Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2009
konaného 1. prosince 2009
Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

6. Vymazal Jaroslav

2. Martinec Jan

7. Vlach Jiří

3. Medová Marie

8. Moravec Karel

4. Dračka Emil

9. Vrbka Miroslav

5. Vystrčil Miloš (předseda)

10.Tomáš Čihák (tajemník)

Omluveni:
1. Popelka Miloslav
Hosté:
1. Dušan Vichr (ORR)

2. Krištofová Anna (OE)

3. Vencovská Marta (ORR)
Program:
1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a
propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina;
3. Profil kraj Vysočina;
4. Zásady Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2010;
5. Příloha EU1 návrhu rozpočtu na rok 2010 – plány příjmů a výdajů jednotlivých projektů;
6. Příprava plánu činnosti na rok 2010;
7. Různé;
8. Závěr.
1. 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, který byl 8 hlasy schválen.

2. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a
propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
Tomáš Čihák okomentoval podkladový materiál „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v
kraji Vysočina“. Schválení těchto zásad bude projednáváno na prosincovém zasedání
Zastupitelstva kraje Vysočina. Žadatelé mohou být obce nebo města zapsána v registru
„Zdravých měst“ vedených pod Ministerstvem životního prostředí, školy zapsány v Národní síti
Škol podporujících zdraví jejímž garantem je Státní zdravotní ústav Praha. V předkládaných
zásadách došlo k úpravám v textu - k rozšíření možností žadatelů o nestátní neziskové
organizace, k aktualizaci termínů pro ukončení dílčích uzávěrek. Významnou změnou je snížení
podpory jedné žádosti z 60 000 Kč na 50 000 Kč a možnost podpory maximálně dvěma (oproti
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

dosavadním třem) žádostem v jednom kalendářním roce. V letošním roce bylo podpořeno 59
projektů.
Během jednání se dostavil člen výboru Jaroslav Vymazal.
Miloš Vystrčil vznesl dotaz kolik měst a obcí je zapsáno v registru „Zdravých měst“. Vencovská
Marta sdělila, že v kraji Vysočina je celkem zapsáno 28 měst a obcí a 25 škol. Celkový zájem
obcí, měst a škol roste. Jaroslav Vymazal dodal, že Magistrát města Jihlavy má s tímto
projektem dobré zkušenosti.
3. Profil kraj Vysočina
Dušan Vichr informoval, že se jedná o analytickou část Programu rozvoje kraje Vysočina. Profil
kraje je zpracováván v gesci ORR ve spolupráci s dalšími odbory krajského úřadu. Profil kraje
Vysočina je průběžně aktualizován a předkládán zastupitelstvu kraje na vědomí. Další
aktualizace profilu proběhne ve třetím čtvrtletí roku 2010.
4. Zásady Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2010
Dušan Vichr upřesnil informace k zásadám. Pro rok 2010 je navrhována částka 69 mil. Kč.
Garantovaná výše dotace v souvislosti se změnou celkové částky určenou pro POVV byla
snížena ze 120 tis. Kč na 104 tis. Kč. Na minulém zasedání bylo přítomnými členy navrženo,
aby článek třetí, bod č. 8 zůstal v původní podobě. Tento článek bude v zásadách na rok 2010
ponechán.
Během jednání se dostavil člen výboru Emil Dračka.
Marie Medová doplnila informace z minulého jednání. Jedná se o tabulky, které vypracovala
firma RTS, a.s.. Jedná se o sborníky cen stavebních prací.
Usnesení 17/07/2009/Vrr
Výbor regionálního rozvoje
doporučuje
přijmout Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje
Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2010
doporučuje
zvážit doplnění zásad o možnost oceňování bezplatné práce občanů s využitím
standartizovaného sborníku cen stavebních prací.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo)
5. Příloha EU1 návrhu rozpočtu na rok 2010 – plány příjmů a výdajů jednotlivých projektů
Miloš Vystrčil sdělil, že jedna z velkých položek rozpočtu je tzv. odhad nutného předfinancování
realizace evropských projektů z Fondu strategických rezerv. Anna Krištofová, vedoucí
ekonomického odboru, okomentovala projekty s předfinancováním nad 10 mil. Kč v roce 2010.
Usnesení 18/07/2009/Vrr
Výbor regionálního rozvoje
se seznámil
s předpokládanými výdaji a příjmy ze zvláštních účtů projektů spolufinancovaných z prostředků
EU
a doporučuje
klást důraz na snahu projekty max. etapizovat za účelem urychlení návratnosti vynaložených
prostředků
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo)
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6. Příprava plánu činnosti na rok 2010
Miloš Vystrčil sdělil, že do plánu činnosti na rok 2010 byl zakomponován návrh bodu od člena
výboru Miroslava Vrbky. Další návrhy mohou být členy Vrr v předstihu zasílány na e-mailovou
adresu koordinátorce výboru. Plán činnosti na rok 2010 bude schválen na únorovém zasedání
Zastupitelstva kraje Vysočina.

7. Různé
Žádné náměty nebyly vzneseny.
8. Závěr
Miloš Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. Zasedání Výboru
regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2010 je naplánováno na
26.01.2010 od 13.00 hodin.
Miloš Vystrčil, v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

Zapsala a zpracovala: Eva Charvátová 8. prosince 2009.
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