Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2010
konaného 27. října 2010
Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

5. Popelka Miloslav

2. Martinec Jan

6. Moravec Karel

3. Medová Rubišarová Marie

7. Fryšová Iveta (tajemnice)

4. Vymazal Jaroslav
Omluveni:
1. Lukáš Miroslav

4. Vlach Jiří

2. Dračka Emil

5. Vrbka Miroslav

3. Vystrčil Miloš (předseda)
Hosté:
1. Hyský Martin (člen Rady kraje Vysočina)

3. Böhmová Jana (ORR)

2. Pavlů Renata (ÚRR)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Informace o veřejné zakázce na dodávku zemního plynu a elektřiny pro kraj Vysočina;
3. Výsledky 2. výzvy OP VK - prioritní osa 3, oblast podpory 3.2;
4. Projekty EU – sumarizace, vyhodnocení;
5. Speciálně čerpání v rámci ROP;
6. Strategické projekty - vyhodnocení;
7. Příprava plánu činnosti na rok 2011;
8. Diskuze, různé;
9. Závěr.
1. Zahájení, schválení programu
Karel Pačiska, místopředseda 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.
9.

Zahájení, schválení programu;
Speciálně čerpání v rámci ROP;
Strategické projekty - vyhodnocení;
Informace o veřejné zakázce na dodávku zemního plynu a elektřiny pro kraj Vysočina;
Výsledky 2. výzvy OP VK - prioritní osa 3, oblast podpory 3.2;
Projekty EU – sumarizace, vyhodnocení;
Příprava plánu činnosti na rok 2011;
Diskuze, různé;
Závěr.
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Takto upravený program zasedání byl 6 hlasy schválen.
2. Speciálně čerpání v rámci ROP
Renata Pavlů informovala členy výboru o podpoře prioritních os v rámci Regionálního
operačního programu Jihovýchod:
Prioritní osa 1 - DOSTUPNOST DOPRAVY
1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
1.3 - Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob
1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Prioritní osa 2 - ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU
2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Prioritní osa 3 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL
3.1 - Rozvoj urbanizačních center – „IPRM“
3.2 - Rozvoj regionálních středisek
3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
3.4 – Veřejné služby regionálního významu
Alokace určená na roky 2007-2013 byla stanovena v eurech a při přepočtu na koruny dochází
k výkyvům. Součástí zbývajících částek určených k čerpání v ROP JV je rezerva, a to z důvodu
tzv. kurzového rizika. Přesná částka bude známa, až dojde k certifikaci výdajů z nasmlouvaných
smluv. Evropská unie musí odsouhlasit, že proplacené prostředky jsou v pořádku a projekt
uzavře.
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury:
Celková alokace pro roky 2007-2013 - 6 827 mil. Kč
Schválená dotace v ROP JV – 4 727 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 2 481 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 2 100 mil. Kč
Jedná se o podporu: rekonstrukce silnic, výstavba nových silnic, investice do páteřní sítě kraje
Vysočina - modernizace silnice č. 602.
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 930 mil. Kč
Schválená dotace v ROP JV – 721 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 202 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 209 mil. Kč
Jedná se o podporu: rekonstrukce a modernizace přestupních terminálů, ekobusy, autobusy.
1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 990 mil. Kč
Schválená dotace v ROP JV – 951 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 453 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 39 mil. Kč
Jedná se o podporu: nákup vlaků ČD a modernizace Jindřichohradecké úzkokolejky.
1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 480 mil. Kč
Schválená dotace v ROP JV – 452 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 236 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 28 mil. Kč
Jedná se o podporu: cyklostezky.
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2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 3 238 mil. Kč
Schválená dotace v ROP JV – 1 602 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 664 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 1 636 mil. Kč - z této částku bude odečteno 1,2 mld. Kč, neboť do
6. 1. 2011 běží strategické výzvy (výzvy pro projekty cestovního ruchu, které mají nadregionální
dopad).
Jedná se o podporu: rekonstrukce penzionů a stravovacích zařízeních, naučné stezky, muzea,
galerie, skanzeny. U nově vyhlašovaných výzev budou podpořeny ty aktivity, u kterých nejsou
plněny indikátory.
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 340 mil. Kč
Schválená dotace v ROP JV – 265 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 79 mil. Kč.
Zbývá čerpat v ROP JV – 75 mil. Kč
Jedná se o podporu: propagační aktivity – projekty kraje Vysočina a projekty Vysočina
Tourism, p.o., Šiklův mlýn, Dalešický pivovar.
3.1 Rozvoj urbanizačních center
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 2 179 mil. Kč
Schválená dotace v ROP JV – 867 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 415 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 1 312 mil. Kč
Jedná se o podporu: občanské vybavenosti – města Jihlava a Brno. Prostředky jsou čerpány
prostřednictvím integrovaného plánu rozvoje měst.
3.2 Rozvoj regionálních středisek
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 1 335 mil. Kč
Schválená dotace v ROP JV – 1 110 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 485 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 225 mil. Kč
Jedná se o podporu: obce a města od 5 000 obyvatel do 50 000 obyvatel. Veřejné prostranství,
školská infrastruktura, sociální služby, kulturní zařízení.
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 1 019 mil. Kč
Schválená dotace v ROP JV – 704 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 352 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 315 mil. Kč
Jedná se o podporu: obce a města od 500 do 4 999 obyvatel.
Pro oblasti podpory 3.2 a 3.3 se plánuje začátkem roku 2011 vypsat výzvy v celkové alokaci
100 mil. Kč. Podpora bude určena na sociální vybavení pro kraj Vysočina a kraj Jihomoravský.
3.4 Veřejné služby regionálního významu
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 852 mil. Kč
Schválená dotace v ROP JV – 691 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 450 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 161 mil. Kč
Jedná se o podporu: občanské vybavenosti – projekty pro kraj nebo organizace zřizované kraji.
Aktuální výzvy pro 2010: 1.1, 3.1. 3.4, tzv. kontinuální výzvy. Výzvy byly vyhlášeny v roce 2008.
V současné době stále běží.
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Usnesením Vlády ČR ze dne 22.9.2010 č. 675, bylo určeno, že dotace z regionálních
operačních programů nebude od roku 2011 obsahovat státní rozpočet (7,5 %), a to u: nově
schválených projektů a u projektů krajů a kraji zřízených či založených organizací.
Usnesení 35/06/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o čerpání v rámci ROPu.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Strategické projekty - vyhodnocení
Iveta Fryšová informovala členy výboru o strategických projektech kraje Vysočina. Jednalo se
např. o:
Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava. Projekt byl předložen a úspěšně
prošel hodnocením. V důsledku řešení problematiky dalšího 7,5% spolufinancování bylo v ROPu
kompletně v září 2010 pozastaveno schvalování projektů a tudíž se o projektu bude rozhodovat
na začátku listopadu 2010. Iveta Fryšová vznesla dotaz, kdy bude znám termín podpisu
rozhodnutí u projektů: Zámek Třebíč, Centrum zelených vědomostí Bystřice nad Pernštejnem,
Nové Město na Moravě (sportovní areál). Renata Pavlů odpověděla, že původní termín
je 6. 1. 2011 a poté následuje 3 měsíční hodnocení. Jediný schválený projekt je Zámek Třebíč.
Ostatní projekty jsou ve fázi dokládání podkladů k hodnocení a bude u nich podána žádost o
prodloužení termínu.
Usnesení 36/06/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o vyhodnocení strategických projektů kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o veřejné zakázce na dodávku zemního plynu a elektřiny pro kraj
Vysočina
Iveta Fryšová informovala přítomné členy o VZ na dodávku zemního plynu a elektřiny pro kraj
Vysočina a jeho příspěvkové organizace. Kraj Vysočina již druhým rokem využívá společné
nákupy elektřiny a zemního plynu pro kraj a p.o. zřizované krajem Vysočina. Elektřina je již
druhým rokem vysoutěžena pro kraj a jeho p.o. Plyn byl v minulém roce vysoutěžen pouze pro
nemocnice zřizované krajem Vysočina a pro rok 2011 je již vysoutěžen pro kraj a jeho p.o.
V současné době jsou vysoutěženi dodavatelé pro rok 2011: pro plyn – Pragoplyn, a.s..
Pro vysoké napětí Lumius, spol. s r.o.. Pro nízké napětí ČEZ.
Těmito nákupy kraj Vysočina ušetřil na elektřině 10 mil. Kč a na plynu 31 mil. Kč. Kraj Vysočina
uzavírá smlouvy pouze na 1 rok. V současné době běží odvolací lhůty pro podání námitek.
Předpoklad uzavření smluv s novými dodavateli je během měsíce listopadu 2010. Kraj pracuje
na dalších komoditách pro společné nákupy, které přinesou značné úspory. Karel Pačiska
vznesl dotaz, proč tuto VZ má v gesci ORR. Iveta Fryšová odpověděla, že v roce 2010 tato
agenda byla v gesci oddělení hospodářské správy. Jelikož byl problém při komunikaci s p.o.,
byla od roku 2010 ustanovena pracovní skupina tvořena zaměstnanci odborů, které mají v gesci
p.o., tuto skupinu koordinuje a řídí ORR. Tato skupina má na starosti komodity: plyn, elektřina.
OZ má na starosti komodity: nákup léků a lékařského materiálu pro všechny nemocnice
zřizované krajem Vysočina.
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Usnesení 37/06/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o veřejné zakázce na dodávku zemního plynu a elektřiny pro kraj Vysočina.
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Výsledky 2. výzvy OP VK - prioritní osa 3, oblast podpory 3.2
Jana Böhmová okomentovala podkladový materiál. Výzva byla vyhlášena dne 26. 5. 2010.
Ukončení příjmu žádostí bylo 9. 7. 2010. Celkem bylo zaevidováno 33 žádostí.
Hodnocení probíhalo z hlediska formálního a přijatelnosti. Na základě hodnocení přijatelnosti
byly vyřazeny 3 žádosti. Poté následovalo věcné hodnocení na základě kterého bylo 8 žádostí
vyřazeno. Výběrová komise dne 6. 10 .2010 posuzovala celkem 22 žádostí, z toho 12 žádostí
bylo doporučeno k poskytnutí podpory. Z důvodu neefektivního využití finančních prostředků,
nebo duplicity, bylo 10 žádostí vyřazeno. Celková alokace výzvy je cca 44 mil. Kč. Dvě žádosti
byly kráceny o cca 1,8 mil. Kč. Iveta Fryšová doplnila, že počet předložených projektů
převyšoval alokaci. V důsledků neschválení některých projektů nebyla celá alokace vyčerpána
a tudíž bude vyhlášena další výzva.

Během jednání odešel člen výboru Jaroslav Vymazal.
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí výsledky 2.
výzvy OP VK - prioritní osa 3, oblast podpory 3.2.

6. Projekty EU – sumarizace, vyhodnocení
Na základě diskuze bylo konstatováno, že v případě zájmu mohou členové výboru požadavky
týkající se přehledu čerpání projektů z ROPu nebo i z jiných operačních programů zasílat
na e-mail tajemnice výboru: frysova.i@kr-vysocina.cz.
7. Příprava plánu činnosti na rok 2011
K tématu plánu činnosti na rok 2011 se rozvinula krátká diskuze. Plán činnosti Vrr má své
pravidelné body, které je nutno dodržet i pro rok 2011.
8. Diskuze, různé
Karel Pačiska informoval, že novým předsedou Regionální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod se stal hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.
9. Závěr
Karel Pačiska, místopředseda výboru, poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2010
je naplánováno na 30. 11. 2010 od 13.00 hodin.

Karel Pačiska, v. r.
místopředseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 01. 11. 2010.
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