Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 7/2019 konaného dne 25. listopadu 2019
Přítomni:
1. Vraspír Zdeněk

8. Vlček Lukáš (předseda)

2. Uchytil Miloš

9. Černá Marie

3. Medová Rubišarová Marie

10. Janoušek Pavel (místopředseda)

4. Pokorný Jiří

11. Hynk Vladislav

5. Kobrle Ladislav

12. Zahradníček Josef

6. Komárek Josef

13. Fiala Jaroslav

7. John Jakub

14. Fryšová Iveta (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

2. Suchý Michal, ml.

Hosté:
1. Vichr Dušan (ORR)

2. Molák Miloš (ORR)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);
3. Návrh alokace FV na rok 2020, (ORR);
4. Návrh programu FV „Obnova venkova Vysočiny 2020“, (ORR);
5. Návrh programu FV „Místní agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020“, (ORR);
6. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a
vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019, (ORR);
7. Projednání průběžných výstupů aktualizované Strategie rozvoje Kraje Vysočina, (ORR);
8. Rekapitulace činnosti VRR, MA 21, (Ing. Lukáš Vlček);
9. Plán činnosti VRR, MA 21 na rok 2020, (Ing. Lukáš Vlček);
10. Diskuze a různé;
11. 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 výbor usnášeníschopný.
2. Schválení programu a zápisu
Lukáš Vlček přednesl program dnešního zasedání výboru. Tento návrh programu byl 10 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.

3. Návrh alokace FV na rok 2020
V průběhu tohoto bodu jednání se dostavili členové výboru Ladislav Kobrle a Jakub John.
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Celkem je navrženo 41 programů (v roce 2019 –
38 programů) v souhrnné částce ve výši 321 850 000 Kč. Nově jsou navrženy programy Podpora
zajištění stomatologické péče 2020, Edice Vysočiny 2020 a Infrastruktura cestovního ruchu 2020.
Ostatní programy jsou stejné či obdobné jako v roce 2019. Lukáš Vlček vznesl dotaz, jak dopadlo
jednání politických klubů k navýšení finanční dotace POVV. Iveta Fryšová odpověděla, že jednání
se zástupci ORR nezúčastnili a rozhodnutí samosprávy kraje je ponechání finanční částky ve výši
89 mil. Kč. Do obcí jdou největší finanční prostředky z Fondu Vysočiny, a to cca 220 mil. Kč,
snížením počtu dotačních titulů mohou obce, které jsou aktivnější přijít o možnost podpory na své
aktivity. Lukáš Vlček vznesl podnět na snížení počtu, nebo zjednodušení Programů z Fondu
Vysočiny pro rok 2021. Někteří přítomní členové vyjádřili souhlasné stanovisko. Jaroslav Fiala řekl,
že by se měly podporovat programy zaměřené na investice. Vladislav Hynk upozornil na
nesrovnalost v podkladovém materiálu, a to u položky „Původně navrhovaný objem programu dle
odboru pro rok 2020“ u POVV. Měla by zde být, na základě přijatého usnesení Vrr, MA 21,
uvedena částka ve výši 100 mil. Kč. Iveta Fryšová uvedla, že se jedná o písařskou chybu, která
bude opravena, materiál bude následně upraven. Lukáš Vlček vznesl podnět na ponížení finanční
alokace u Programu Rozvoj podnikatelů. Iveta Fryšová sdělila, že se jedná o jediný Program,
kterým kraj finančně intervenuje do dané oblasti s cílem podpořit tradiční výrobu z pohledu malých
a středních firem. Lukáš Vlček vyslovil žádost, aby na příštím zasedání výboru byla předložena
verze, která obsahuje nižší počet navrhovaných Programů Fondu Vysočiny pro rok 2021. Tato
oblast byla v následném bodu zapracována do plánu činnosti VRR, MA 21.
Usnesení 29/07/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních
alokací dle materiálů Vrr, MA 21-07-2019-03, př. 1 a Vrr, MA 21-07-2019-03, př. 2.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
4. Návrh programu FV „Obnova venkova Vysočiny 2020
V průběhu tohoto bodu jednání se dostavil člen výboru Jiří Pokorný.
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Účelem poskytovaných finančních prostředků je
zkvalitnění životních podmínek na venkově a tím i zabránění odlivu obyvatel venkovských území
prostřednictvím zajištění potřebné infrastruktury a služeb ve venkovských obcích a také v částech
obcí a měst s venkovským charakterem. Celková alokace činí 89 mil. Kč. Lukáš Vlček vznesl
dotaz, zda mandátní smlouva musí být schválena mezi krajem a obcí III. stupně. Iveta Fryšová
odpověděla, že pokud na zajištění dané služby využije obec III. stupně zprostředkující subjekt
např. svazek obcí, tak by se pak mělo jednat o smlouvu mezi obcí a svazkem obcí. Tento podnět
bude zvážen před přípravou mandátních smluv do rady kraje. Dále vznesl podnět, aby zbývající
alokace Programu OVV byla převedena do dalších let. Iveta Fryšová odpověděla, že se jedná o
nárokový dotační titul, kde celková alokace je rozpočítána podle teoretických možných příjemců a
je stanovena max. výše poskytnuté dotace. Lukáš Vlček dále vznesl podnět na znovuzařazení
projektů realizovaných dobrovolnými svazky obcí do Programu. Dušan Vichr odpověděl, že by
došlo k ponížení poskytnuté částky pro jednotlivé příjemce, neboť by došlo k rozšíření škály
žadatelů.
Usnesení 30/07/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020“ dle materiálu Vrr,
MA 21-07-2019-04, př. 1.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
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5. Návrh programu FV „Místní agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na
podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje určeného pro obce, svazky obcí, obecně
prospěšné společnosti, spolky, ústavy a nadace realizující místní Agendu 21 a pro školy zařazené
v programu Škola podporující zdraví v objemu 2,8 mil. Kč.
Usnesení 31/07/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020“ dle
materiálu Vrr, MA 21-07-2019-05, př. 1.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a
vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti
o aktivity, které napomáhají v rozvoji území a prezentovat činnost neziskového sektoru. Zároveň je
tato soutěž poděkováním těm, kteří se v těchto oblastech nejvíce angažovali. Nově je umožněno
hlasovat komukoli jednou v každé oblasti (dříve mohl hlasovat jen občan Kraje Vysočina).
Usnesení 32/07/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle
materiálu Vrr, MA 21-07-2019-06, př. 1;
 vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2019“ dle materiálu Vrr,
MA 21-07-2019-06, př. 1.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
7. Projednání průběžných výstupů aktualizované Strategie rozvoje Kraje Vysočina
Miloš Molák představil přítomným zaktualizované části SRK, které byly projednány v komisích rady
kraje.
Opatření SRK v oblasti životního prostředí:
 péče a přírodu a krajinu Vysočiny
 oběhové hospodářství a ekologické zátěže
 zlepšování kvality ovzduší
Opatření SRK v oblasti sociálního zabezpečení a sociálních služeb:
 služby sociální péče
 prevence závislosti a sociální začleňování
 rodinná a seniorská politika
Opatření SRK v oblasti podnikání a vývojových aktivit:
 věda, výzkum a inovace
 konkurenceschopné podnikatelské prostředí
Aktuálně bude zahájen proces SEA, což je vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Schválení
dokumentu je předpokládáno v ZK v červnu 2020. Josef Zahradníček vznesl dotaz na budoucí
výhled odpadového hospodářství, konkrétně spalovny odpadů. V této souvislosti bude na příští
zasedání pozván pracovník Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina a Svazu
obcí Vysočina.
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Usnesení 33/07/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace o průběhu aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Rekapitulace činnosti VRR, MA 21
Lukáš Vlček vyjádřil poděkování zástupcům ORR za celoroční přípravu podkladů pro jednání
Vrr, MA 21 a členům Vrr, MA 21 za aktivní činnost. Iveta Fryšová poděkovala členům výboru za
spolupráci a cenné připomínky k předkládaným dokumentům Kraje Vysočina.
9. Plán činnosti VRR, MA 21 na rok 2020
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál. Návrh plánu činnosti výboru na rok
2020 je připraven v podobné struktuře jako pro rok 2019 avšak se zkrácením, vzhledem ke konci
volebního období. Dle aktuální potřeby je možné plán činnosti v průběhu roku doplnit. V připravené
podobě bude plán činnosti výboru na rok 2020 předložen zastupitelstvu kraje ke sválení. Lukáš
Vlček vznesl podnět na doplnění bodu „Revize dotační politiky kraje“ do I. čtvrtletí roku 2020.
Vladislav Hynk vznesl podnět na výjezdní zasedání do JE Dukovany.
Usnesení 34/07/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
předložený plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok
2020.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Diskuze a různé
Iveta Fryšová informovala členy výboru o stavu přípravy na programové období EU po roce 2020.
Na evropské úrovni probíhají nyní technické i politické diskuse k celkové podobě víceletého
finančního rámce i jednotlivým návrhům sektorové legislativy. Ze strany MMR byl připraven na
konci září první model rozdělení prostředků pro ČR mezi operační programy. Rozdělení alokace je
aktuálně provedeno na úrovni 75 % prostředků. Zbylých 25 % tvoří určitou „rezervu“, a bude
rozděleno po znalosti detailní podoby operačních programů a jejich absorpčních kapacit.
Podrobnější informace o přípravě jsou obsaženy v materiálu, který obdrželi členové výboru.
Dále se členové výboru dohodli na termínech zasedání výboru regionálního rozvoje, MA 21 na rok
2020, a to vždy v pondělí od 14 hod.: pondělí 27. 1., 2. 3., 27. 4., 1. 6. a 24. 8. 2020 od 14 hod.
Iveta Fryšová pozvala členy výboru na Národní konferenci Venkov, která se uskuteční v termínu
od 21. - 23. 9. 2020 ve Žďáře nad Sázavou. Tématem budou služby na venkově, zemědělství a
zadržování vody v krajině.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 27. ledna 2020 od 14:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
11. 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
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doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
tajemnice Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 28. listopadu 2019
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