Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2014
konaného 3. listopadu 2014
Přítomni:
1. Komínek Josef

7. Jonáš Vítězslav

2. Medová Rubišarová Marie

8. Vymazal Jaroslav

3. Ryšavý Zdeněk

9. Hynk Vladislav

4. Uchytil Miloš

10. Kučera Tomáš

5. Číž Josef (místopředseda)

11. Černá Marie (předsedkyně)

6. Svoboda Zdeněk
Nepřítomni (omluveni):
1. Královec Pavel
Hosté:
1. Hyský Martin (radní Kraje Vysočina)

12. Fryšová Iveta (tajemnice)
2. Honzárek Libor

2. Kadlec Zdeněk (ředitel krajského úřadu)

5. Strejček Jan (vedoucí OÚPSŘ)

3. Vichr Dušan (ORR)

6. Průža Petr (OÚPSŘ)

4. Molák Miloš (ORR)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Informace o Veřejném fóru Kraje Vysočina;
3. Zásady Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2015;
4. Aktualizace Programu rozvoje kraje – SWOT a programová část;
5. Příprava na programovací období EU 2014-2020 - informace z přípravy na regionální i
národní úrovni;
6. Projednání námětů na GP Fondu Vysočiny na rok 2015 v gesci ORR;
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 „Brzkov – lokalita uranové rudy“, který byl
v návrhu programu zařazen, jako 2. v pořadí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, schválení programu a zápisu;
Brzkov – lokalita uranové rudy;
Informace o Veřejném fóru Kraje Vysočina;
Zásady Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2015;
Aktualizace Programu rozvoje kraje – SWOT a programová část;
Příprava na programovací období EU 2014-2020 - informace z přípravy na regionální i
národní úrovni;
7. Projednání námětů na GP Fondu Vysočiny na rok 2015 v gesci ORR;
8. Diskuze, různé;
9. Závěr.
Takto upravený program byl schválen 10 hlasy.
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2. Brzkov – lokalita uranové rudy
Martin Hyský uvedl, že v srpnu 2014 se Rada Kraje Vysočina vyjádřila k návrhu aktualizace
Politiky územního rozvoje ČR. Na listopadovém zasedání zastupitelstva kraje bude v této
souvislosti předložen informační materiál k území lokality Brzkov, jako místu k možnosti těžby
uranové rudy.
Petr Průža seznámil přítomné s termínem „lokalita Brzkov“, jedná se o dlouhodobě sledované
územní výskytu uranové rudy, která byla těžena. Jedná se o registrované území - chráněné
ložiskové území nerostných surovin. Snaha ČR je vymezit územní podmínky těžby uranu jako
jaderného paliva a tento záměr ukotvit do Politiky územního rozvoje a tím zajistit do budoucna
lokalitu pro možnost těžby uranu. Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracuje podmínky - vymezí
plochu a podmínky (2016).
Obce v okolí Brzkova sepsalo memorandum proti povolení těžby.
Jan Strejček zdůraznil, že se nejedná o povolení k těžbě uranu, jedná se pouze o ochranu
vymezeného území.
Vítězslav Jonáš doplnil, že součástí energetické soběstačnosti je také ukládání vyhořelého
jaderného odpadu. Těžba uranové rudy na našem území by mohla být motivací pro rozvoj JE
Dukovany.
Usnesení 32/06/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o lokalitě Brzkov, jako chráněného území k možnosti těžby uranové rudy.
usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Během jednání o tomto bodě se na zasedání dostavil Vítězslav Jonáš.
3. Informace o Veřejném fóru Kraje Vysočina
Iveta Fryšová podala informace o veřejném fóru Kraj Vysočina, které je realizováno v rámci
„Místní agendy 21“. Fórum proběhne formou kulatých stolů, u kterých se budou řešit oblasti:
Výzkum a inovace, podnikání, zaměstnanost (včetně celoživotního učení); Vzdělávání (MŠ, ZŠ,
SŠ, VŠ); Zdravotnictví a zdravotní prevence; Sociální oblast a bydlení; Doprava, její
infrastruktura a obslužnost; Veřejná správa, rozvoj, velké investice; Rozvoj venkova;
Zemědělství a lesnictví; Životní prostředí; Cestovní ruch a kultura; Volnočasové aktivity a sport.
U každého stolu bude diskusi řídit odborník v dané oblasti. Veřejné fórum probíhá jednou za dva
roky (jedná se již o 3. Veřejné fórum Kraje Vysočina).
Akce se koná 12. listopadu 2014 a je určena zejména zástupcům příspěvkových organizací,
odborných institucí, NNO, podnikatelům a jejich sdružením, zástupcům veřejné správy,
ale i všem dalším zájemcům a široké veřejnosti Kraje Vysočina.
Na fóru proběhne i zhodnocení projednávaných oblastí v roce 2012.
Jaroslav Vymazal, Marie Černá a Iveta Fryšová uvedli zkušenosti z různých Veřejných fór
konaných v minulých letech, tj. např. ve statutárním městě Jihlava a městě Třebíči, ve kterých je
rovněž realizována Místní agenda 21.
Iveta Fryšová pozvala členy Vrr na Veřejné fórum Kraje Vysočina (k účasti na akci je nutné se
registrovat nejpozději do 5. 11. 2014 na adrese kratochvilova.d@kr-vysocina.cz ).
Usnesení 33/06/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o Veřejném fóru Kraje Vysočina.
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usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
4. Zásady Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2015
Dušan Vichr informoval o aktualizaci tradičně vyhlašovaných Zásad zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále
jen „POVV“) pro rok 2015.
Zásady POVV pro rok 2014 podporovaly projekty obcí týkající se obnovy jejich majetku. Dotaci
obdržela každá obec, která předložila žádost v souladu se Zásadami. V případě převisu
požadovaných podpor nad objemem alokovaných prostředků (v rozpočtu pro rok 2014 bylo
vyčleněno 69 mil. Kč, pro rok 2015 je navrhována stejná částka) se mohla maximální poskytnutá
dotace snížit, ne však pod garantovanou výši 104 000 Kč. Garantovaná částka vycházela z
předpokladu, že požádají všichni potenciální žadatelé (662 obcí do 1500 obyvatel; pro rok 2015
se počet těchto obcí snížil na 661 – obec Hamry nad Sázavou překročila hranici 1500 obyv). Po
vyhodnocení administrativního souladu Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje
Vysočina (dále jen „ORR“) ve spolupráci s úřady obcí s rozšířenou působností, které sbírají
žádosti, byl seznam projektů navržených k dotaci předložen ke schválení Radě Kraje Vysočina a
následně i Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
Pro rok 2015 je navrhováno obecnou filozofii Zásad POVV zachovat. Na základě praktických
zkušeností při administraci POVV v letošním roce je navrženo v Zásadách na rok 2015 jen
několik drobných úprav – vzor dotační smlouvy je uzpůsoben vzoru smlouvy Fondu Vysočiny pro
poskytování dotací. Ostatní změny jsou jen formálního charakteru.
Iveta Fryšová dodala, že záměr Kraje Vysočina je výši částky pro tyto zásady ponechat beze
změny. V některých krajích ČR byla částka na tento účel ponížena.
Usnesení 34/06/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací
z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu Vrr-06-201403, př. 1.
usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
(při hlasování nebyla přítomna Marie Černá).

5. Aktualizace Programu rozvoje kraje – SWOT a programová část
Miloš Molák okomentoval, dle powerpointové prezentace, k jakým změnám došlo od září 2014
v aktualizaci PRK. Připomněl přítomným základní údaje o PRK. Jedná se o základní rozvojový
dokument kraje, ve kterém je uvedeno 5 prioritních oblastí (původně 6). Dokument zpracoval
odbor regionální rozvoje ve spolupráci s odbory KrÚ.
29. října byl dokument odeslán k připomínkám partnerům v regionu (ORP, HK, VŠPJ, CET,
MAS, …), termín k zaslání připomínek je stanoven do 10. listopadu 2014.
13. listopadu 2014 bude finální verze dokumentu zaslána zpracovateli SEA (vyhodnocení vlivu
dokumentu na životní prostředí).
16. prosince 2014 bude dokument pro informaci předložen zastupitelstvu kraje. Konečné
schválení zastupitelstvem kraje se předpokládá na začátek roku 2015, po dokončení SEA.
Dále Miloš Molák přítomné seznámil s obsahem jednotlivých prioritních oblastí PRKu
(Konkurenceschopná ekonomika a zaměstnanost; Kvalitní a dostupné veřejné služby; Moderní
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infrastruktura a mobilita; Zdravé životní prostředí a udržitelný venkov; Atraktivní kulturní a
historické dědictví a cestovní ruch).
Členové Vrr byli vyzváni k zaslání připomínek k programové části a SWOT analýze a to také do
10. listopadu 2014.
Jaroslav Vymazal, za Statutární město Jihlava, doporučil do opatření 5.4 Rozvoj kultury
a kulturní infrastruktury doplnit festivalové tradice s nadregionálním významem.
Iveta Fryšová zmínila připomínku ze strany obcí na nevhodnost termínu v návaznosti
na komunální volby. Termín pro aktualizaci PRK jsou takto stanoveny ve vazbě na vyhodnocení
SEA. Vladislav Hynk vznesl připomínku, že v opatření 3.3 Bezpečnost silničního provozu
a zklidňování dopravy ve městech, by měla být mezi prioritní (mezi a) a b)) zařazena i aktivita
„výstavba a rozšiřování parkovacích ploch a domů“. Parkování ve městech a obcích je velmi
problematické.
Iveta Fryšová reagovala, že bude konzultováno s odborem dopravy.
Usnesení 35/06/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktualizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina dle příloh č. 1 a 2 a výzvu k doplnění připomínek
do 10 listopadu 2014.
usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
6. Příprava na programovací období EU 2014-2020 - informace z přípravy na regionální
i národní úrovni
Miloš Molák okomentoval powerpointovou prezentaci o přípravě na programovací období EU
2014-2020. V průběhu října bylo dokončeno Evropskou komisí připomínkování k operačním
programům (např. připomínky ke zdůvodnění alokací, fyzické osoby jako koncový příjemci,
příspěvek fondů EU k řešení problematiky romské menšiny, postavení Regionální rady a
související projednávání zákona o reg. rozvoji, koncentrace finančních prostředků).
Iveta Fryšová doplnila informace ve vazbě na připomínky EK – nedostatečné odůvodnění
finanční alokace v oblasti dopravy, nepochopení EK v postavení Regionálních rad, problematika
fluktuace vedoucích pracovníků na MRR (rozlišné názory na implementační strukturu). Termín
k vypořádání připomínek EK byl stanoven na 17. listopadu 2014. Je uvažováno, že některé
výzvy OP by mohly být vyhlášeny, aniž by byly finálně schváleny operační programy.
Martin Hyský doplnil problematiku exante kondicionalit (v současné době ČR neplní dvě exante
kondicionality – Zákon o EIA a služební zákon), proto hrozí reálná možnost nespuštění čerpání
z EU fondů v ČR v roce 2015.
Miloš Molák informoval o připomínkách jednotlivých oblastí:
Školství: podpora z IROP PO 2 a OP VVV PO3
- synergie a vzájemné uznávání projektů (bez soutěže, formální schválení),
- Krajské akční plány – součástí RAP, Místní akční plány.
Životní prostředí: „kotlíkové dotace“
- administrace na krajích, kapacity OP VK, příspěvek na administraci,
- připomínka EK o koncovém příjemci - Globální granty (není dořešeno).
MPO – RIS 3 a OP PIK
- otázka způsobu zapojení krajů, MPO zatím odmítá.
Zdravotnictví
- vysoce specializovaná centra - onkogynekologických a perinatologických center,
- návazná péče (všechny nemocnice v kraji), připravovaná koncepce MZd,
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- nevyjasněno - ZZS, nezbytné stavební úpravy, psychiatrie.
Kultura a památková péče
- památky – UNESCO, NKP; otazník nad kandidáty na NKP,
- muzea a knihovny – krajské (1 v kraji),
- fyzické osoby jako vlastníci – asi ano.
Evropské domy
- ÚRR, (CRR), SFŽP, Czechinvest, Eurocentrum, (AOPK), dále možnost Národní síť
pro venkov, Krajská organizace MAS,
- nemá být SZIF,
- financování formou nájmu z OP TP
- zatím mnoho připomínek kraje ke způsobu fungování a financování, musí být dořešeno
Iveta Fryšová informovala o ustavení Regionální stálé konference:
-

předseda hejtman kraje Jiří Běhounek,
17 členů dle metodiky + volitelný dle charakteru regionu (agrární komora),
žádosti na partnery o nominace,
úvodní setkání proběhlo 16. října 2014,
schválen Statut, Jednací řád a sekretariát,
místopředseda – Miroslav Houška,
zástupce v NSK – Martin Hyský,
náhradník v NSK – Lukáš Vlček,
F. Kubeš (MMR) představil okolnosti ÚD a RSK,
metodika zpracování RAP (proběhly schůzky krajů s MMR),
materiály RSK na stránkách kraje (http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-stalakonference/ds-302861/p1=70911 ).

Dále Iveta Fryšová informovala o vzniku Regionálního akčního plánu:
Absorpční kapacita – sbírány projektové záměry od subjektů z regionu.
Obeslané subjekty – obce nad 500 obyv., HK, Czechinvest, ÚP, VŠPJ, ZMVŠ, CET, MAS,
KOUS, krajský úřad + PO.
Termín odevzdání
– do 18. listopadu 2014.
Termíny vzniku RAP – první verze začátek prosince 2014
 finální verze až po schválení OP (jaro 2015)
Obsah RAP:
 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
Řada organizací se připravuje v roce 2015 na reálný výpadek v čerpání finančních prostředků
z EU fondů. ČR zaujala pozici a nečerpá ani z technické pomoci, toto čerpání je posunuto na rok
2015 z důvodu využití pravidla n+3 se začátkem účinnosti od roku 2015.
MMR chystá první výzvy v oblasti doprava z IROP, ale i v případě vyhlášení výzvy od 1. dubna
2015 hrozí reálné riziko nerealizování investičních projektů (staveb) v roce 2015.
Přítomní diskutovali o personálních změnách na MMR, které mají dopad jak na programovací
období 2014-2020, tak i na programovací období 2007-2013, kde při auditu dochází
v realizovaných projektech ke kolizím v uznatelnosti nákladů mezi řídícími orgány operačních
programů a Ministerstvem financí ČR.
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Usnesení 36/06/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přípravě na programovací období EU 2014-2020.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Během jednání o tomto bodě se z dalšího zasedání omluvili Josef Komínek a Marie Medová
Rubišarová.
7. Projednání námětů na GP Fondu Vysočiny na rok 2015 v gesci ORR;
Iveta Fryšová uvedla, že záměr ORR je vyhlásit stejné grantové programy jako v roce 2014:
- Rozvoj podnikatelů 2015 (alokace je navržena ve výši 10 mil. Kč, preferované odvětví dle
CZ-NACE bude stanoveno dle aktuální potřeby v době vyhlášení výzvy);
- Rozvoj vesnice 2015 (alokace je navržena ve výši 3 mil. Kč a program bude zaměřen
na veřejné osvětlení v místních částech obcí a měst).
- Naše školka 2015 (alokace navržena ve výši 4 mil. Kč, budou upravena kritéria
na zvýhodnění menších obcí);
- Inovační vouchery 2015 (alokace je navržena ve výši 2 mil. Kč, program je vyhlašován
v návaznosti na Regionální inovační strategii);
- Prodejny regionálních produktů 2015 (vazba na zvyšující se poptávku po regionálních
produktech a na recertifikaci regionálních prodejen, alokace je navržena ve výši 1 mil.
Kč).
Do výzev jednotlivých grantových programů budou zapracovány změny na základě zkušeností
z předcházejících ročníků. Celková alokace pro Fond Vysočiny je limitovaná.
Dušan Vichr doplnil, že s kompletními náměty všech odborů KrÚ na GP budou členové VRR
znovu seznámeni při projednávání alokace v ZK a s jednotlivými výzvami grantových programů
pak v průběhu roku před jejich vyhlášením v ZK.
Marie Černá vznesla připomínku ke GP Rozvoj vesnice: Zdali by bylo možné, v rámci jedné
žádosti, umístit osvětlení do více místních částí obce, při zachování celkových maximálních
nákladů dotace na jednu žádost?
Iveta Fryšová reagovala, že by tento záměr byl pro obce efektivní. ORR zváží, zda je možné
tuto změnu do výzvy zahrnout. Dušan Vichr doplnil, že by mohl nastat problém z pohledu
obtížného hodnocení projektů dle specifických kritérií.
Iveta Fryšová informovala, že přehled grantových programů a celková alokace Fondu Vysočiny
budou schváleny na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina na začátku roku 2015.
Dále přítomní diskutovali o grantovém programu „Naše školka“. O potřebách (demografický
vývoj) pro další roky a možnosti směřování dotací i na základní školy, kdy dochází k přesunu
silných ročníků postupně na ZŠ. Bylo navrženo, po vyhodnocení čerpání za rok 2015, vytvořit
statistiku a vyhodnotit stávající stav. Z důvodu finančního nedostatku není možné souběžně
vyhlásit grantový program i pro základní školy.
Usnesení 37/06/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
náměty na GP Fondu Vysočiny na rok 2015 v gesci ORR.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
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8. Diskuze, různé
Nebyl vznesen žádný námět k diskuzi.
9. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, za přípravu materiálů a ukončila zasedání.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2014 je naplánováno
na 1. prosince 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 3. listopadu 2014
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