Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2010
konaného 7. září 2010
Přítomni:
1. Martinec Jan

6. Popelka Miloslav

2. Medová Rubišarová Marie

7. Moravec Karel

3. Lukáš Miroslav

8. Vrbka Miroslav

4. Dračka Emil

9. Fryšová Iveta (tajemnice)

5. Vystrčil Miloš (předseda)
Omluveni:
1. Pačiska Karel

3. Vlach Jiří

2. Vymazal Jaroslav
Hosté:
1. Hadravová Jana (ORR)

3. Molák Miloš (ORR)

2. Vichr Dušan (ORR)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. "Profil kraje";
3. Strategické projekty – informace o stavu příprav nebo realizace;
4. POVV vyhodnocení, případné návrhy na změny pro rok 2011;
5. Rozpočtové priority ORR pro rok 2011;
6. Informace o připravovaných projektech;
7. Diskuze, různé;
8. 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, který byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
2. „Profil kraje“
Během jednání se dostavil člen výboru Emil Dračka.
Miloš Molák představil aktualizovanou verzi podkladového materiálu „Profil kraje Vysočina“
a změny, které budou předloženy na zářijovém zasedání zastupitelstva kraje:
8. Vzdělávací, sociální a kulturní infrastruktura
- nově zpracovaná tabulka „Přehled výjezdových stanovišť a posádek ZZS kraje Vysočina“
- kapitola 8.6 Neziskový sektor kraje Vysočina - jedná se o nově zpracovanou kapitolu.
Hlavní část je zaměřena na působení neziskového sektoru v kraji Vysočina za roky
2005 až 2009 a právní formy organizací. Dušan Vichr dodal, že zpracování této kapitoly souvisí
s aktualizací programové části tak, aby přijaté opatření zaměřené na neziskový sektor vycházelo
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
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z určité kapitoly analytické části. Miloš Vystrčil vyslovil názor přejmenovat kapitolu
8.6 Neziskový sektor v kraji Vysočina na Nestátní neziskový sektor v kraji Vysočina.
9. Životní prostředí
- kapitola 9.7 – doplněny obrázky zastoupení přírodních biotopů a území ekologické stability.
Dále byly zpřehledněny údaje u maloplošných zvláště chráněných území a u evropsky
významných lokalitách v okresech kraje Vysočina.
Usnesení 28/05/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizovaný Profil kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Usnesení 29/05/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zapracování připomínek členů výboru regionálního rozvoje k Profilu kraje Vysočina v nejbližším
možném termínu.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Strategické projekty – informace o stavu příprav nebo realizace
Iveta Fryšová informovala členy výboru o strategických projektech kraje Vysočina. Jedná se o:
- Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava - projektová žádost byla předložena
na URR v červnu 2010. Projekt prošel formální kontrolou a kontrolou ze strany expertů Úřadu
regionální rady (dále jen „ÚRR“). Alokace činní 143 mil. Kč. Celkový rozpočet projektu je více
než 400 mil. Kč. Na zářijovém zasedání zastupitelstva kraje bude předložena žádost o navýšení
prostředků na spolufinancování z důvodu kompletního zpracování projektové dokumentace.
Původní rozpočet ve výši 320 mil. Kč bude navýšen na 450 mil. Kč. Plánové zahájení projektu
je 1. 11. 2010 a plánované ukončení projektu je 30. června roku 2012. Zařízení je nutno
vybudovat, neboť obory, které mají být do nového pavilonu přesunuty, mohou přijít o akreditaci
pokud nebude zahájena nová výstavba.
- Centrum popularizace vědy Vysočina - projekt se nachází v hodnotícím procesu.
V současné době se pracuje na stavební dokumentaci. Celkový objem finančních prostředků
je cca 920 mil. Kč. Požadovaná dotace je ve výši 600 mil. Kč a spolufinancování kraje Vysočina
je ve výši 400 mil. Kč. Proces hodnocení ze strany MSMT by měl být dokončen na přelomu roku
2010 až 2011. Plánované zahájení projektu je 1. 4. 2011. Plánované ukončení projektu
je 31. 12. 2013.
- Zámek Třebíč – projekt získal podporu. Stavební dokumentace k projektu musí být doložena
do 6. 1. 2011 na ÚRR. V současné době probíhá komunikace mezi krajem Vysočina a ÚRR.
- Bystřice nad Pernštejnem – projekt podpořen, stejná situace jako u projektu Zámek Třebíč.
- Nové Město na Moravě (sportovní areál) - projekt byl podpořen, stejná situace
jako u projektu Zámek Třebíč.
Usnesení 30/05/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o průběhu realizace strategických projektů kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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4. POVV vyhodnocení, případné návrhy na změny pro rok 2011
Dušan Vichr sdělil, že přípravy Zásad budou předloženy až na listopadovém, nebo prosincovém
zasedání zastupitelstva kraje z důvodu toho, že v současné době není znám rozpočet na rok
2011. Není předpoklad větších změn. Plánovaná změna umožní obcím budovat své akce
na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina. Iveta Fryšová sdělila, že odbor regionálního rozvoje
navrhuje pro POVV na rok 2011 alokaci 70 mil. Kč. Emil Dračka vyslovil požadavek,
aby na soutěž Vesnice roku byl vyčleněn větší objem finančních prostředků než dosud.

Usnesení 31/05/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
aby do rozpočtu kapitoly regionálního rozvoje byly zapracovány prostředky na financování
činnosti krajské komise soutěže Vesnice roku.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Rozpočtové priority ORR pro rok 2011
Iveta Fryšová sdělila členům výboru rozpočtové priority ORR pro rok 2011.
Fond Vysočiny – patří mezi priority ORR. Pro rok 2011 je požadavek ponechání stejné finanční
částky jako pro rok 2010.
Program obnovy venkova – navržená alokace ve výši 70 mil Kč.
Položky na spolufinancování projektů v gesci ORR – investiční a měkké projekty.
Standardní položky – položka na podkladové materiály, položka na podnikatelský sektor,
položka pro KOUS apod.
Komise pro soutěž Vesnice roku – stejně jako v loňském roce je pro letošní rok skladba rozpočtu
členěna na 3 části. Část A - závazná a vztahují se na ni smluvní závazky. Část B - není dána
závazky, ale je vztažená k agendě vykonávané odborem. Část C – položky tzv. „pod čarou“.
Během jednání se dostavil Karel Moravec.
Iveta Fryšová dále pohovořila o projektu Partnerství PRO 2013+. Jedná se o zapojení kraje
Vysočina do projektu s pracovním názvem Partnerství PRO 2013+ v Operačním programu
Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 –2013. Vedoucím
partnerem projektu je Jihomoravský kraj, dalšími partnery jsou země Dolní Rakousko a město
Vídeň. Cílem projektu je posílení přeshraniční spolupráce mezi regiony, identifikace společných
rozvojových cílů a témat a příprava na efektivní čerpání prostředků ze strukturálních fondů
po roce 2013. Stěžejními body projektu je vypracování společných témat a návrhů klíčových
projektů dle potřeb regionů, zlepšit přeshraniční spolupráci regionálních institucí pro stanovení
vhodných projektových záměrů. V roce 2011 by kraj Vysočina měl být rovnocenným partnerem
do případných ustavení euroregionů dle vývoje kohezní politiky. V současné době jsme pouze
pozorovatelé v projektech Euroregion Donau-Moldau a Euroregion Centrope Capacity.
Karel Moravec řekl, že může dojít k rozmělnění peněz, neboť každý partner má své priority,
pokud se budou dělit finanční prostředky na euroregiony. Miloš Vystrčil upozornil, že je potřeba,
aby kraj Vysočina byl na další možné čerpaní evropských prostředků pro rok 2013 dobře
připraven.
Usnesení 32/05/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
v rámci projednávání rozpočtu na rok 2011 podpořit ty aktivity, které zajistí kraji Vysočina
optimální podmínky pro čerpání prostředků Evropské unie po roce 2013.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Číslo jednací: KUJI

73309/2010
Číslo stránky

3

6. Informace o připravovaných projektech
Jana Hadravová okomentovala podkladový materiál k tomuto bodu. Dodala, že od roku
2007 jsou v rámci kraje Vysočina realizovány 4 globální granty v oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3,
3.2 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V oblasti podpory
1.1 je 3. výzva výzvou poslední v rámci daného globálního grantu a v oblasti podpory 1.2 a 1.3
budou ze zbývající alokace vyhlášeny ještě 4. výzvy a globální granty budou realizovány
do 30. 6. 2013 (pokud bude schválena žádost o podstatnou změnu GG). Globální granty
pro druhou část programového období (globální granty budou ukončeny 30. 6. 2015)
jsou připravovány v následujících oblastech podpory:
- 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání – alokace: 116 013 300,00 Kč;
- 1.2 Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami –
alokace: 42 186 675,00 Kč;
- 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – alokace: 52 733 325,00 Kč.
Schválení globálních grantů MŠMT se předpokládá v lednu 2011, první výzvy budou vyhlášeny
v prvním čtvrtletí roku 2011, celkem se předpokládá vyhlášení minimálně 3 výzev v každém
globálním grantu. Globální granty budou financovány z Evropského sociálního fondu
(85 %) a státního rozpočtu České republiky (15 %), krajský podíl bude nulový.
Usnesení 33/05/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o připravovaných nových globálních grantech do oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuze, různé
Miloš Vystrčil seznámil přítomné členy s dopisem od hejtmana kraje Vysočina
MUDr. Jiřího Běhounka týkající se přípravy rozpočtu na rok 2011 a nutností zvýšit efektivitu
nakládání s tištěnými podkladovými materiály pro členy výboru. Podkladové materiály na jednání
výboru budou výhradně zasílány v elektronické podobě. V tištěné podobě podkladové materiály
obdrží pouze předseda výboru, případně místopředseda, nemůže-li se předseda jednání
zúčastnit. Na jednání výboru bude členům k dispozici jeden kompletní výtisk podkladových
materiálů.
Usnesení 34/05/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
souhlasí
s iniciativou hejtmana kraje Vysočina zefektivnit nakládání s podkladovými materiály výboru za
podmínky zajištění možnosti prezentace podkladových materiálu na zasedání výboru
prostřednictvím dataprojektoru.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Emil Dračka vznesl dotaz na účast kraje Vysočina na připravované výstavě „Poklady Moravy“
v Praze – budova bývalého Federálního shromáždění - a strategii nalákání do tohoto kraje.
Odpověď vyhotoví OKPP a bude součástí zápisu.

8. Závěr
Miloš Vystrčil, předseda výboru, poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. Zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2010 je naplánováno
na 26. 10. 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 09. 09. 2010.
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