Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 5/2017 konaného dne 28. srpna 2017
Přítomni:

1. Uchytil Miloš

6. Černá Marie

2. Rubišarová Medová Marie

7. Janoušek Pavel (místopředseda)

4. Komárek Josef

9. Zahradníček Josef

3. Kobrle Ladislav

5. Vlček Lukáš (předseda)
Nepřítomni (omluveni):

8. Hynk Vladislav

10. Fryšová Iveta (tajemnice)

1. Komínek Josef

4. John Jakub

3. Pokorný Jiří

6. Švomová Miluše

2. Vraspír Zdeněk

Hosté:

1. Pacal Pavel (člen rady kraje)
2. Vichr Dušan (ORR)

5. Fiala Jaroslav

3. Marek Dominik (OA)

4. Molák Miloš (ORR)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Seznámení se způsobem zajištění bezpečnosti informací, (Mgr. Dominik Marek);

4. Grantové programy FV – informace o vyhodnocení GP Venkovské prodejny 2017 a GP Rozvoj
podnikatelů 2017, (ORR);

5. Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020 v ČR, (ORR);
6. Rozpočet kraje – kapitola Odboru regionálního rozvoje, (ORR);
7. Aktualizace Profilu Kraje Vysočina, (ORR);

8. Program obnovy venkova Vysočiny – stav administrace za rok 2017, (ORR);
9. Diskuze a různé;
10. Závěr.

1. Zahájení jednání
Lukáš Vlček, předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„Vrr, MA 21“) přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů
konstatoval, že je Vrr, MA 21 usnášeníschopný.
2. Schválení programu a zápisu
Lukáš Vlček přednesl program dnešního zasedání výboru. Tento návrh programu byl 9 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
3. Seznámení se způsobem zajištění bezpečnosti informací
Dominik Marek, pracovník krajského úřadu, přednesl podrobnou prezentaci na téma kybernetická
bezpečnost, rizika, bezpečnostní opatření a další.
Usnesení 27/05/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o seznámení se způsobem zajištění bezpečnosti informací
Usnesení bylo schváleno (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel).

4. Grantové programy FV – informace o vyhodnocení GP Venkovské prodejny 2017 a
GP Rozvoj podnikatelů 2017
ORR připravil k tomuto tématu podrobnou powerpointovou prezentaci.

Dušan Vichr pohovořil o vyhodnocení proběhlých grantových programů „Venkovské prodejny
2017“ a „Rozvoj podnikatelů 2017“, finanční alokaci, zaměření grantových programů, počtu žádostí
a další.
Iveta Fryšová doplnila, že v letošním roce je pokles žádostí u grantového programu „Rozvoj
podnikatelů“, což ukazuje, že firmy v současné době řeší jiné problémy – především lidské zdroje
ve výrobě.
Lukáš Vlček vznesl dotaz ke zhodnocení programu Venkovské prodejny a zda se s jeho
vyhlášením počítá i v příštím roce a s jakou alokací? Pavel Pacal uvedl, že je třeba počkat na
ukončení programu z hlediska vyúčtování jeho projektů a dále záleží na vývoji postoje státu k této
problematice. Navrhuje ponechat stávající podobu obou grantových programů a stejnou výši
alokace i pro příští rok 2018.
Pavel Janoušek popsal své zkušenosti z hodnocení grantového programu „Venkovské prodejny“,
kde působil jako hodnotitel v řídicím výboru. Zeptal se, zda by nebylo možné formuláře ještě více
zjednodušit. Pavel Pacal uvedl, že v rámci nastavování dotační politiky kraje pro další roky může
dojít k určitým úpravám, ale formulář je z jeho pohledu velmi jednoduchý oproti například dotacím
z národních zdrojů či EU.
5. Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020 v ČR
ORR připravil k tomuto tématu podrobnou powerpointovou prezentaci.
Iveta Fryšová pohovořila o přípravě ČR na další programovací období. Přenesla informace
uvedené v dokumentu „Výchozí pozice ČR vůči politice soudržnosti 2021+, který zpracovalo MMR
ČR a MFČR a stanoviska krajů k tomuto materiálu dle představené prezentace.
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K tématu se rozvinula diskuse, zejména ve věci, zda nastal nějaký posun ohledně změn v NUTS II.
Pavel Pacal sdělil, že problematiku změn v NUTS II si bere za své MMR a bude to řešit jako
prioritu. Návrh na změny NUTS II vzešel z Asociace krajů ČR.
Dále se diskutovalo o prioritách ohledně kohezní politiky za Asociaci krajů a jednotlivé kraje, o
různosti pohledu MMR a krajů na to, co je považováno za úspěšné čerpání aktuálních operačních
programů.
Dále se hovořilo o vyhodnocení a úspěšnosti strategií (SCLLD), které podávaly MAS.V současné
době 2 MAS za kraj Vysočina neschváleny, běží odvolací řízení. 3 MAS stále na rozhodnutí čekají.
6. Rozpočet kraje – kapitola Odboru regionálního rozvoje
ORR připravil k tomuto tématu podrobnou prezentaci.
Iveta Fryšová popsala jednotlivé položky navrhovaného rozpočtu.
Rozvinula se diskuse k možnosti navýšení finančních prostředků pro Program obnovy venkova.
V rámci diskuse se všichni přítomní jednomyslně shodli na následujícím doporučení, které ORR
přednese při prvním čtení rozpočtu: „Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje navýšit finanční částku na Program obnovy venkova Vysočiny na 100 milionů Kč
pro rok 2018.“
7. Aktualizace Profilu Kraje Vysočina
ORR připravil k tomuto tématu podrobnou prezentaci.
Miloš Molák uvedl, že Profil Kraje Vysočina je analytickou částí Programu rozvoje Kraje Vysočina a
je průběžně aktualizován a předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina na vědomí. Podrobně
pohovořil o několika důležitých trendech (např. o vývoji počtu obyvatel kraje, nezaměstnanosti
v regionu). Aktualizace Profilu Kraje Vysočina bude předložena na zasedání Zastupitelstva Kraje
Vysočina dne 12. 9. 2017.
Na základě žádosti členů VRR bude Profil Kraje Vysočina přílohou tohoto zápisu.
8. Program obnovy venkova Vysočiny – stav administrace za rok 2017
ORR připravil k tomuto tématu podrobnou prezentaci.
Dušan Vichr pohovořil o přidělení dotací obcím v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2017,
které podaly v období od poloviny května do konce uzávěrky sběru žádostí (tj. konec června) a
dále shrnul celkový stav administrace POV za rok 2017. Sběr žádostí byl ukončen, podpořeno
bude celkem 646 obcí v souhrnné dotaci 76,802 mil. Kč. 15 obcí žádost nepodalo.
Usnesení 28/05/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina:
 rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace
obcím, na projekt a ve výši dle materiálu Vrr, MA 21-05-08, př. 1
Usnesení bylo schváleno (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
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9. Diskuze a různé
Iveta Fryšová informovala, že se připravuje další vlna kotlíkových dotací, od 19. 9. 2017 budou
pravidla vyhlášena, od 20. 10. 2017 bude probíhat sběr žádostí. Od začátku Kraj Vysočina
umožňuje podání žádostí nejen v písemné, ale i v elektronické podobě – formou datové schránky.
Formulář zůstává stále stejně jednoduchý a pochopitelný pro veřejnost.
Iveta Fryšová sdělila, že VŠPJ podala žádost o dotaci Kraje Vysočina – v rámci svého
střednědobého plánu rozvoje. Předseda VRR rozhodl, že na příští jednání výboru bude přizván
pan rektor MUDr. Václav Báča, aby představil plány rozvoje VŠPJ.
Pavel Pacal pohovořil o průběhu revize dotační politiky kraje – pracuje se na tom, vznikne
tzv. dotační kalendář. Výsledkem revize by mělo být zjednodušení administrace žádostí pro
žadatele.
Termín příštího zasedání bude stanoven na pondělí 16. října 2017 od 14:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
10. Závěr
Lukáš Vlček, předseda Vrr, MA 21, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

Ing. Lukáš Vlček
předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
tajemnice Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Kateřina Svobodová dne 29. srpna 2017.
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