Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2010
konaného 9. března 2010
Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

7. Popelka Miloslav

2. Martinec Jan

8. Vlach Jiří

3. Medová Rubišarová Marie

9. Moravec Karel

4. Lukáš Miroslav

10. Vrbka Miroslav

5. Dračka Emil

11. Fryšová Iveta (tajemnice)

6. Vystrčil Miloš (předseda)

Omluveni:
1. Vymazal Jaroslav

Hosté:
1. Strejček Jan (OÚPSŘ)

4. Hadravová Jana (ORR)

2. Průža Petr (OÚPSŘ)

5. Holý Petr (ORR)

3. Vichr Dušan (ORR)

6. Vencovská Marta (ORR)

Program:
1. Zahájení, schválení programu;
2. OP VK – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání
- výsledky 1.výzvy;
3. Grantové programy FV k vyhlášení do ZK;
4. Program obnovy venkova Vysočiny – návrh na rozdělení dotací;
5. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina – vypořádání připomínek;
6. Strategie udržitelného rozvoje NNO v kraji Vysočina;
7. Dohoda o spolupráci mezi krajem Vysočina a KOUS;
8. 1. kolo vyhodnocení Zásad ZK na podporu MA 21 a programu Zdraví 21;
9. Informace o projektu MA – G 21;
10. Informace o investičních pobídkách kraje;
11. Informace o ZÚR ve smyslu zapracování Strategie krajinného rázu;
12. Diskuze, různé;
13. Závěr
1. Zahájení, schválení programu
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. Zahájení, schválení programu;
2. Informace o ZÚR ve smyslu zapracování Strategie krajinného rázu;
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

3. OP VK – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání výsledky 1.výzvy;
4. Grantové programy FV k vyhlášení do ZK;
5. Program obnovy venkova Vysočiny – návrh na rozdělení dotací;
6. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina – vypořádání připomínek;
7. Strategie udržitelného rozvoje NNO v kraji Vysočina;
8. Dohoda o spolupráci mezi krajem Vysočina a KOUS;
9. 1. kolo vyhodnocení Zásad ZK na podporu MA 21 a programu Zdraví 21;
10. Informace o projektu MA – G 21;
11. Informace o investičních pobídkách kraje;
12. Diskuze, různé;
13. Závěr
Takto navržený program byl 9 hlasy schválen.
2. Informace o ZÚR ve smyslu zapracování Strategie krajinného rázu
Jan Strejček okomentoval podkladový materiál k tomuto bodu. V současné chvíli probíhá
aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje Vysočina. U článků 120-122 byly odkazy na Strategii
ochrany krajinného rázu jako krajskou oborovou koncepci. Tyto články byly soudně napadnuty 3
obcemi kraje Vysočina. Nejvyšší správní soud rozhodl, že text ve kterém se objevuje zmínka o
Strategii ochrany krajinného rázu kraje Vysočina, byl ze ZÚR KrV vypuštěn. V Zásadách se již
nebude objevovat odkaz na jiný materiál, ale budou zde přímo zakomponovány jedny ze zásad.
Do dnešní doby není strategie ochrany krajinného rázu dořešena. I při samotném projednávání
v zastupitelstvu kraje může dojít k jistým úpravám. Na červnovém zastupitelstvu kraje by jsme
chtěli, aby zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina byla schválena. Tato
zpráva s možností připomínkování do 2. 4. 2010 byla rozeslána všem obcím, sousedním krajům,
dotčeným orgánům a členům ZK. Petr Průža doplnil informace týkající se strategie ochrany
krajinného rázu. Ta vychází ze zákona o ochraně prostředí. Je potřeba přesně si vymezit pojem
krajinný ráz. Po vymezení pojmu dojde k jeho zakomponování do Zásad územního rozvoje kraje
Vysočina. Miloš Vystrčil odcitoval článek 121 ZÚR KrV a vznesl dotaz, zda tento článek nadále
platí a k jaký úpravám v současné době došlo a jakými nástroji může kraj Vysočina disponovat
při regulaci fotovoltaických elektráren. Jan Strejček odpověděl, že body, které byly v ZÚR KrV
napadnuty soudem, byly zrušeny a v současné době již neplatí. Nástroje, které kraj Vysočina
může použít při regulaci jsou - nástroje vyplývající z účasti kraje Vysočina jako dotčeného
orgánu, regulace zůstává tam, kde je na úrovni územních plánů obcí. Funkční využití území je
závazné v územních plánech obcí. Členy výboru bylo jednotně navrženo, aby se tímto tématem
výboru zabýval na některém ze svých dalších zasedání.
Během jednání se dostavil člen výboru Emil Dračka.
Usnesení 07/02/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o ZÚR ve smyslu zapracování Strategie krajinného rázu.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. OP VK – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání výsledky 1.výzvy
Jana Hadravová okomentovala podkladový materiál „OP VK – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2
- Podpora nabídky dalšího vzdělávání - výsledky 1. výzvy“. Tato oblast podpory - Podpora
nabídky dalšího vzdělávání znamená, že aktivity nejsou zaměřeny na vzdělávání, ale na
vytváření nových vzdělávacích modulů, které jsou dále pilotně ověřovány tak, aby následně
mohly zvýšit nabídku dalšího vzdělávání. Dne 25. 8. 2009 byla radou kraje vyhlášena 1. výzva.
Z celkové částky globálního grantu ve výši 155 mil. Kč byla výzva vyhlášena ve výši 70 mil. Kč.
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Na konci října 2009 byl ukončen příjem žádostí. Poté následovalo hodnocení formální
přijatelnosti a věcné hodnocení. Dne 28. 1. 2010 zasedala výběrová komise, která doporučila
radě kraje a zastupitelstvu kraje, aby rozhodla o poskytnutí finanční podpory k realizaci 16
projektů za cca 54 mil. Kč. Propad projektu byl stejný, jak na přijatelnosti, tak na věcném
hodnocení. Jde často o projekty zejména vzdělávacích institucí a obecně prospěšných
společnostní. Miloš Vystrčil dodal, že kvalita některých projektů je diskutabilní a zároveň vznesl
dotaz, zda členové výboru mohou dané projekty shlédnout. Jana Hadravová odpověděla, že na
základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si dané informace mohou
vyžádat. Dále doplnila, že pravděpodobně 19. 5. 2010 bude u prioritní osy 3 vyhlášena 2. výzva
v celkové výši 50 mil. Kč z celkových 155 mil. Kč. Tato výzva se nebude týkat ZŠ a SŠ. U
prioritní osy 1 byla vyhlášena 3. výzva 24. února v celkové výši 101 mil. Kč – zbývající část
z celkové částky 388 mil. Kč.
Usnesení 08/02/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o OP VK – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání výsledky 1.výzvy.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Grantové programy FV k vyhlášení do ZK
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál k tomuto bodu. Do březnového zastupitelstva kraje
Vysočina jde celkem 5 GP. Jedná se o GP, které se již několikátým rokem opakují.
Jedná se o GP:
• Bezpečné metropolitní sítě 2010 – celkový objem finančních prostředků je 1 mil. Kč. Cílem
programu je nejen zefektivnění (zlepšení, zrychlení) vzájemné komunikace mezi
zúčastněnými subjekty a rozvoj komunikační infrastruktury v regionu prostřednictvím
budování bezpečných širokopásmových sítí a sítí místního dosahu, ale i zpřístupnění
kvalitního a připojení typu broadband domácnostem v obcích kraje. To vše s důrazem na
bezpečnost prostředků ICT včetně archivace dat.
•

Bioodpady 2010 – celkový objem finančních prostředků je 500 tis. Kč. Cílem programu je
podpořit ucelení systému nakládání s bioodpadem pro původce komunálního odpadu
(KO). Tato složka odpadu není zatím v kraji Vysočina dostatečně tříděna, následně
využívána a zejména bioodpad, který je součástí KO je ve velkém množství ukládán na
skládky. Podporou projektů přispěje k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství kraje
Vysočina a směrnic Evropské unie o snižování množství biologicky rozložitelných
odpadů ukládaných na skládky a jejich využití. Realizace projektů povede k účelnému
využití bioodpadu, snížení množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na
skládky a k širšímu zapojení obyvatel kraje Vysočina do systému třídění všech
využitelných složek komunálního odpadu.

•

Čistá Voda 2010 – celkový objem finančních prostředků je 6 mil. Kč. Cílem programu je:
Podprogram A: Zvýšení podílu obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejných
vodovodů včetně umožnění dostupnosti kvalitní pitné vody a podpora obnovy zastaralých
a funkčně nevyhovujících systémů zásobování pitnou vodou a její úpravy.
Podprogram B: Zvýšení podílu čištěných odpadních vod a zefektivnění procesu čištění
včetně obnovy nevyhovujících kanalizačních systémů.

•

Edice Vysočiny VII – celkový objem finančních prostředků je 500 tis. Kč. Cílem programu
je vytvořit podmínky pro podporu ediční a publikační činnosti ve vazbě na péči o
nehmotné kulturní dědictví, o identitu a paměť občanského společenství připomenutím
významných osobností a událostí kulturního života kraje Vysočina.
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•

Rozvoj Vesnice 2010 – celkový objem finančních prostředků je 5,4 mil. Kč. Cílem
programu je zlepšení podmínek pro život v místních částech měst a místní částech obcí
při zachování vlastního obrazu vesnic, jejich organického sepětí s krajinou, specifického
rázu venkovské zástavby a jejich přirozené a jedinečné působivosti v místě a krajině

Dále dodal, že celkem je na letošní rok naplánováno 11 GP. V lednovém zastupitelstvu kraje již
bylo vyhlášeno 5 GP, teď do březnového zastupitelstva kraje jich jde také 5, takže už zbývá na
vyhlášení pouze 1 GP, který bude z oblasti sociální. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, zda u
vyhlášených GP je známo, zda bude převis. Iveta Fryšová odpověděla, že odpověď na tuto
informaci v současné chvíli nemáme, neboť některé GP stále běží.
Usnesení 09/02/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje zastupitelstvu kraje
vyhlásit výzvy ke GP: Bezpečné metropolitní sítě 2010, Bioodpady 2010, Čistá voda 2010, Edice
Vysočiny VII a Rozvoj Vesnice 2010.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Program obnovy venkova Vysočiny – návrh na rozdělení dotací
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál „Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu
obnovy venkova Vysočiny 2010 (dále jen „POVV“) – návrh na provedení rozpočtového opatření
na kapitole Regionální rozvoj. Jedná se o návrh na rozdělení dotací v rámci POVV pro rok 2010.
Jedná se o podporu obnovy obecního majetku u obcí do 1500 obyvatel. Celkem bylo v termínu
přijato 624 žádostí, v roce 2009 to bylo o něco méně. V kapitole Regionální rozvoj je pro tento
účel vyčleněno celkem 69 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že došlo k převisu požadovaných podpor u
žádostí nad objemem alokovaných prostředků pro příslušný rok je navrhováno stanovit
maximální přidělenou podporu na 111 tis. Kč. Součástí materiálu je seznam projektů s návrhem
na rozdělení dotací. Výjimkou jsou dle Zásad obce, které byly oceněny čestným uznáním
v soutěži Vesnice roku 2009 – u těchto obcí nedochází v případě převisu ke krácení dotace.
Tyto obce byly oceněny krajskou komisí v soutěži Vesnice roku 2009, ale neobdržely na rozdíl
od obcí oceněných stuhami příp. diplomy žádný finanční či věcný dar z krajského rozpočtu a
nemohou rovněž požádat o dotaci ze státního POV (např. obce oceněné stuhami mají možnost
získat dotaci až 600 tis. Kč). Dle protokolu z jednání krajské komise této soutěže se jedná
celkem o 5 obcí. Tyto obce obdrží dotaci ve výši 140 tis. Kč. Nejvíce se v projektech objevuje
oprava komunikací, obecních úřadů, kulturních zařízení atd. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, kdyby
mohly podat všechny obce žádosti, kolik by jich bylo. Dušan Vichr odpověděl, že 662 obcí.
Usnesení 10/02/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
a
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
seznam navržených dotací v rámci POVV.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina – vypořádání připomínek
Dušan Vichr informoval členy výboru o aktualizaci programové části Programu rozvoje kraje
Vysočina (dále jen „PRK“) a SWOT analýzy. Od května roku 2009 probíhá aktualizace PRK
SWOT. Poslední verze PRK byla projednávána na seminářích, které proběhly na konci loňského
roku. Na těchto seminářích byly vzneseny připomínky. Jeden seminář byl určen pro členy
zastupitelstva kraje a členy výboru regionálního rozvoje a další seminář byl určen pro nejrůznější
partnery kraje Vysočina. Naším cílem na dnešním zasedání výboru je, abychom vás seznámili
s tím, jak jsme se s vznesenými připomínkami, které jsou v gesci výboru regionálního rozvoje,
vypořádali. Připomínky jsou ve změnovém režimu zapracovány do jednotlivých prioritních os.
Konečná verze by měla být schválena nejpozději do konce pololetí tohoto roku. Konečná verze
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POVV bude předložena ke schválení zastupitelstvu kraje. Až budeme mít k dispozici
vypořádané všechny připomínky i z ostatních komisí RK a výborů ZK bude materiál znovu
předložen na zasedání výboru regionálního rozvoje. Miloš Vystrčil dodal, že je dobré, že vzniklo
více prioritních os a zároveň vznesl dotaz k tomu, že se objevily náměty na rozšíření počtu
opatření k prioritám, přesněji spolupráce kraje s nestátními neziskovými organizacemi a
prosazování zdravého životního stylu. Dušan Vichr odpověděl, že opatření k nestátním
neziskovým organizacím je již naformulováno v PRK. Je to opatření u prioritní osy 2, 2.10.
Druhé opatření týkající se Zdraví 21 v kraji Vysočina – zdravý životní styl, prevence je u prioritní
osy 2, 2.5. Toto opatření bude projednáno dne 17.3.2010 na zdravotní komisi. Miloš Vystrčil
upřesnil, že v současné chvíli výbor bere na vědomí pouze připomínky za ORR, ale až budou
k dispozici všechny připomínky, znova se výbor tímto materiálem bude zabývat. Pokud bude mít
některý z členů výboru zájem připomínkovat tento materiál, může své náměty zasílat
prostřednictvím e-mailu na Mgr. Dušana Vichra (vichr.d@kr-vysocina.cz).
Usnesení 11/02/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
vypořádání připomínek k Programu rozvoje kraje, o kterých informoval na jednání VRR Mgr.
Dušan Vichr.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Strategie udržitelného rozvoje NNO v kraji Vysočina
Petr Holý okomentoval podkladový materiál „Strategie udržitelného rozvoje nestátního
neziskového sektoru kraje Vysočina“. Nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) jsou
vedle obcí a podnikatelské sféry, jedním z nejvýznamnějších partnerů kraje. Pracovní skupina
Krajského úřadu kraje Vysočina pro NNO již od roku 2004 spolupracuje se zástupci NNO z kraje
Vysočina na vytvoření strategického dokumentu, který by popisoval základní směry rozvoje
nestátního neziskového sektoru kraje. Společně s neziskovým sektorem jsme sestavili návod,
jak správně rozvíjet neziskové organizace. Jedná se o dokument, který vychází z potřeb
neziskového sektoru. Tento dokument je vytvářen na 5 let dopředu. Miloš Vystrčil doplnil, že je
dobré, že se definoval vztah mezi nestátním neziskovým sektorem a krajem Vysočina. Karel
Pačiska vznesl dotaz k bodu č. 2 Proces zpracování, 2.1 Složení týmu. Jakými kritérii byli
členové týmu vybíráni. Petr Holý odpověděl, že prvotním krokem bylo to, že jsme oslovili NNO,
na které máme kontakty, že se tato strategie bude zpracovávat. Z dřívějších let jsme měli
základ, jednalo se pouze o dopracování materiálu do finální podoby. Na krajské konferenci byli
zvoleni zástupci NNO. Tito zástupci jsou vždy voleni na dva roky dopředu a tuto činnost
vykonávají zadarmo. Prostřednictvím nich informace přenášíme. Snažíme se jednat se
všemi NNO, nejenom těmi, které sídlí přímo v Jihlavě.
Usnesení 12/02/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o strategii udržitelného rozvoje NNO v kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Dohoda o spolupráci mezi krajem Vysočina a KOUS
Petr Holý informoval členy výboru o Dohodě o spolupráci mezi krajem Vysočina a KOUSem.
Jedná se o uzavření Dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a KOUS Vysočina, o.s., které
zastupuje nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“) z kraje Vysočina. V září roku 2009
bylo schváleno Memorandum uzavřené mezi Asociací krajů ČR a Asociací NNO v České
republice, které mj. sleduje vytváření a posilování partnerských vztahů mezi samosprávnými
kraji a NNO. Rada vlády pro NNO, která je poradním a pracovním orgánem Vlády ČR v
záležitostech NNO, na svém jednání 3. 12. 2009 podpořila uzavírání dohod mezi NNO a kraji a
doporučila svým usnesením vznik těchto dohod. Karel Pačiska vznesl dotaz, zda za členství
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v KOUSu se musí platit členský příspěvek. Petr Holý odpověděl, že v podmínkách, které si NNO
samy nastavily, je vyčíslen v současné obě roční poplatek ve výši 100,--Kč.
Usnesení 13/02/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o dohodě o spolupráci mezi krajem Vysočina a KOUSem.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. 1. kolo vyhodnocení Zásad ZK na podporu MA 21 a programu Zdraví 21
Marta Vencovská okomentovala podkladový materiál k tomuto bodu. Celková výše finančních
prostředků alokovaná na Zásady, v kapitole Regionální rozvoj, Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje je 2 mil. Kč. Máme naplánovány vyhlásit 3 výzvy. Dne
20. února 2010 byla uzavřena 1. výzva. V současné chvíli je vyčerpáno téměř 1,5 mil. Kč.
V jednom kalendářním roce může požádat o dva projekty. Podpora na jeden projekt činní max.
50 tis. Kč. Spoluúčast kraje je 60% a spoluúčast obce nebo školy je 40%. O dotace si mohou
požádat realizátoři místní Agendy 21 a školy, které jsou certifikovány v síti Zdravých škol.
Usnesení 14/02/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o 1. kole vyhodnocení Zásad ZK na podporu MA 21 a programu Zdraví 21.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Informace o projektu MA – G 21
Jedná se o projekt Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem
Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (MA-G 21) v rámci Operačního programu cíl 3 Evropská
uzemní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013, kde kraj Vysočina bude
vedoucím partnerem projektu. Předpokládaný termín podání projektu je 23. 3. 2010, začátek
realizace projektu je plánován na červenec 2010. Délka projektu je plánována na 2,5 roku.
Předpokládaný celkový rozpočet projektu bude činit 320 000,- €. Cílem projektu Spolupráce
mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (MA-G
21) je budování přeshraniční spolupráce na úrovni veřejné správy se zaměřením na předávání
know-how, zkušeností a doporučených postupů na základě platné legislativy České republiky
a Rakouska v realizaci místní Agendy 21 (dále MA21), zvýšení informovanosti a zapojení
obyvatel do MA21 a udržitelného rozvoje v daných regionech na obou stranách hranice. Miloš
Vystrčil vznesl dotaz, jak je kompatibilní dohoda kraje Vysočina a spolupráce s Dolním
Rakouskem. Iveta Fryšová odpověděla, že koresponduje s tripartitní smlouvou, která byla
uzavřena mezi Jihomoravským krajem, krajem Vysočina a Dolní Rakouskem. Jedná se o jeden
z projektů, který se připravuje na monitorovací výbor, který se uskuteční v červnu tohoto roku
v Dolním Rakousku. Jedná se o měkký projekt. Snažíme se místní Agendu 21 rozvíjet,
v letošním roce jsme obdrželi významné ocenění za realizaci místní Agendy 21.
Usnesení 15/02/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje zastupitelstvu kraje
projekt Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21
v Dolním Rakousku.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
11. Informace o investičních pobídkách kraje
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Těmito zásadami se ošetřuje pozemek, který
zakoupil kraj Vysočina v roce 2009 k realizaci projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2.
Pozemek byl zakoupen v celkové míře více jak 40 tis. m2. Dané zařízení, tj.
Vědeckotechnologický park Jihlava 2, by mělo být vybudováno na 20 tis. m2 a další plocha je
Číslo jednací: KUJI
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určena pro navazující projekty zaměřené na rozvoj vědy, výzkumu, transferu technologií a
inovací. Příprava a podání bylo „pozastaveno“ vzhledem k tomu, že podmínky Operačního
programu Podnikání a inovace, program Prosperita, nejsou v režimu nezakládajícím veřejnou
podporu nastaveny pro kraj výhodné (např. 10 let udržitelnosti projektu, která začíná běžet po
kolaudaci stavby, povinnosti předat přijatou dotaci konečnému uživateli v době udržitelnosti
projektu). Kraj Vysočina intenzivně jedná s Ministerstvem průmyslu a obchodu o nastavení
tohoto programu. V současné době se snažíme část daného pozemku nabídnout jinému
investorovi, neboť podmínky pro příjemce dotace z operačního programu pro soukromý sektor
jsou výhodnější. Celý pozemek je rozdělen na tři části. V investičních pobídkách máme zahrnuty
pouze dvě části pozemku, část pozemku označená v nákresu jako A a B. Pozemek C si kraj
Vysočina chce ponechat pro případnou realizaci projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2.
Pokud kraj od této realizace ustoupí, bude i část pozemku C zařazena do investiční pobídky.
Kraj Vysočina odkoupil 1m2 pozemku za 450,--Kč a za stejnou cenu bude i nabízen. Investiční
pobídky budou poskytnuty tak, že po prvních 3 letech provozu získá investor dar ve výši 5%
prodejní ceny pozemku. Miroslav Vrbka vznesl dotaz, že původní myšlenka spočívala v tom, že
daný pozemek se bude prodávat po půl hektarech. Iveta Fryšová odpověděla, že tomu tak bylo
(pokud by bylo možno takto pozemek logicky rozdělit), ale nakonec se z této varianty ustoupilo
z důvodu dalších finančních požadavků na infrastrukturu pozemku (tj. při menším dělení
pozemku než na 3 části by nešlo menší části pozemku napojit samostatně na páteřní
komunikaci).
Z jednání odešel předseda výboru Miloš Vystrčil.
Karel Pačiska vznesl dotaz, jsou tyto Zásady časově náročné. Iveta Fryšová odpověděla, že
těmito Zásadami se bude zastupitelstvo kraje zabývat na svém zasedání v březnu. Poté se musí
najít investor, který musí doložit potřebné náležitosti a poté jeho záměr musí být schválen radou
kraje a zastupitelstvem kraje. Karel Pačiska doplnil, že by bylo dobré, aby členové výboru byli
informování o realizaci Zásad. Iveta Fryšová odpověděla, že pokud budou Zásady na
březnovém zasedání zastupitelstva kraje schváleny a dané Zásady vejdou v praxi, budou
členové výboru průběžně informováni.
Usnesení 16/02/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o investičních pobídkách kraje.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
12. Diskuse a různé
Iveta Fryšová sdělila členům, že na březnovém zasedání zastupitelstva kraje bude předložen
materiál týkající se konferenčního centra kraje Vysočina. Ekonomická analýza, která byla
k tomuto bodu vyhotovena, bude pravděpodobně projednána s jednotlivými politickými kluby
před samotným zasedání zastupitelstva kraje. Marta Vencovská rozdala přítomným členům
pozvánku na zasedání veřejného fóra kraje Vysočina, které se uskuteční dne 18. 3. 2010 v sídle
Krajského úřadu kraje Vysočina, kde se bude probírat 10 největších problémů kraje Vysočina.
Emil Dračka dodal, že by bylo dobré podpořit poskytovatele ubytování. K tomu Karel Moravec
doplnil, že ubytovacích zařízení je dost, ale kvalita poskytovaných služeb neodpovídá.
Úkol: ORR na příští zasedání připraví materiál, týkající se rozboru ubytovacích kapacit.

13. Závěr
Karel Pačiska, místopředseda výboru, poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2010 je
naplánováno na 27. 04. 2010 od 13.00 hodin.
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Miloš Vystrčil, v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 18. 3. 2010.
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