Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2010
konaného 29. listopadu 2010

Přítomni:
1. Martinec Jan

5. Vystrčil Miloš (předseda)

2. Medová Rubišarová Marie

6. Vymazal Jaroslav

3. Lukáš Miroslav

7. Vlach Jiří

4. Dračka Emil

8. Moravec Karel

Omluveni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

3. Vrbka Miroslav

2. Popelka Miloslav

4. Fryšová Iveta (tajemnice)

Hosté:
1. Hyský Martin (člen Rady kraje Vysočina)

5. Hadravová Jana (ORR)

2. Vichr Dušan (ORR)

6. Vencovská Marta (ORR)

3. Hrůza Luděk (ORR)

6. Holý Petr (ORR)

4. Kratochvílová Dana (ORR

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Zásady ZK pro poskytování dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny;
3. Zásady ZK pro poskytování dotací Místním akčním skupinám Vysočiny;
4. Zásady ZK pro poskytování dotací na MA 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina;
5. Pravidla soutěže SKUTEK ROKU 2010;
6. Poskytnutí dotací v rámci Zásad pro NNO na dofinancování projektů v ROP 3.2;
7. Strategické projekty – situace;
8. OPVK - 4. výzva - oblast podpory 1.2 a 1.3;
9. Návrh plánu činnosti na rok 2011;
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. Ten byl upraven do následující podoby:
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

1. Zahájení, schválení programu;
2. Zásady ZK pro poskytování dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny;
3. Zásady ZK pro poskytování dotací Místním akčním skupinám Vysočiny;
4. Zásady ZK pro poskytování dotací na MA 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina;
5. Pravidla soutěže SKUTEK ROKU 2010;
6. Poskytnutí dotací v rámci Zásad pro NNO na dofinancování projektů v ROP 3.2;
7. OPVK - 4. výzva - oblast podpory 1.2 a 1.3;
8. Návrh plánu činnosti na rok 2011;
9. Diskuze, různé;
10. Závěr.
Takto upravený program zasedání byl 7 hlasy schválen.
2. Zásady ZK pro poskytování dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Příjemci podpory mohou být obce do
1500 obyvatel. Dotace bude poskytnuta na projekty obcí týkající se obnovy jejich majetku.
Navrhovaná částka pro rok 2011 činí 69 mil. Kč. Dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost
v souladu se Zásadami.
V Zásadách POVV na rok 2011 jsou navrhovány tyto změny:
Čl. 4 – bod (2) – Bylo upřesněno zaměření podpory - doplněno včetně projektové dokumentace.
Čl. 3 – bod (5) a Čl. 7 - bod (3) - Byla doplněna možnost realizovat projekt na pozemcích kraje
Vysočina za předpokladu doložení kopie smlouvy zakládající právo provést stavbu nebo
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - obě smlouvy schvaluje Rada kraje
Vysočina. Tato změna byla zařazena na základě častých dotazů obcí, kdy jsou mnohdy
v souvislosti s realizací jejich projektů dotčeny pozemky kraje (např. chodníky podél krajských
komunikací apod.).
Čl. 7 – bod (1) – Formulář žádosti pro podání papírovou formou ve formátu MS Word byl
nahrazen formulářem ve formátu XML (aplikace 602XMLFiller využívaná pro krajský systém
eDotace); byla zachována možnost tento formulář klasicky vytisknout a vyplnit ručně. Obdobně
byl upraven i formulář pro závěrečné vyúčtování.
Čl. 9 - bod (3) - na základě požadavku odboru ekonomického byl zkrácen termín na podávání
závěrečného vyúčtování nejpozději do 15. 1. 2012 (v předchozích letech to bylo do 30. 1.).
Důvodem změny je zálohový systém poskytování dotací, kdy případné vratky je třeba vypořádat
s účetnictvím roku 2011.
Ostatní změny Zásad jsou pouze formálního charakteru (data, čísla usnesení ZK), případně byly
některé pasáže Zásad lépe formulačně vyspecifikovány. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, zda pro rok
2011 je v rozpočtu kraje vyčleněna částka na financování krajské hodnotící komise.
Martin Hyský odpověděl, že v krajském rozpočtu pro rok 2011 v kapitole ORR
je zakomponována částka ve výši 20 tis. Kč. Členové výboru navrhli změnu v čl. 4, odst. 2 V rámci těchto Zásad bude podporována s výjimkou nákupu hasičské techniky a zásahových
kompletů pouze činnost směřující ke zhodnocení, výstavbě a stavebním úpravám
(rekonstrukcím či opravám) objektů uvedených v čl. 4 odst. (1) těchto Zásad (včetně projektové
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Usnesení 38/07/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových
dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Zásady ZK pro poskytování dotací Místním akčním skupinám Vysočiny
Luděk Hrůza okomentoval podkladový materiál. Jedná se o nové Zásady. Na území kraje
Vysočina vzniklo v posledních letech celkem 17 MAS. Jejich aktivita je různá, v rámci působnosti
krajského úřadu je monitorována hlavně jejich účast v podpůrných programech ČR a EU.
Dle objemu získaných prostředků a typu realizovaných projektů je pak hodnocena míra
pozitivního dopadu jejich činnosti na rozvoj našeho venkova. Klíčovým okamžikem
byly pro MAS tři výběrová kola Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 (dále jen ,,PRV")
realizovaná v letech 2007-2009, kde uspělo se svými strategiemi také 9 MAS z Vysočiny.
Na základě jednání se zástupci NS MAS bylo v rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 vyčleněno
450 tis. Kč na úhradu části provozních nákladů MAS vzniklých během roku 2011 především
při administraci prostředků poskytnutých v rámci PRV. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, o kterých
9 MASek se jedná. Luděk Hrůza odpověděl, že se jedná o:
MAS Jemnicko, o.p.s.
MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.
MAS Podhůří Železných hor, o.p.s.
MAS Třešťsko, o.p.s.
MAS Via rustica o.s.
MAS Královská stezka o.p.s.
MAS Podhorácko o.p.s.
MAS Mikroregionu Telčsko, o.s.
MAS IECC (Moravskobudějovicko), o.p.s.
Miloš Vystrčil dále vznesl dotaz, podle jakých kritérií, bude určováno, kolik jednotlivé MASky
obdrží finančních prostředků. Luděk Hrůza odpověděl, že minimální výše požadované dotace
není stanovena a maximální výše požadované dotace na jednu žádost bude činit 50 tis. Kč.
Bude záležet o kolik MASky požádají, ale max. mohou získat 50 tis. Kč.
Během jednání se dostavil člen výboru Emil Dračka.
Usnesení 39/07/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových
dotací z rozpočtu kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Zásady ZK pro poskytování dotací na MA 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
Dana Kratochvílová okomentovala podkladový materiál. Zásady jsou od roku 2007 pravidelně
vyhlašovány. V předkládaných „Zásadách“ došlo k drobným úpravám v textu a to k aktualizaci
termínů pro ukončení dílčích uzávěrek, je umožněno kofinancování projektu dodávkou vlastního
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materiálu a dobrovolnou bezplatnou prací občanů maximálně do výše 50% z podílu hrazeného
z vlastních finančních prostředků. Z důvodu zvýšení počtu možných žadatelů byl snížen počet
žádostí pro jednoho žadatele ze 2 na 1 a navýšena maximální částka dotace z 50 tis. Kč
na 60 tis. Kč na projekt. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, zda se plánuje do budoucna vyhotovení
výstupu o výsledcích tohoto programu. Dana Kratochvílová odpověděla, že měření by bylo velmi
obtížné a v současné době nejsou na tyto výstupy vyčleněny finančních prostředky. Na základě
informací z ostatních krajů vzrostl zájem o tyto aktivity. Miloš Vystrčil dodal, že by bylo dobré
zakomponovat do Zásad požadavek, aby příjemce dotace po ukončení projektu na své vlastní
náklady nechal vyhotovit studii s výsledky. Dana Kratochvílová řekla, že by bylo obtížné nastavit
kritéria hodnocení. Martin Hyský sdělil, že se jedná o velmi rozsáhlou agendu. Marta Vencovská
sdělila, že v roce 2008 byla Krajskou hygienickou stanicí vypracována analýza, na základě které
lze použitá data využít. Marie Medová vznesla dotaz, jaký je meziroční nárůst škol.
Marta Vencovská odpověděla, že pro rok 2010 činil nárůst o 6 škol.
Usnesení 40/07/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje Vysočina schválit „Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji
Vysočina.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Pravidla soutěže SKUTEK ROKU 2010
Marta Vencovská okomentovala podkladový materiál. Členům výboru byl dodatečně rozdán
materiál v upravené podobě. Kraj Vysočina vyhlašuje soutěž pro veřejnost s názvem
Skutek roku 2010. Cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti o dobrovolné aktivity
v rozvoji území a neziskového sektoru. Každá aktivita, která bude nominována, může sloužit
jako inspirace pro aktivity další. Realizátoři nejlépe hodnocených aktivit se zúčastní slavnostního
předání cen, které se uskuteční 7. 6. 2011 na zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou. V rámci
tohoto vyhlášení bude vítězům jednotlivých kategorií na základě rozhodnutí Zastupitelstva kraje
Vysočina o udělení ceny, tato cena předána. Soutěž je vyhlašována v rámci projektu MA-G 21,
který je zaměřen na přeshraniční, česko-rakouskou výměnu zkušeností v rámci místní Agendy
21 a udržitelného rozvoje. Oceněny budou skutky jednotlivých fyzických osob a projekty
právnických osob. Nejúspěšnější projekty postoupí do přeshraniční soutěže, která se uskuteční
v Dolním Rakousku v roce 2012. Změna v předloženém dokumentu spočívá v tom, že v soutěži
Skutek toku 2010 nebudou oceňovány projekty z oblasti kultury, neboť ty budou vybrány
odbornou porotou a oceněny v rámci ankety Zlatá Jeřabina. Miloš Vystrčil navrhl, zda by mohly
být nominace jednotlivých skutků a hlasovací formulář zveřejněny v novinách kraje Vysočina.
Marta Vencovská uvedla, že v loňském roce bylo nominováno okolo 120 skutků
a se zveřejněním hlasovacího lístku v novinách se počítá, jak při nominacích skutků, tak při
samotném hlasování. Miloš Vystrčil navrhl, zda by se vzhledem k předpokládanému vyššímu
počtu nominací do budoucna neměla zvážit možnost úpravy způsobu vyhodnocení v případě
kategorie jednotlivec, aby veřejné hlasování bylo přehledné a zajímavé.
Usnesení 41/07/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit soutěž o cenu kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2010 a
doporučuje
ORR do budoucna zvážit možnost úpravy způsobu vyhodnocení v případě kategorie jednotlivec.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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6. Poskytnutí dotací v rámci Zásad pro NNO na dofinancování projektů v ROP 3.2
Petr Holý okomentoval podkladový materiál. Jedná se o poskytnutí dotace projektu s názvem Kcentrum Noe – středisko pracovní rehabilitace „Druhá šance“ nestátní neziskové organizace
(dále jen „NNO“) Diecézní charita Brno, se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 60200 Brno, IČO:
44990260 dle Zásad zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů NNO v oblasti
podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Usnesení 42/07/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní
záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na dofinancování projektu nestátní
neziskové organizace Diecézní charita Brno, se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 60200 Brno,
IČO: 44990260 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů
nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu
Jihovýchod.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. OPVK - 4. výzva - oblast podpory 1.2 a 1.3
Jan Hadravová okomentovala podkladový materiál. Jedná se o vyhlášení 4. výzvy z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 a 1.3.
Pro oblast 1.2 zbývá vyčerpat částku ve výši 10 mil. Kč a pro oblast 1.3 zbývá vyčerpat částku
ve výši 18 mil. Kč. Oblast 1.2 je zaměřena pro rovné příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a oblast 1.3 je zaměřena pro další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení. Výzva bude vyhlášena dne 1. 12. 2010, zahájení příjmu žádostí bude
dne 3. 1. 2011, ukončení příjmu žádostí dne 14. 1. 2011. Podporované aktivity se neodlišují
od aktivit uvedených v Prováděcím dokumentu Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Minimální částka pro jeden grantový projekt je 400 tis. Kč
a maximální částka pro jeden grantový projekt je 4 mil. Kč. Výše finanční podpory na grantový
projekt může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % z Evropského sociálního
fondu, 15 % ze státního rozpočtu ČR). Grantové projekty musí být ukončeny nejpozději
do 31. 1. 2013.
Usnesení 43/07/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o vyhlášení 4. výzvy z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 a 1.3.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Návrh plánu činnosti na rok 2011
Členům výboru byl v časovém předstihu zaslán návrh plánu činnosti Vrr pro rok 2011. Bod –
Projednání závěrečné zprávy FV za rok 2008 – byl opraven na bod - Projednání závěrečné
zprávy FV za rok 2010.
Usnesení 44/07/2010/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
souhlasí
s plánem činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje pro rok 2011 v předloženém
znění.
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Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Diskuze, různé
Jaroslav Vymazal informoval členy výboru o připravovaném přeznačení cyklotrasy z Hlinska
přes Jihlavu do Slavonic.

10. Závěr
Miloš Vystrčil, předseda výboru, poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. Zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2011 je naplánováno
na 10. 1. 2011 od 13.00 hodin.

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

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 02. 12. 2010.
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