Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2014
konaného 25. srpna 2014
Přítomni:
1. Komínek Josef

8. Vymazal Jaroslav

2. Ryšavý Zdeněk

9. Hynk Vladislav

3. Uchytil Miloš

10. Kučera Tomáš

4. Číž Josef (místopředseda)

11. Honzárek Libor

5. Svoboda Zdeněk

12. Černá Marie (předsedkyně)

6. Královec Pavel

13. Fryšová Iveta (tajemnice)

7. Jonáš Vítězslav
Nepřítomni (omluveni):
1. Medová Rubišarová Marie
Hosté:
1. Hyský Martin (radní Kraje Vysočina)

4. Holý Petr (ORR)

2. Vichr Dušan (ORR)

5. Lisá Katina (OKPPCR)

3. Molák Miloš (ORR)

6. Šimánková Renata (OKPPCR)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina;
3. Informace o vyhodnocení GP FV Rozvoj podnikatelů 2014 a Rozvoj vesnice 2014;
4. Informace o stavu přípravy na celostátní / regionální úrovni na programovací období EU
2014-2020;
5. Informace o stavu Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina;
6. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje;
7. Diskuze, různé;
8. 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 doplněn o bod Cyklostrategie, který byl v návrhu programu
zařazen, jako 2. v pořadí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu a zápisu;
Cyklostrategie;
Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina;
Informace o vyhodnocení GP FV Rozvoj podnikatelů 2014 a Rozvoj vesnice 2014;
Informace o stavu přípravy na celostátní / regionální úrovni na programovací období EU
2014-2020;
Informace o stavu Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina;
Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje;
Diskuze, různé;
Závěr.

Takto upravený program byl schválen 11 hlasy.
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

2. Cyklostrategie
Tomáš Kučera, který požádal o návrh rozšíření programu o postupu prací na Cyklostrategii, se
dotázal, zdali je uvažováno o dotačním programu pro obce?
Katina Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, přítomné seznámila
s aktualizacemi, které nastaly od 28. 4. 2014 (jednání Vrr). Od 1. 9. 2014 bude na OKPPCR
zřízena nová pracovní pozice cyklokoordinátora, na niž byl vybrán, ve výběrovém řízení,
Ing. Petr Stejskal (z celkem 47 uchazečů).
Renata Šimánková informovala o ukončeném zjišťovacím řízení o vlivu na životní prostředí
koncepce Cyklostrategie. V září proběhne veřejné projednání v rámci „procesu SEA“. Byla
upravována i mapová část o záměry obcí. Cyklostrategie bude předložena ke schválení
zastupitelstvu kraje koncem roku 2014.
Bude zahájeno přeznačení páteřní sítě č. 1 (nyní na území Bystřice nad Pernštejnem) na trasu
EuroVelo č. 4 (do konce r. 2015).
Orgánům kraje bude ke schválení předložen také návrh krajského digitálního pasportu cyklotras.
Ve spolupráci s odborem informatiky byla zpracována studie proveditelnosti.
Dále přítomné seznámila s návrhem grantového programu Fondu Vysočiny, který bude
předložen ke schválení orgánům kraje. Záměrem je finančně podpořit projektovou dokumentaci
trasování a doprovodný mobiliář.
Iveta Fryšová doplnila, že z finančních prostředků EU v programovacím období 2014 – 2020
budou cyklostezky a cyklotrasy podporovány jen v případě, pokud budou mít vazbu
na dostupnost do zaměstnání.
Jaroslav Vymazal vyzdvihl potřebu cyklokoordinátora a informoval o projektu „Česko jede“ –
propagace cyklodopravy v kraji.
Dále přítomné pozval na výstavy, které budou požádány Statutární město Jihlava „Dánská
architektura“ a výstava „Kodaň“. Obě výstavy souvisí s propagací cyklodopravy.
3. Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
Petr Holý okomentoval individuální projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina (dále jen
„projekt“). Jedná se o schválení projektové žádosti projektu do 2. výzvy „Fondu environmentální
odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce“.
Cílem projektu je posílení pozice Kraje Vysočina v plánování a realizaci MA21 (MV ČR oficiálně
uznaná metoda kvality ve veřejné správě). Kraj Vysočina je v současné době v celorepublikové
Databázi MA21 držitelem kategorie C. Úroveň realizace MA21 by měla být postupně
zkvalitňována a plnění jednotlivých ukazatelů Kritérií MA21 by mělo odpovídat aktuálním
požadavkům v oblasti udržitelného rozvoje. Proto byly v projektu navrženy aktivity, které udržení
Kraje Vysočina v kategorii C podporují. Jedná se zejména o aktivity zaměřené na zapojování
veřejnosti a lepší medializaci procesu MA21 v kraji a jednotlivých obcích. Konkrétně lze uvést:
Setkání se Zdravými městy a realizátory MA21, osvětová kampaň k akci Čistá Vysočina, školení
koordinátorů, politiků MA 21 a zástupců škol a NNO, sociologický průzkum, aktualizace www
stránek, plánování s veřejností, příprava a realizace krajského Veřejného fóra 2016
a medializace aktivit projektu.
Maximální celkové náklady projektu jsou stanoveny na 805 000 Kč, spoluúčast žadatele je dle
pravidel fondu stanovena na 15%, tj. 120 750 Kč.
Projekt bude realizován bez partnera. Projekt bude realizován od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2016.
Realizací tohoto projektu naváže Kraj Vysočina (pokud bude projekt podpořen) na aktivity
stávajícího projektu Angažovanci.
Projekt byl předložen 5. 8. 2014 na MŽP ČR ke schválení vzhledem k ukončení termínu
možnosti podávání žádostí. Projekt bude předložen ke schválení Zastupitelstvu Kraje Vysočina
dne 9. 9. 2014.
Během jednání o tomto bodě se na jednání dostavil Josef Komínek.
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Usnesení 27/05/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
realizaci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“.
usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
4. Informace o vyhodnocení GP FV Rozvoj podnikatelů 2014 a Rozvoj vesnice 2014
Dušan Vichr přítomné informoval o vyhodnocení grantových programů Fondu Vysočina „Rozvoj
podnikatelů 2014“ a „Rozvoj vesnice 2014“.
Grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2014
1. Zasedání ŘV proběhlo dne 17. 6. 2014. V rámci GP bylo přijato 132 projektů v celkové
finanční výši 15 232 825 Kč. Z toho bylo vyřazeno pro administrativní nesoulad 15 projektů.
Do dalšího hodnocení postoupilo 117 projektů v celkové finanční výši 13 412 588 Kč.
2. Zasedání ŘV proběhlo dne 10. 7. 2014 a bylo zde navrženo k finanční podpoře 92 žádostí
ve finanční výši 10 000 000 Kč
Zůstatek finanční alokace programu: 0 Kč
Rozhodnutí o podpoře bude vydáno radou kraje dne 5. 8. 2014 (2 žádosti budou schváleny
na jednání ZK 9. 9. 2014).
Dále informoval o vybraném hlavním specifickém kritériu „Sektor podnikání dle odvětvové
klasifikace CZ-NACE“ hlediska rozložení projektů:
 1. oddíly sekce C (zpracovatelský průmysl) nevyjmenované: 43 žádostí / 132 celkem;
 2. sekce C (zpracovatelský průmysl) oddíly 16 (Zpracování dřeva, výroba dřevěných,
korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku), 31 (Výroba nábytku): 42 /
132;
 3. oddíly sekce C (zpracovatelský průmysl) oddíly 13 (výroba textilií), 14 (výroba oděvů):
3 / 132;
 Celá sekce F (stavebnictví) a dále sekce C (zpracovatelský průmysl) oddíl 23 (Výroba
ostatních nekovových minerálních výrobků): 39 / 132;
 Neoprávněný žadatel: 5 / 132.
Grantový program ROZVOJ VESNICE 2014
1. Zasedání ŘV proběhlo dne 10. 7. 2014. V rámci GP bylo přijato 41 projektů v celkové finanční
výši 6 041 126 Kč. Z toho bylo vyřazeno pro administrativní nesoulad 6 projektů. Do dalšího
hodnocení postoupilo 35 v celkové finanční výši 5 022 920 Kč.
2. Zasedání ŘV proběhlo dne 14. 8. 2014 a bylo zde navrženo k finanční podpoře 28 žádostí
o finanční výši 3 973 920 Kč.
Zůstatek finanční alokace programu: 26 080 Kč.
Rozhodnutí o podpoře bude vydáno na zasedání ZK dne 9. 9. 2014.
Vybraná specifická kritéria - statistika:
 Účel předmětné komunikace „Spojnice s mateřskou obcí nebo sídlem vyššího řádu“ –
14 žadatelů s maximálním bodovým ziskem 35 bodů;
 Využití předmětné komunikace „Po předmětné komunikaci je vedená autobusová linka“ –
5 žadatelů s maximálním bodovým ziskem 35 bodů;
 V projektech neobjevily požadavky na řešení souvisejícího chodníku s komunikací –
otázka zvážení zařazení tohoto kritéria pro příští rok.
Usnesení 28/05/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o vyhodnocení GP FV Rozvoj podnikatelů 2014 a Rozvoj vesnice 2014.
usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
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5. Informace o stavu přípravy na celostátní / regionální úrovni na programovací
období EU 2014-2020
Iveta Fryšová podala aktuální informace o přípravě na programovací období EU 2014-2020.
Dohoda o partnerství:
• vypořádání připomínek EK,
• 21. července schválena Vládou a odeslána k finálnímu schválení na EK,
• schválení - předpoklad konec srpna 2014.
Operační programy:
• v červenci schváleny vládou a zaslány k připomínkám na EK,
• připomínky v průběhu podzimu.
Rozpracování operačních programů:
• pracovní skupiny dle OP či témat,
• nastavení indikátorů, zpřesnění zacílení, uznatelné náklady, harmonogram výzev,
absorpční kapacita,
• zúžení zacílení – např. nemocnice (obory, počet lůžek) a památky (NKP +
aspiranti),
• požadavek AK ČR na zařazení ZZS a jejich výjezdních stanovišť (?).
Zákon o podpoře regionálního rozvoje (č. 248/2000):
• regionální rada jako zprostředkující subjekt IROP,
• sjednocení strategických přístupů na úrovni ČR a krajů (PRK vs. SRK –
Strategický rozvoj kraje).
Evropský dům
• všechny související organizace na jednom místě (administrace; zařazeny
do implementační struktury).
Pravidla spolufinancování nových OP:
Původní návrh spolufinancování ze strany krajů zásadně připomínkován → v červnu uzavřena
dohoda s MF. Materiál schválen vládou dne 14. 7. 2014 (usnesení č. 583/2014). Dále přítomné
seznámila s mírou spolufinancování krajů a dalších institucí dle Pravidel spolufinancování ESIF
2014 – 20120.
Rozdělení alokací na územní dimenze:
Usnesení Rady AK ČR č. 144 ze dne 28. 7. 2014 schválilo klíč pro indikativní rozdělení alokace
105 mld. Kč (80 krajské + 25 širší regionální) z 200 mld. Kč na ÚD mezi jednotlivé kraje a
doporučuje krajům začít s přípravou Regionálního akčního plánu (RAP) s indikativní alokací dle
klíče (Kraj Vysočina – 7,42 %). Pro Kraj Vysočina by tak mělo na krajské kompetence
připadnout 5,93 mld. Kč a na širší regionální kompetence 1,85 mld. Kč.
Jednání vyjednávacího týmu s řídicími orgány
Zmapování absorpční kapacity ze všech krajů (hrubé odhady) – revize předchozích materiálů
ve vazbě na aktuální OP a NDÚD
Schůzky s řídícími orgány – využití RAP, dohoda o oblastech, kde RAP možný a v jakém
rozsahu
Za AK ČR byly jménem pana hejtmana JUDr. M. Netolického, Ph.D. odeslány dopisy s výzvou
k jednání s řídícími orgány (čeká se na kontaktní osoby a termíny).
Regionální stálá konference
RSK by měla komunikovat s Národní stálou konferencí, měla by zpracovávat „Regionální akční
plán“ (navazuje na Strategii regionálního rozvoje ČR), který by měl obsahovat požadavky
a potřeby všech regionálních partnerů na území kraje, které jsou třeba řešit v rámci jednotlivých
OP, měl by sloužit jako podklad jednotlivých výzev OP.
 Statut a jednací řád – čeká se na podpis ministryně MMR,
 první zasedání svolává hejtman (pravděpodobně 2. pol. září),
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 činnost RSK podporuje Sekretariát RSK – krajský úřad (ORR),
 je plánováno oslovení partnerů o nominace do RSK (celkem 18 členů),
Dále pohovořila o statutu a jednacím řádu. Dokumenty byly předem zaslány členům.
Regionální akční plán SRR ČR (RAP)
• Nástroj k naplňování potřeb v regionu;
• Do konce srpna metodika (MMR);
• Metodické schůzky MMR + kraje (9. nebo 10. září);
• Dokončení RAP listopad 2014 a potom do vlády jako součást akčního plánu SRR ČR;
• Vychází ze strategií krajů a regionálních partnerů;
• Obsah:
- aktivity a jejich identifikace vůči programům ESI fondů a vůči SRR (v případě
aktivit nefinancovaných z ESI fondů pouze vůči SRR),
- předpokládaná finanční náročnost,
- plánované výsledky dle NČI, případně vlastních indikátorů,
- odhadovaný časový rámec,
- identifikace nositele.
Dále přítomné seznámila s připravovaným integrovaným nástrojem na území Kraje Vysočina –
„Integrovaný plán rozvoje Jihlavské sídelní aglomerace“ (vymezen rozsah aglomerace,
zpracování integrované strategie, příprava absorpční kapacity, vznik 3 pracovních skupin
k prioritním oblastem).
Pokud nebude kraj schopen řádně a včas zpracovat RAP a nepodaří se nastavit územně
zacílené výzvy, budou muset subjekty z regionu do celorepublikové soutěže v rámci
individuálních výzev.
Z dalšího jednání se omluvil Josef Číž.
Usnesení 29/05/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o stavu přípravy na celostátní / regionální úrovni na programovací období
EU 2014-2020.
usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
6. Informace o stavu Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
Dušan Vichr přítomným připomněl přítomným probíhající proces aktualizace PRK (schválení
aktualizace v ZK, harmonogram aktualizace, projednání v gesčních komisích a výborech).
Jednotlivé části – opatření – budou do konce září 2014 připomínkovány členy výborů
zastupitelstva kraje a komisí rady kraje. Bylo již zpracováno oznámení o vlivu na životní
prostředí. Jednotlivé aktualizované části bude kompletovat ORR a předloží k projednání VRR
a následně v prosinci ke schválení zastupitelstvu kraje.
Miloš Molák přítomné seznámil s již projednanými opatřeními v komisi pro zemědělství a životní
prostředí a opatřeními, které jsou již předpřipraveny pro projednání v příslušném výboru či
komisi a připomínkovány byly i ze strany ORR:
2.11 Mezinárodní aktivity a mezinárodní spolupráce
2.12 Rozvoj nestátního neziskového sektoru
3.5 Zásobování pitnou vodou
3.6 Odvádění a čištění odpadních vod
3.11 Příprava územně plánovací dokumentace
3.12 Efektivní krizové řízení
4.1 Obnova a rozvoj venkovského prostoru
4.2 Stabilizace zemědělství a navazujícího zpracovatelského průmyslu
Číslo jednací: KUJI

60048/2014 SH

Číslo stránky

5

4.3 Trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství
5.1 Péče o přírodu a krajinu Vysočiny
5.2 Nakládání s odpady
5.3 Zlepšování kvality ovzduší
5.7 Ochrana před povodněmi a suchem
Dušan Vichr vyzval přítomné k zaslání připomínek k výše uvedeným opatřením, které jim byly
rozeslány. Přítomní se shodli na termínu pondělí 1. 9. 2014.
Vladimír Hynk vznesl dotaz na specifikaci místních částí a s tím spojenou problematiku
s opatřením 3.6 Odvádění a čištění odpadních vod - výstavba kanalizačních sítí (zdali se
vztahuje k „mateřské“ obci nebo i na místní část; za co se počítají ekvivalentní obyvatelé).
Martin Hyský doplňuje, že existuje dokumentace, ve které jsou přesně stanoveny parametry.
Úkol: Dušan Vichr bude členy Vrr o této problematice informovat.
Usnesení 30/05/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
Informace o stavu Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
7. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje
Iveta Fryšová okomentovala jednotlivé ODPA návrhu rozpočtu ORR a jejich finanční výše, který
bude předložen na projednání do prvního čtení zastupitelstva kraje:
 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu;
 Vnitřní obchod a cestovní ruch;
 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j. n.;
 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje;
 Ostatní záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje - Program obnovy
venkova Vysočiny;
 Územní rozvoj;
 Ostatní záležitosti vzdělávání;
 Ostatní výdaje v roce 2013 (nejsou v roce 2014).
Podrobně byly okomentovány nové položky navrhované v rozpočtu.
Celkové navrhované výdaje v kapitole regionálního rozvoje celkem činí 91 749 tis. Kč. (106%
oproti r. 2014)
Usnesení 31/05/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
rozpočet ORR do prvního čtení Zastupitelstva Kraje Vysočina.
usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Z dalšího jednání se omluvil Zdeněk Ryšavý a Jaroslav Vymazal.
8. Diskuze, různé
Marie Černá se členů dotázala na možnost stálého hosta Vrr, Martina Černého, který dne
31. 8. 2014 končí v pracovním poměru na krajském úřadě, na pozici zástupce ředitele - ředitel
sekce pro rozvoj regionu, který tento návrh zaslal emailem členům Vrr.
Na základě diskuse členů Vrr ORR připraví návrh odpovědi dle jednacího řádu Vrr.
Libor Honzárek pozval přítomné na seminář „Architekt, památkář a investor“, který bude konán
v Havlíčkově Brodě. Zájemci budou Libora Honzárka kontaktovat.
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9. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, za přípravu materiálů a ukončila zasedání.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2014 je naplánováno
na 3. 11. 2014.

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 Zuzana Škrdlová dne 25. srpna 2014

Číslo jednací: KUJI

60048/2014 SH

Číslo stránky

7

