Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2014
konaného 1. prosince 2014
Přítomni:
1. Medová Rubišarová Marie

7. Vymazal Jaroslav

2. Uchytil Miloš

8. Hynk Vladislav

3. Číž Josef (místopředseda)

9. Honzárek Libor

4. Svoboda Zdeněk

10. Černá Marie (předsedkyně)

5. Královec Pavel

11. Fryšová Iveta (tajemnice)

6. Jonáš Vítězslav
Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

3. Kučera Tomáš

2. Ryšavý Zdeněk
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, schválení programu a zápisu;
Informace z Veřejného fóra Kraje Vysočina;
Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina;
Příprava na programovací období EU 2014-2020 - informace z přípravy na regionální
i národní úrovni;
5. Vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2014;
6. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování
a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
7. Informace o naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina;
8. Rekapitulace činnosti VRR, vyhodnocení;
9. Plán činnosti VRR na rok 2015;
10. Projekt „BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn“;
11. Diskuze, různé;
12. 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 „Projekt „BIOM: Vzdělávací centrum pro
biodiverzitu Mohelský mlýn“, který byl v návrhu programu zařazen, jako 10. v pořadí. Takto
upravený program byl schválen 7 hlasy.
2. Informace z Veřejného fóra Kraje Vysočina;
Iveta Fryšová informovala, že Kraj Vysočina má za sebou třetí veřejné fórum. Občané, zástupci
organizací, zájmových sdružení, podnikatelů a veřejné správy se ve středu 12. listopadu sešli
na půdě krajského úřadu a u kulatých stolů diskutovali o problémech kraje. Více než 130
účastníků fóra definovalo 22 problémů v 11 oblastech, ze kterých bylo vybráno 10 s největším
počtem hlasů:
- Podpora intenzívního, udržitelného a moderního zemědělství v Kraji Vysočina;
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

-

Špatný stav silniční infrastruktury;
Zajistit a udržet kvalitní lidské zdroje v regionu;
Zachování a dostupnost služeb na venkově (pošta, škola, prodejna, lékař, sociální péče);
Nedostatečná a nekvalifikovaná koordinace subjektů v cestovním ruchu ve městech
a regionu (VS, podnikatelé…) k oboustranně výhodné spolupráci;
Ochrana půdy a vody v krajině;
Podpora technických i řemeslných oborů i v oblasti vzdělávání dospělých;
Potřeba zvýšení dostupnosti terénních sociálních služeb;
Provozování a údržba sportovišť a táborových základen a kluboven;
Nedostatek jeslí a míst v nich;
Zaměřit se na primární prevenci zejména u dětí (kouření, strava, alkohol, drogy);
Chybí provázanost sociálně-zdravotnických služeb.

Nyní čeká tyto problémy ověření porovnáním se sociologickým průzkumem na vzorku 1 000
obyvatel z celého regionu. Teprve průnik výstupů tematických stolů s výstupy průzkumu
objektivněji ukáže nejvážnější problémy kraje pohledem veřejnosti. Po té budou výsledky
předloženy orgánům kraje (leden 2015).
S takto získanými informacemi dále pracují odbory krajského úřadu a snaží se najít řešení.
Zároveň je tato zpětná vazba veřejnosti jedním z podkladů při aktualizaci Programu rozvoje
Kraje Vysočina.
Usnesení 38/07/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace z Veřejného fóra Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Na zasedání se dostavili Dan Honzárek a Vítězslav Jonáš.
3. Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
Marie Černá uvedla finální verzi aktualizace Programu Rozvoje Kraje Vysočina. Iveta Fryšová
informovala, že byly zapracovány připomínky partnerů z regionu (např. obce s rozšířenou
působností, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Koordinační uskupení neziskových organizací
v kraji KOUS, krajská síť MAS, hospodářská komora, úřad práce, apod.).
Posledním krokem před schválením koncepčního dokumentu v ZK je jeho vyhodnocení
z hlediska vlivu na životní prostředí autorizovanou osobou tzv. SEA. Po přípravě programové
části byl dokument odeslán vysoutěženému zpracovateli SEA. ORR zpracovanou dokumentaci
SEA odešle spolu s návrhem koncepce na Ministerstvo životního prostředí (dále i „MŽP“)
k dalšímu posuzování. Součástí celého procesu je veřejné projednání, které se bude
pravděpodobně konat začátkem ledna 2015. Na konci celého procesu, tedy po veřejném
projednání a vypořádání případných připomínek, vydá MŽP závěrečné stanovisko.
Dle zkušeností se dá předpokládat, že případné změny v souvislost s procesem SEA budou jen
minimální či žádné. Finální verze všech částí PRK (tedy Programová část, SWOT analýza
a analytická část) a vyhodnocení SEA bude předložena na zasedání ZK na počátku příštího roku
k závěrečnému schválení.
Dále Iveta Fryšová uvedla, že připomínka Jaroslava Vymazala doporučit do opatření 5.4 Rozvoj
kultury a kulturní infrastruktury doplnit festivalové tradice s nadregionálním významem, byla
akceptována. Připomínka Vladislava Hynka, do opatření 3.3 Bezpečnost silničního provozu
a zklidňování dopravy ve městech, prioritně zařadit aktivitu „výstavba a rozšiřování parkovacích
ploch a domů“, doplněna, po projednání s ODSH, nebyla.
Marie Černá a Jaroslav Vymazal konstatovali, že PRK je základním strategickým dokumentem
na úrovni kraje. Aktualizovaný dokument bude mimo jiné i oporou pro plánované aktivity kraje
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a dalších subjektů v regionu využívající zdroje operačních programů v novém plánovacím
období EU.
Usnesení 39/07/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 vzít na vědomí zpracovanou aktualizaci Programové části Programu rozvoje Kraje
Vysočina dle materiálu Vrr-07-2014-03, př. 1
 uložit Radě Kraje Vysočina předložit Zastupitelstvu Kraje Vysočina finální verzi Programu
rozvoje Kraje Vysočina včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí nejpozději do
30. dubna 2015.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
4. Příprava na programovací období EU 2014-2020 - informace z přípravy
na regionální i národní úrovni
Iveta Fryšová informovala, že Evropské komisi byly po schválení Vládou ČR na začátku
července odeslány k projednání všechny operační programy. Během října 2014 Evropská
komise zaslala k jednotlivým operačním programům svoje připomínky. Aktuálně probíhá jejich
vypořádání ze strany řídících orgánů. Vypořádané připomínky k IROP by MMR mělo zaslat zpět
Evropské komisi do konce listopadu 2014, u ostatních OP jsou stanoveny podobné termíny. Dle
nařízení EK by Evropská komise měla schválit operační programy do 6 měsíců od jich
předložení (leden 2015), díky vypořádávání připomínek EK (může být i více kol vypořádávání)
a i nesplnění některých ex-ante kondicionalit (zejména služební zákon – ústavní stížnost
prezidenta, zákon o EIA) se celý proces může ještě významně prodloužit. Podle prohlášení
MMR se dají první výzvy OP očekávat v březnu 2015, reálně zřejmě až v 2. čtvrtletí či 3. čtvrtletí
2015. Řídící orgány však mohou za dodržení určitých podmínek vyhlásit výzvy i před finálním
schválením OP.
Z pohledu RAP byli regionální partneři (obce nad 500 obyvatel, NNO, MAS, VŠ, hospodářská
komora, úřad práce apod.) osloveni k předložení projektových záměrů pro 2015/2016. Bylo
doručeno přes tisíc projektových záměrů, ke kterým ORR zpracovává vyhodnocení. Dle
požadavku MMR mají první pracovní verze RAP kraje předložit do 5. prosince. MMR následně
vyhodnotí úroveň a rozsah zpracování za jednotlivé kraje. Finální verze RAP by měla být
schválena RSK až poté, co budou vypořádány připomínky EK k OP a budou známy finální verze
operačních programů, pro jejichž potřebu se RAP primárně připravuje (předpoklad březen/duben
2015).
Iveta Fryšová doplnila informaci, že dopravní infrastruktura (IROP SC 1.1) by měla být řešena
přes kraje a ne přes ITI.
Usnesení 40/07/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
postup prací při přípravě programovacího období 2014 – 2020.
usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Během jednání o tomto bodě se na zasedání dostavila Marie Rubišarová Medová.
5. Vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2014
Iveta Fryšová okomentovala návrhy změn v zásadách, na základě nichž jsou odměňovány
právnické i fyzické osoby, které se svým počinem podílely na rozvoji kraje. Ceny budou
udělovány již 6. rokem. Byla vznesena připomínka hejtmanem kraje na množství udělovaných
cen a navržena úvaha na sloučení těchto Zásad a dotačního titulu, stejného zaměření, v oblasti
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kultury „Zlatá jeřabina“. Proběhla jednání ORR a OKPPCR a je zde navržena k vyjmutí kategorie
pro oblast kultury a umění. Došlo zde k vyškrtnutí i čl. 6 Přeshraniční cesta (tato cena byla
dosud pokryta finančními zdroji z OP AT-CZ 2007 – 2013, který pro rok 2015 není dosud
otevřen). Ve spolupráci s OKPPCR bude sjednoceno vyhlášení sběru nominací v rámci těchto
Zásad a dle dotačního titulu „Zlatá jeřabina“ prostřednictvím jednoho odkazu na webových
stránkách Kraje Vysočina. Slavnostní vyhlášení vítězů obou těchto soutěží proběhne při jednom
slavnostním večeru v červnu 2015.
Usnesení 41/07/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK
ROKU dle materiálu Vrr-07-2014-05, př. 1 a vyhlásit soutěž o cenu Kraje Vysočina s názvem
„SKUTEK ROKU 2014“ dle materiálu Vrr-07-2014-05, př. 1.
usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
6. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina
Iveta Fryšová informoval, že dle těchto Zásad jsou podporovány projekty realizátorů místní
Agendy 21 a školské právní subjekty, které realizují projekt „Zdravá škola“, které mohou být
příjemci dotace v rámci „Zdrví 21“. Kraj Vysočina realizuje místní Agendu 21 od roku 2004 metoda kvality ve veřejné správě, tuto metodu realizuje v kraji více než 50 obcí. Oproti roku
2014 byl rozšířen okruh právnických osob, mohou se zapojit školy všech zřizovatelů. Dále byl
rozšířen okruh činností – nově vymezeny uznatelné náklady (honoráře lektorů, metodických
pracovníků a expertů), změna termínu sběru projektů (10. 2. a 10. 5.) a další úpravy byly
provedeny dle legislativních změn („de minimis“).
Usnesení 42/07/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina“ dle
materiálu Vrr-07-2014-06, př. 1.
usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
7. Informace o naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
Iveta Fryšová informovala o aktivitách roku 2014:
- Kraj Vysočina v únoru 2014 uzavřel smlouvu o spolupráci s Akademií věd ČR,
nedílnými aktivitami je příprava projektů a problematiky, o kterou se Kraj
Vysočina zajímá. Podpora mezinárodních projektů;
- Příprava krajského anexu 3S RIS;
- Příprava dvou projektů zaměřených na regionální tematiku v rámci spolupráce
s ústavy AV ČR (UTAM AV ČR a FU AV ČR);
- Příprava projektů ve spolupráci VŠPJ;
- Inovační vouchery – grantový program Fondu Vysočiny.
Usnesení 43/07/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
Informace o naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina.
usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)

Číslo jednací: KUJI

79609/2014 SH

Číslo stránky

4

8. Rekapitulace činnosti VRR, vyhodnocení
Marie Černá vyzvala přítomné k vyjádření připomínek ke zhodnocení jednání Vrr v roce
2014.
Iveta Fryšová poděkovala členům Vrr za výbornou spolupráci v roce 2014.
Členové Vrr diskutovali o možnosti výjezdního zasedání Vrr.
Vítězslav Jonáš poukázal na podhodnocení řešení situace ukončení provozu Jaderné
elektrárny Dukovany. Iveta Fryšová reagovala, že na problematiku jaderné energetiky je
poukazováno ve strategických dokumentech Kraje Vysočina a je předmětem jednání
Kraje Vysočina. Nabídla možnost ohledně problematiky JEDu kontaktovat ORR. Josef
Číž doplnil, že otázkou ukončení provozu Jaderné elektrárny Dukovany a jeho následky
se musí důsledně zabývat orgány Kraje Vysočina.
9. Plán činnosti VRR na rok 2015
Marie Černá dle podkladového materiálu přítomné seznámila s návrhem Plánu činnosti vrr
na rok 2015.
Vítězslav Jonáš navrhl uskutečnit výjezdní zasedání Vrr na Jaderné elektrárně Dukovany
a pozvat na toto zasedání k diskusi o problematice energetiky na Vysočině Výbor pro veřejnou
správu a regionální rozvoj ČR.
Usnesení 44/07/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
vyhodnocení činnosti Vrr v roce 2014,
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje na rok 2015.
usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
10. Projekt „BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský mlýn“
Iveta Fryšová informovala, že dne 25. 11. 2014 byl Kraj Vysočina osloven Ústavem biologie
obratlovců AV ČR k podpoře projektu „BIOM: Vzdělávací centrum pro biodiverzitu Mohelský
mlýn“.
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále je „ÚBO“) připravil projekt BIOM: Vzdělávací
centrum pro biodiverzitu – Mohelský mlýn, který byl vybrán k podpoře z Finančních mechanismů
EHP/Norska. Celkové náklady tohoto projektu činí 9 851 185 Kč, 80 % nákladů bude pokryto
z Finančních mechanismů EHP/Norska. Dofinancování projektu ve výši 20 % (tj. 1 970 237 Kč)
z celkových nákladů projektu musí zajistit ÚBO. Vzhledem k tomu, že ÚBO je veřejnou
výzkumnou institucí, jehož příspěvek z AV ČR je kompletně využíván na nezbytné mandatorní
výdaje, je v tuto chvíli zajištění celkové spoluúčasti v této výši z prostředků ÚBO nereálné. Proto
byl Kraj Vysočina požádán o dotaci ve výši 1 320 000 Kč na spolufinancování projektu.
Cílem podpory projektu je mimo jiné také podpořit zasídlení Akademie věd ČR v Kraji Vysočina.
Usnesení 45/07/2014/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje zastupitelstvu kraje
 poskytnout dotaci ve výši a za podmínek uvedených v materiálu Vrr-07-2014-10, př. 3
Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., se sídlem Květná 170/8, 60365 Brno – Pisárky,
IČO: 68081766;
 schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 3792
Ekologická výchova a osvěta o částku 1 320 000 Kč při současném snížení § 2141 Vnitřní
obchod o částku 1 320 000 Kč.
usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
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11. Diskuze, různé
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2015 je naplánováno
na 12. leden 2014.
12. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast a za celoroční výbornou spolupráci všem, kdo se
na činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina podílí. Popřála všem
klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce. Josef Číž, místopředseda Vrr,
poděkoval za celoroční činnost předsedkyni Vrr, Marii Černé, i všem přítomným.

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 1. prosince 2014
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