Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2010
konaného 8. června 2010
Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

7. Popelka Miloslav

2. Martinec Jan

8. Vlach Jiří

3. Medová Rubišarová Marie

9. Moravec Karel

4. Dračka Emil

10. Vrbka Miroslav

5. Vystrčil Miloš (předseda)

11. Fryšová Iveta

6. Vymazal Jaroslav
Omluveni:
1. Lukáš Miroslav
Hosté:
1. Hyský Martin (člen Rady kraje Vysočina)

3. Hadravová Jana (ORR)

2. Vichr Dušan (ORR)

4. Holý Petr (ORR)

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, schválení programu;
Informace o postupu prací na aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina;
Fond Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 – II.;
Koncepční materiály – přehled existujících koncepčních materiálů kraje, plán seznámení
a připomínkování;
5. Projekty kraje Vysočina – aktuální situace, čerpání;
6. Informace o projektu Centrum popularizace vědy Vysočiny;
7. Předběžné výsledky a časový harmonogram 3. výzvy OP VK - prioritní osa 1;
8. Jmenování nového člena pracovní skupiny MA 21;
9. Akční plán Zdravého kraje;
10. Diskuze, různé;
11. 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. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přednesl návrh programu. Program byl upraven do následující podoby.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení programu;
Informace o postupu prací na aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina;
Fond Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 – II.;
Koncepční materiály – přehled existujících koncepčních materiálů kraje, plán seznámení
a připomínkování;
Projekty kraje Vysočina – aktuální situace, čerpání;
Předběžné výsledky a časový harmonogram 3. výzvy OP VK - prioritní osa 1;
Informace o projektu Centrum popularizace vědy Vysočiny;
Jmenování nového člena pracovní skupiny MA 21;
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9. Akční plán Zdravého kraje;
10. Diskuze, různé;
11. Závěr.
Takto navržený program byl 9 hlasy schválen.

2. Informace o postupu prací na aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina
Miloš Vystrčil sdělil, že se jedná pouze o změnu harmonogramu a tímto materiálem se výbor
bude opět zabývat na svém dalším zasedání. Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál.
Jedná se o dokument na vědomí. Na minulém zasedání byl materiál předložen ve změnovém
režimu, kde bylo možno shlédnout vypořádání připomínek z jednotlivých seminářů. Členové
VRR mohou průběžně podávat na ORR své připomínky v elektronické podobě.
Vrr vyslovuje požadavek, aby ORR předložit PRK výboru poté, co bude provedena
a schválena SEA.
Během jednání se dostavil člen výboru Emil Dračka.
Usnesení 21/04/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit nový harmonogram projednávání aktualizace Programu rozvoje
kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Fond Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 – II.
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Jedná se o návrh na vyhlášení grantového
programu (dále jen „GP“) Rozvoj podnikatelů 2010 – II. (dále jen „program“) s cílem zvýšit
konkurenceschopnost malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení nových
technologií a výrobních prostředků, případně rozšíření výroby a výrobních prostor s maximální
podporou 150 tis. Kč na jeden projekt. Program navazuje na již vyhodnocený GP Rozvoj
podnikatelů 2010.
GP Rozvoj podnikatelů 2010, první výzva GP v r. 2010, byl vyhodnocen s tím, že poptávka
vysoce převýšila alokaci tohoto GP. Celkově bylo předloženo 165 žádostí s celkovým
požadavkem 19 713 982 Kč, při alokaci GP 10 mil. Kč bylo podpořeno 85 žadatelů. Druhá výzva
je nastavena stejně jako u první výzvy, pouze je výzva doplněna pravidlem, že o dotaci
nemohou žádat ty subjekty, kterým byla v rámci první výzvy grantového programu Rozvoj
podnikatelů 2010 (s uzávěrkou k 31.3.2010) přiznána podpora. V první kole byli převážně
podpořeni truhláři a tesaři.
Usnesení 22/04/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 – II.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Koncepční materiály – přehled existujících koncepčních materiálů kraje, plán
seznámení a připomínkování
Miloš Vystrčil vyslovil názor, že by bylo vhodné, aby se jednotlivé odbory zamyslely
nad možností „integrace“ některých tematicky příbuzných koncepčních materiálů. Dušan Vichr
dodal, že některé koncepce jsou pořizovány na základě zákona a některé na základě iniciativy
úřadu. K podkladovému materiálu dodal, že se jedná o materiál, který byl vyhotoven na začátku
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měsíce ledna, tudíž některá data nejsou již aktuální. Po schválení PRKu by mělo dojít
ke koordinaci koncepcí.
Usnesení 23/04/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
se seznámil
s přehledem koncepčních materiálu kraje Vysočina a
doporučuje
zvážit zpracovatelům možnost jejich zpřehlednění a případné integrace.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Projekty kraje Vysočina – aktuální situace, čerpání
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Projekty jsou rozděleny do 5-ti kategorií.
Předběžné záměry, schválené záměry, podaná žádost, schválený projekty a projekt v realizaci.
Projekty v realizaci a schválený projekt ze strany řídícího orgánu jsou projekty, které nelze
zastavit bez finančních ztrát pro kraj. Podané žádosti, schválené záměry a předběžné záměry
jsou projekty, které lze z různých důvodů zastavit, pokud by to bylo zapotřebí. Miloš Vystrčil
vyslovil požadavek o zaslání předkládaného materiálu v excelu. ORR zajistí dodání tohoto
materiálu.
Během jednání se dostavil radní Martin Hyský.

Vrr se seznámil se stavem projektů, který kraj Vysočina realizuje, nebo předpokládá jejich
realizaci.

6. Předběžné výsledky a časový harmonogram 3. výzvy OP VK - prioritní osa 1
Jana Hadravová okomentovala podkladový materiál. Jedná se o dílčí informaci k průběhu
3. výzvy, která byla vyhlášena dne 24.2.2010. Vyhlášená částka do jednotlivých oblastí podpory
činila 102,8 mil. Kč. Dne 23.4.2010 došlo k ukončení příjmu žádostí. V současné době jsme
ve fázi ukončení přijatelnosti a formálního hodnocení. Projekty jsou zasílány věcným
hodnotitelům k věcnému hodnocení. Celkem bylo zaevidováno 107 žádostí v celkové výši
300 mil. Kč. Na základě přijatelnosti bylo vyřazeno 22 žádostí a k věcnému hodnocení
postoupilo 85 žádostí. Dne 27. 8.2010 bude zasedat výběrová komise a na svém zářijovém
zasedání bude zastupitelstvo kraje rozhodovat o poskytnutí podpory.

Usnesení 24/04/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
se seznámil
s časovým a věcným průběhem 3. výzvy prioritní osy 1 OP VK a jejími průběžnými výsledky.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Informace o projektu Centrum popularizace vědy Vysočiny
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Centrum popularizace vědy Vysočina
(dále jen „CPVV“) je připravováno k podání do Operačního programu Věda a výzkum
pro Inovace do výzvy č. 1.3 Popularizace, propagace, medializace vědy a techniky. Ukončení
příjmu žádostí je 30. 6. 2010. Zastupitelstvo kraje na svém březnovém zasedání schválilo
finanční prostředky ve výši max. 40 mil. Kč na přípravu projektu. Projekt je rozdělen
na uznatelné a neuznatelné náklady. Součástí objektu bude administrativní část pro Krajský
úřad kraje Vysočina (neuznatelné náklady projektu). CPVV by mělo obsahovat planetárium,
expoziční sál včetně expozic, hvězdárnu a zázemí pro gastro. V případě podpoření projektu
budou složeny tři týmy. Řídící tým – bude se skládat ze zástupců jednotlivých institucí,
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které jsou partnery projektu, realizační tým – bude se skládat z ekonomů, stavebního dozoru
apod. a odborný tým – bude se jednat o shromáždění vědců z řad významných institucí,
které se budou podílet na expozicích ve výstavních prostorech. V současné době jsme oslovili
i zahraniční partnery, neboť do budoucna by měla vznikat další takováto centra.
Máme přislíbenou spolupráci s obdobným centrem v Glasgou. Navržený rozpočet činí
cca 597 mil. Kč, neuznatelné náklady činní cca 483 mil. Kč. Na přípravě žádosti se pracuje,
rozpočet bude upřesněn do jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 22. 6. 2010.
Dne 23. 6. 2010 bude rada kraje schvalovat celkovou žádost, která bude následně předložena
Ministerstvu školství. Samospráva kraje se v žádosti musí zavázat k tomu, že bude
dofinancovávat provozní ztrátu. CPVV bude fungovat jako centrum pro rozvoj vzdělání v regionu
Jihlava. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, zda na všechny další součásti projektu, které budou hrazeny
z rozpočtu kraje, se vztahuje podmínka neziskovosti a zda-li se to může nějakým způsobem
promítnout do celkového hodnocení projektu. Jaroslav Vymazal vznesl dotaz, zda v operačním
programu, ze kterého bude financován projekt, bude mít vliv na celkové hodnocení uznatelnost
a neuznatelnost nákladů. Iveta Fryšová uvedla, že v této věci proběhly konzultace
s odpovědnými pracovníky MŠMT. Neuznatelné náklady nejsou předmětem hodnocení,
podstatné je hodnocení způsobilých výdajů. Je zcela nutné dodržet limity: do 600 mil. Kč
způsobilých výdajů, do 1,1 mld. Kč celkem včetně nezpůsobilých. Tyto limity jsou dodrženy.
Při konzultaci bylo jasně doporučeno, aby byly v projektu uvedeny celkové výdaje spojené
se stavbou, protože budou zadány jedním výběrovým řízením na dodavatele – toto výběrové
řízení bude podrobeno standardní kontrole ze strany MŠMT. Dále dle metodiky způsobilých
výdajů a pokynů k sestavení rozpočtu musí být zahrnuty veškeré výdaje, které budou s realizací
projektu spojeny, tedy i ty, které hodlá uhradit žadatel. Dále zařazení komerčních prostor bylo
konzultováno s MSMT. Podmínkou je, aby byly v provozní fázi pronajaty komerčním subjektům
(budoucím provozovatelům) za podmínek v místě obvyklých, čímž nedojde ke zvýhodnění
a tudíž narušení hospodářské soutěže a pravidel veřejné podpory. Miloš Vystrčil upozornil
na nedostatek materiálu, který spočívá v nedostatečném množství informací o administrativní
části a plánu projektu. Iveta Fryšová odpověděla, že materiál pro Zastupitelstvo kraje Vysočina
bude doplněn o projektovou dokumentaci jednotlivých pater plánovaného objektu
a administrativní část bude okomentována na zasedání zastupitelstva. Administrativní část
objektu není v projektu řešena, protože není jeho součástí, pouze náklady na tuto část stavby
jsou uvedeny jako neuznatelné náklady, neboť jak bylo uvedeno již dříve při konzultaci s MSMT
bylo jasně doporučeno, aby byly v projektu uvedeny celkové výdaje spojené se stavbou, protože
budou zadány jedním výběrovým řízením na dodavatele stavby, tj. tedy i neuznatelné náklady
části objektu na administrativu.
Usnesení 25/04/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
se seznámil
s návrhem projektu Centrum popularizace vědy Vysočina a akceptuje strategická východiska
projektu a
doporučuje
zastupitelstvu kraje podrobně se seznámit i s „administrativní částí“ projektu.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Jmenování nového člena pracovní skupiny MA 21
Petr Holý informoval členy výboru o jmenování Zuzany Pěchotové do funkce členky Pracovní
skupiny pro Zdravý kraj Vysočina a místní Agendu 21. Zuzana Pěchotová nahradí odvolanou
členku Marii Bohuslavovou.
Usnesení 26/04/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje
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jmenování nového člena pracovní skupiny MA 21.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Akční plán Zdravého kraje
Petr Holý okomentoval podkladový materiál. Jedná se o materiál, který se musí pravidelně
předkládat z důvodu úspěšnosti v databázi Agendy 21. Jedná se o materiál na vědomí.
Emil Dračka vznesl dotaz k bodu č. 9 – navýšení počtu aktivních MA21 obcí o 21%. Petr Holý
odpověděl, že na základě spolupráce s Rakouskem by se počet obcí, které budou zapojeny
do projektu, měl zvýšit.

Usnesení 27/04/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
Akční plán Zdravého kraje.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Různé
Emil Dračka informoval přítomné členy o skončení soutěže Vesnice roku a o nedostatku
finančních prostředků určených hodnotící komisi. Jaroslav Vymazal informoval o cyklostezce
Jihlava-Třebíč-Raabs. Podařilo se nám zpřístupnit neprůjezdné úseky. Vznesl dotaz, zda by kraj
mohl finančně podpořit tuto cyklostezku. Miloslav Popelka vznesl podnět k Programu obnovy
venkova o zpětném nastavení koeficientu.
11. Závěr
Miloš Vystrčil, předseda výboru, poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. Zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2010 je naplánováno
na 7. 9. 2010 od 13.00 hodin.

Miloš Vystrčil, v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 10. 6. 2010.
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