesení č. 003/01/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje
doporučuje
radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit plán činnosti Výboru regionálního rozvoje
Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2013 dle materiálu č. VRR-01-2014-04.
Všichni přítomni přijali usnesení 11 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
5. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji
Vysočina pro rok 2014;
Dana Kratochvílová seznámila, dle podkladového materiálu, členy se změnami provedenými
v zásadách, které byly přizpůsobeny novým právním předpisům, které jsou účinné
od 1. 1. 2014.
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Přehled změn zásad:
- upraveno vymezení moţných ţadatelů v souvislosti s účinností nového občanského
zákoníku
- úprava vymezení uznatelných nákladů
- změněn termín pro předloţení závěrečné zprávy z 15. 11. na 30. 10.
- úprava formulářů ţádosti a závěrečného vyúčtování (zpřehlednění údajů)
Přehled změn ve smlouvě
- smlouva uzavírána dle občanského zákoníku
- úprava vymezení uznatelných nákladů
- zpřesnění výpočtu částky dotace při nedodrţení celkových nákladů
- zpřesněna úprava moţnosti souběhu s jinou dotací
- varianta pro nové nařízení de minimis (od 1. 7. 2014)
- upřesnění povinnosti příjemce v oblasti označování dokladů a prokazování nákladů
- zjednodušeno ustanovení porušení rozpočtové kázně (novelizace z 250/2000 Sb.)
Mezi přítomnými proběhla diskuse na téma de minimis. V rámci výzvy těchto zásad je finanční
podpora poskytována v reţimu de minimis. Ve smlouvě není zakotveno, projekty jsou
posuzovány individuálně a v praxi se neobjevilo.
Vichr Dušan doplnil, ţe hranice 200 000 EUR v rámci de minimis dle nových pravidel bude
zřejmě od 1. 7. 2014 prověřována v rámci celých „korporací ve vazbě na vlastnické vztahy“
(např. Kraj Vysočina + jím zřizované organizace). Je to změna, která by se kraje mohla
významně dotknout.
Usnesení 004/01/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje projednal a doporučuje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování
a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina pro rok 2014 zastupitelstvu
kraje schválit.
Všichni přítomni přijali usnesení 11 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
6. Alokace Fondu Vysočiny na rok 2014;
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál, který bude předloţen ke schválení zastupitelstvu
kraje dne 4. 2. 2014. Navrhovaný počet GP pro rok 2014 je 22 v celkovém objemu ve výši
53,5 mil. Kč.
Pro vyhlášení navrţených grantových programů v roce 2014 je navrţeno vyuţít disponibilní
zůstatek Fondu ve výši 9,4 mil. Kč a dále do FV převést částku v objemu 44,1 mil. Kč, čímţ
vzroste disponibilní objem Fondu na částku 53,5 mil. Kč.
Dále Dušan Vichr podal informace k jednotlivým navrhovaným grantovým programům.
Grantové programy budou následně vyhlašovány zastupitelstvem kraje v průběhu roku
po rozpracování navrhovaných grantů odbory KrÚ do formy Výzvy k překládání projektů.
Bliţší informace o grantových programech lze získat z podkladových materiálů pro zasedání
zastupitelstva
kraje,
bod
programu
č.
62.
(př.
č.
3)
http://extranet.krvysocina.cz/samosprava/index.php?akce=zastupitelstvo_materialy&zastupitelstvo=1&rok=2014
Přítomní diskutovali u GP Naše školka o moţnosti vstupu soukromých subjektů, jako ţadatelů;
Omezujícího kritéria pravidelným ţadatelům v souvislosti s podporou více subjektů; Vyuţitelnosti
projektů u GP Sportoviště pro veřejnost – školní hřiště, učebny PC.

Číslo jednací: KUJI

4694/2014 SH

Číslo stránky

4

Usnesení 005/01/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
 poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2014 dle materiálu Vrr-01-201406, př. 2.;
 převod prostředků ve výši 44 100 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2013
do Fondu Vysočiny.
Všichni přítomni přijali usnesení 10 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
Během jednání o tomto bodě se z dalšího jednání omluvil Zdeněk Ryšavý.
7. Grantový program FV Naše školka 2014;
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování rekonstrukcí, oprav,
modernizací nebo dovybavení sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen v budovách
mateřských škol. Pokud je dotčené stravovací zařízení součástí společného objektu mateřské
a základní školy, musí počet obsluhovaných dětí předškolního věku ke dni podání ţádosti
o dotaci převyšovat počet obsluhovaných dětí školního věku. Celkový objem finančních
prostředků je 3 500 000,- Kč.
Bylo navrţeno, zdali by bylo moţné grantový program také zaměřit na školní zahrady – hřiště.
Dušan Vichr komentuje, ţe na základě průzkumu potřeb mateřských škol u obcí, byl spíše zájem
o obnovu lůţkových prostor školek, neţli sportoviště. Pro příští rok bude také brán zřetel
na vyhodnocení letošního roku GP. Na dětská hřiště můţe být v rámci obcí ţádáno i do POV
Bylo diskutováno o přednostním kritériu v udělení finanční dotace týkající se stanoviska
hygienické stanice v omezení provozu mateřské školy. Mateřská škola toto stanovisko k ţádosti
musí předloţit, pokud chce získat bodové zvýhodnění.
Dále členové diskutovali o kritériu bodového zvýhodnění subjektů, které neţádají pravidelně.
Přítomní se shodli, ţe kritérium spádovosti mateřské školy není zcela objektivní, zastoupení dětí
z jiných spádových obcí by mělo být uvedeno procentuálně. Pro příští ročník doporučeno
upravit.
Usnesení č. 006/01/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje
Doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Naše školka 2014“ dle materiálu Vrr-01-2014-07,
př. 1.
Všichni přítomni přijali usnesení 9 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
Během jednání o tomto bodě se z dalšího jednání omluvil Jaroslav Vymazal
8. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje
Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny;
Dušan Vichr okomentoval na základě prezentované mapky zastoupení MAS v Kraji Vysočina.
Na území Kraje Vysočina vzniklo v posledních letech celkem 16 MAS, v rámci působnosti
Krajského úřadu Kraje Vysočina je monitorována hlavně jejich účast v podpůrných programech
ČR a EU. Dle objemu získaných prostředků a typu realizovaných projektů je pak hodnocena
míra pozitivního dopadu jejich činnosti na rozvoj našeho venkova.
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Finanční alokace je ve výši 2 500 000 Kč. Maximální dotace pro jednu MAS představuje
150 000 Kč a minimální podíl MAS na projekt je 20%. Ţádosti mohou MAS zasílat
od 21. 1. 2014 do 28. 2. 2014.
Usnesení 07/01/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a bere na vědomí
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina
Místním akčním skupinám Vysočiny.
Všichni přítomni přijali usnesení 9 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti)
9. Diskuze, různé
Dušan Vichr informoval o přípravě na programovací období 2016 - 2020. Probíhá meziresortní
připomínkování dohody o partnerství, kterou uzavírají členské země s evropskou komisí.
Vypořádání připomínek krajů proběhne 22. 1. 2014. Připomínky se týkají zejména integrovaných
nástrojů, stálé konference a územní dimenze. Asociace krajů navrhuje, aby integrovaný nástroj
ITI (integrované investice) byl uplatněn kromě 6 aglomerací i na území zbývajících krajských
měst, kde se nyní předpokládá vytvoření IPRÚ (integrovaný plán rozvoje území). V podstatě
není rozdíl mezi těmito nástroji.
Hledá se cesta, jak Regionální intervenční rámec vhodně zakotvit v sérii dokumentů. Mohl by být
akčním plánem Strategie regionálního rozvoje (odsouhlaseno i ministrem Luklem), jsou zde ale
vedeny i další diskuse.
K zahájení čerpání operačních programů by mohlo dojít na přelomu roku 2014/2015.
10. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, za přípravu materiálů a ukončila zasedání.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2014 je naplánováno
na 17. března 2014.

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 20. ledna 2014
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