Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2009
konaného 3. listopadu 2009
Přítomni:
1. Karel Pačiska (místopředseda)

5. Miloš Vystrčil (předseda)

2. Jan Martinec

6. Miloslav Popelka

3. Marie Medová

7. Miroslav Vrbka

4. Emil Dračka

8. Tomáš Čihák (tajemník)

Omluveni:
1. Miroslav Lukáš

3. Jiří Vlach

2. Jaroslav Vymazal

4. Karel Moravec

Hosté:
1. Dušan Vichr

2. Zdeněk Ryšavý

3. Zdenka Švaříčková (Manažer projektu cyklostezka
Jihlava – Třebíč – Raabs – 2. etapa)

4. Pavlína
Jihlava)

Škodová

(Magistrát

města

Program:
1. Příprava Zásad POVV na rok 2010;
2. Informace o globálních grantech Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (1.1, 1.2, 1.3, 3.2);
3. Informace o Fondu Vysočiny v souvislosti s rozpočtem na rok 2010
4. Představení projektu cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs – 2. etapa;
5. Příprava plánu činnosti na rok 2010 - přípravná diskuse
Zahájení
Miloš Vystrčil, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen
„Vrr“), přivítal všechny přítomné. Na základě počtu přítomných členů konstatoval, že výbor je
usnášeníschopný.
Přednesl návrh programu. Program byl upraven do následující podoby:
1. Představení projektu cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs – 2. etapa;
2. Příprava Zásad POVV na rok 2010;
3. Informace o globálních grantech Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (1.1, 1.2, 1.3, 3.2);
4. Informace o Fondu Vysočiny v souvislosti s rozpočtem na rok 2010;
5. Příprava plánu činnosti na rok 2010 - přípravná diskuse;
6. Diskuze, různé.
Takto navržený program byl 7 hlasy schválen.
1. Představení projektu cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs – 2. etapa

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Zdenka Švaříčková, manažer projektu, okomentovala prezentaci „Představení projektu
cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs – 2.etapa. Délka části cyklostezky bude činit 18 km. Rádi
bychom zviditelnili krásy Vysočiny a prohloubili přeshraniční spolupráci. Cyklostezka bude
odkloněna z komunikací II. a III. třídy. Dojde k propojení historicky významných měst kraje.
Projekt vznikl v roce 2002 ve spolupráci s městem Třebíč a krajem Vysočina. V roce 2007 byla
zpracována projektová dokumentace a téhož roku došlo k založení Dobrovolného svazku obcí,
který se skládá z 25 členských obcí. Hlavním úkolem svazku je budování, propagace a údržba
cyklostezky. Příjmy svazku jsou tvořeny z dotací a členských příspěvků. Cyklostezka je tvořena
13 úseky. Tímto bychom chtěli požádat kraj Vysočina o spolupráci při financování projektu, např.
formou dotace.
Během jednání dorazil radní Zdeněk Ryšavý.
Miloš Vystrčil vznesl dotaz, zda-li je 1. etapa již ukončena. Zdenka Švaříčková sdělila, že 1.
etapa bude dokončena během měsíce listopadu a celkem bude profinancováno cca 76 mil. Kč
na výstavbu 16 km cyklostezky plus 2 lávky. Dobrovolný svazek obcí projekt podpoří 2 mil. Kč a
chybějící finance získáme od SFDI a z ROPu. U 2. etapy bude podobné financování, ale SFDI
budeme muset nahradit novým investorem – uvítali by podíl kraje Vysočina. Finanční objem na
2. etapu by měl činit cca 96 mil. Kč. Do budoucna bychom chtěli budovat další cyklostezky a
napojit se na stávající síť cyklostezek v Rakousku.
Miloš Vystrčil poděkoval hostům za prezentaci.
Vrr bere na vědomí vyslechnuté informace o dokončování 1. etapy cyklostezky Jihlava –
Třebíč - Raabs a plánu zahájení 2. etapy cyklostezky. Na základě získaných informací Vrr
nenavrhuje upravovat návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010.
2. Příprava Zásad POVV na rok 2010
Tomáš Čihák informoval členy výboru o Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. ORR
by chtěl tyto zásady zahrnout do jednání Zastupitelstva kraje Vysočina v prosinci. Vycházeli
jsme z přípravy rozpočtu na rok 2010. Na tento program je v návrhu rozpočtu na rok 2010
vyčleněno min. 57 mil. Kč. Radou kraje Vysočina je přislíbeno, že se pokusí na tento projekt
ještě získat finanční prostředky (uvažované zvýšení na 69 mil. Kč), neboť vyčleněná částka na
rok 2010 je oproti předchozím letům nižší. Pokud by nebyla částka navýšena domnívá se ORR,
že by bylo vhodné změnit systém rozdělování dotací – viz předložený návrh Zásad.
Karel Pačiska vznesl dotaz, jaké byly doposud podmínky pro poskytnutí dotace a jaké budou pro
rok 2010. Zdeněk Ryšavý upřesnil, že dotaci získala obec, která si o ni požádala a to s počtem
obyvatel do 1500. Dušan Vichr sdělil, že pro rok 2010 se ORR předpokládá dle navržených
Zásad rozdělování dotací obcím dle předem daných kritérií. Každá obec, která pošle žádost na
konkrétní akci, tak bude ohodnocena bodovým systémem. Příští rok může získat dotaci asi 2/3
obcí.
Miloš Vystrčil sdělil, že Zastupitelstvo kraje Vysočina několikrát odsouhlasilo, že obcím má být
dotace vyplacena aniž by byly zatěžovány přílišnou byrokracií Každá obec má potřeby různé a
je tedy velmi obtížné hodnotit obce jedním bodovým systémem, který nastaví kraj. K
systému rozdělování dotací se rozvinula krátká diskuze. Obecně se přítomní shodli, že filozofie
Zásad pro rok 2010 by měla být obdobná jako v letošním roce – tj. každá obec, která požádá a
splní administrativní podmínky Zásad, obdrží dotaci.
Dušan Vichr představil úpravy textu v návrh zásad pro poskytování dotací a to:
Článek třetí, bod č. 7)
Podíl žadatele může být tvořen dodávkou vlastního materiálu a dobrovolnou bezplatnou prací
občanů maximálně z 50 %. Finanční hodnota takového podílu obce se prokazuje znaleckým
posudkem, který žadatel předloží při vyúčtování projektu. Náklady na pořízení znaleckého
posudku mohou být zahrnuty do celkových nákladů projektu.
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nově:
Je navrženo vlastní materiál a dobrovolnou práci v rámci celkových nákladů již neuznávat.
Přítomní se v diskusi shodli, že by bylo dobré zachovat článek v původní podobě.
Článek sedmý, bod č. 3)
K žádosti obec doloží kopii dokladu o vlastnictví dotčené nemovitosti a souvisejících pozemků –
výpis z katastru nemovitostí ne starší 90-ti dnů od podání žádosti a snímek pozemkové
(katastrální) mapy s vyznačením pozemků a objektů, kterých se projekt týká (u snímku
pozemkové mapy postačí i prostá kopie). Tento doklad se nepředkládá, pokud je předmětem
žádosti pouze nákup hasičské techniky a zásahových kompletů nebo ústředny pro bezdrátový
rozhlas
nově:
Článek bude doplněn o „Doklad o vlastnictví se nepředkládá, pokud je předmětem žádosti pouze
nákup hasičské techniky a zásahových kompletů, nákup ústředny pro bezdrátový rozhlas nebo
výměna svítidel veřejného osvětlení nebo instalace tlampačů veřejného rozhlasu“.
Přítomní se shodli v diskusi, že akceptují navrženou změnu.
Článek osmý
Velikostní
kategorie Minimální podíl příjemce
obce
do 300 obyvatel
40 % nákladů projektu
v běžném roce
od 301 do 1500 50 % nákladů projektu
obyvatel
v běžném roce

Maximální výše dotace
60 % nákladů
v běžném roce
50 % nákladů
v běžném roce

projektu
projektu

nově:
Minimální podíl příjemce dotace je navržen u všech obcí na 50 % z celkových nákladů projektu.
Přítomní se v diskusi shodli, že by bylo dobré zachovat článek v původní podobě.

Dále D.Vichr informoval přítomné o návrhu zjednodušení administrace POVV. Na administraci
se podílejí i úřady obcí s rozšířenou působností, které zajišťují sběr žádostí, sběr podkladů pro
tzv. kontroly připravenosti akcí a sběr závěrečných vyúčtování.
nově:
Je navrženo administraci Zásad zúžit pouze na krajský úřad.
Přítomní se v diskusi shodli, že by bylo dobré zachovat administraci Zásad v původní podobě.
Usnesení 11/06/2009/Vrr
Výbor regionálního rozvoje
doporučuje
stanovit výši alokace Zásad pro obce na POVV ve výši roku 2008 (69 mil. Kč)
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo)
Usnesení 12/06/2009/Vrr
Výbor regionálního rozvoje
doporučuje
neměnit filozofii Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací
z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
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Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo
Usnesení 13/06/2009/Vrr
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
informaci o zachování původního článku č. 3, bod 7. „Podíl žadatele může být tvořen dodávkou
vlastního materiálu a dobrovolnou bezplatnou prací občanů maximálně z 50 %. Finanční
hodnota takového podílu obce se prokazuje znaleckým posudkem, který žadatel předloží při
vyúčtování projektu. Náklady na pořízení znaleckého posudku mohou být zahrnuty do celkových
nákladů projektu.“
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo)
Usnesení 14/06/2009/Vrr
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
informaci o úpravě článku č. 7, bod 3. „V případě že obec není majitelem pozemků - možné
pouze v případě pokládání či úprav inženýrských sítí jako jsou vodovod, kanalizace, kabely
veřejného osvětlení a elektrického vedení - dokládá souhlas majitele pozemku s realizací
projektu“.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo)
Usnesení 15/06/2009/Vrr
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
informaci o zachování původního článku č. 8 – tj. odlišné podíly spolufinancování dle
velikostních kategorií obcí.
Usnesení bylo přijato 4 hlasy (3 proti, 0 se zdrželo)
Usnesení 16/06/2009/Vrr
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
informaci o zachování systému administrace Zásad POVV v původní podobě.
Usnesení bylo přijato 5 hlasy (2 proti, 0 se zdrželo)
3. Informace o globálních grantech Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (1.1, 1.2, 1.3, 3.2)
Tomáš Čihák okomentoval podkladový materiál „Výsledky analýzy 1. a 2. výzvy globálních
grantů OPVK:
Předkládání projektů do 1. a 2. výzvy GG v rámci prioritní osy 1 a jejich výběr
Počty předložených projektů a projektů doporučených k financování
1. výzva
Název
globálního
grantu
Zvyšování
kvality ve
vzdělávání
Rovné
příležitosti dětí a
žáků, včetně
dětí a žáků se
Číslo jednací: KUJI

Oblast
podpory

Výše GG za
Alokace
1. období
na 1.
globálních
výzvu
grantů v Kč

Nárokované
Počty
finanční
předloženýc
prostředky v
h žádostí
Kč

Rozhodnutí o
Počet
přidělení
projektů
dotace
doporučených
Zastupitelstvem
k financování
kraje

1.1

213 569
916

100 000
000

90

635 084
078,00

23

76 125 614

1.2

77 661 788

36 000
000

20

101 155
869,00

4

21 535 614

83417/2009
Číslo stránky

4

speciálními
vzdělávacími
potřebami
Další vzdělávání
pracovníků škol
a školských
zařízení
Celkem

1.3
x

97 077 234
388 308
938

44 000
000
180 000
000

30
140

150 368
751,00
886 608
698,00

3

8 402 682

30

106 063 910

2. výzva
Název
globálního
grantu
Zvyšování
kvality ve
vzdělávání
Rovné
příležitosti dětí a
žáků, včetně
dětí a žáků se
speciálními
vzdělávacími
potřebami
Další vzdělávání
pracovníků škol
a školských
zařízení
Celkem

Výše GG za
1. období
Oblast
podpory globálních
grantů v Kč

Alokace
na 2.
výzvu

Zbývá
Rozhodnutí o
(plán. 3.
Nárokované
Počet
Počty
přidělení
výzva,
finanční
projektů
předložených
dotace
leden/únor
prostředky v doporučených
žádostí
Zastupitelstve
2010)
Kč
k financování
m kraje

1.1

213 569 916

93 857
000

89

440 115
699

23

102 983 092*)

34 461
402

1.2

77 661 788

44 500
000

18

62 444 991

9

26 459 599

29 666
575

1.3

97 077 234

13

50 046 771

x

388 308 938

45

179 489 462

71 500
000
209 875
000

30
137

118 262
612
620 823
302

38 627
781
102 755
758

Během jednání odešel člen výboru Miloslav Popelka.
Byly vymezeny 4 základních priority kraje v oblasti vzdělávání:
 rozvoj IT gramotnosti
 rozvoj jazykových kompetencí v anglickém jazyce
 rozvoj kompetencí spojených s volbou vzdělávací dráhy, povolání a s rozhodováním o
dalším profesním životě
 rozvoj hodnocení výsledků vzdělávání a kvality vzdělávacích služeb
Tyto krajské priority byly schváleny na zasedání Rady kraje Vysočina dne 7. 1. 2008 jako
součást podmínek vyhlášení 1. výzvy k předkládání grantových projektů. Taktéž byly promítnuty
do specifických kritérií hodnocení grantových projektů, což v praxi znamenalo, že projekt
zaměřený na jednu z výše zmiňovaných priorit bude bodově zvýhodněn.
Počty podpořených projektů v souvislosti s jednotlivými krajskými prioritami jsou obsahem
předloženého materiálu.
Při hodnocení 75 podpořených grantových projektů z hlediska sídla žadatele je vidět jasná
dominance těch území ORP, jejíž středisko je silné, často bývalé okresní město, jako např.
Havlíčkův Brod, Třebíč, Pelhřimov nebo Žďár nad Sázavou. Ještě nad těmito územími jasně
dominuje ORP Jihlava se stejnojmenným krajským městem, ve kterém se bude navíc také
realizovat téměř pětina aktivit ze všech podpořených projektů.
Emil Dračka vznesl dotaz, zda je možnost i z těchto grantů financovat školení strojníků – řidičů
hasičských vozidel. Tomáš Čihák upřesnil, že globální granty jsou spíše na všeobecné
vzdělávání.
Číslo jednací: KUJI
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Úkol: Tomáš Čihák vyhotoví seznam všech úspěšných projektů. Tento seznam bude
zaslán společně se zápisem.
Odkazy na úspěšné projekty v rámci 1. a 2. výzvy.
http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=4016887
– 1. výzva
http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4022170&p1=7060 – 2. výzva

4. Informace o Fondu Vysočiny v souvislosti s rozpočtem na rok 2010
Dušan Vichr informoval, že v rámci krajského úřadu již proběhl sběr námětů na grantové
programy pro rok 2010. Předpokládaná alokace FV pro rok 2010 bude cca 30 mil. Kč. Nyní se
vyčkává na vývoj letošního rozpočtu a tím i vytvoření možností pro FV. Dle vývoje bude
stanoven rámec FV a následně bude přistoupeno k přípravě a projednání návrhů jednotlivých
GP. Alokaci FV bude schvalovat RF pravděpodobně až počátkem roku 2010.
Vrr vyslovuje požadavek mít možnost se v dostatečném předstihu před schvalováním na
zasedání ZKV vyjádřit k výběru navržených grantových programů a finanční alokaci FV
na rok 2010.
Karel Pačiska vznesl dotaz, jaká byla pro letošní rok vyčleněna finanční částka pro Fond
Vysočiny. Dušan Vichr sdělil, že bylo plánováno cca 78 mil. Kč a vyhlášeno bylo cca 62 mil. Kč.
5. Příprava plánu činnosti na rok 2010 - přípravná diskuse
Miloš Vystrčil navrhl, aby si každý člen do příštího jednání připravil návrhy bodů do plánu
činnosti pro rok 2010. Návrhy mohou být členy Vrr v předstihu zasílány na e-mailovou adresu
koordinátorce výboru.
Vrr na příštím jednání projedná návrh plánu činnosti na rok 2010, který bude připraven
předsedou.
6. Diskuse a různé
Tomáš Čihák okomentoval podkladový materiál týkající se záměru výstavby konferenčního
centra kraje. Tento materiál bude projednáván na listopadovém zastupitelstvu. Záměrem kraje
Vysočina je vystavět nové konferenční prostory v Jihlavě. Objekt by měl zajistit prostory pro
pořádání odborných a společenských aktivit se zajištěním odpovídajících doplňkových služeb.
Prostory by měly být využitelné multifunkčně. Objekt by měl obsahovat konferenční prostory,
kancelářské plochy jak pro krajský úřad, tak i pro komerční využití, stravovací provoz,
dostatečné prostory pro parkování vozidel atd. Součástí konferenčních prostor by měl být taktéž
planetárium a prostor pro hvězdárnu. Z hlediska uvažovaného záměru výstavby konferenčního
centra je možné se ucházet o finanční prostředky z ROP JV na konferenční část. Stanovisko od
Jihlavské astronomické společnosti bude k dispozici až na listopadové jednání zastupitelstva
kraje. K tomuto bodu se rozvinula krátká diskuze.
Vrr se seznámil s informacemi záměru výstavby konferenčního centra kraje. V diskuzi
většinově členové navrhovali podrobnější rozpracování záměru, zejména v oblasti
nákladů a realizace jednotlivých rozvojových a dalších aktivit.
Tomáš Čihák okomentoval podkladový materiál týkající se Nemocnice Jihlava - Pavilon urgentní
a intenzivní péče. Cílem projektu je zkvalitnění a zmodernizování služeb u poskytované
zdravotní péče prostřednictvím vybudování nového pavilonu Urgentního příjmu, JIP a infekčního
oddělení Nemocnice Jihlava. Zamýšlený projekt je v souladu se Zdravotním plánem kraje
Vysočina, který byl schválen ZK usnesením č. 0518/07/2007. Projekt je zaměřen na výstavbu
nového pavilonu, do kterého budou centralizována lůžka intenzivní péče, vybudování centrální
urgentní příjem a samostatné infekční oddělení. Tento nový pavilon bude v souladu s logickým
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uspořádáním areálu nemocnice. Pro přehlednost je ve dvou níže uvedených tabulkách uvedeno
srovnání silných a slabých stránek. Pokud by došlo k rekonstrukci stávajících prostor, kde jsou
příslušná oddělení umístěna, budou vybudovány prostory nové. Celkové náklady budou cca 357
mil. Kč bez lékařské technologie a vybavení.
Tomáš Čihák informoval členy výboru o ukončení pracovního poměru Markéty Heřmanové,
která pracoval pro kraj vysočina na pozicizástupkyně kraje Vysočiny v Bruselu.
Závěr
Miloš Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. Zasedání Výboru
regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2009 je naplánováno na 1.12. 2009
od 13.00 hodin.

Miloš Vystrčil, v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
Zapsala a zpracovala: Eva Charvátová 9. listopadu 2009.
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