Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2011
konaného 10. ledna 2011
Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

6. Vystrčil Miloš (předseda)

2. Martinec Jan

7. Popelka Miloslav

3. Medová Rubišarová Marie

8. Vlach Jiří

4. Lukáš Miroslav

9. Moravec Karel

5. Dračka Emil

10. Vrbka Miroslav

Omluveni:
1. Vymazal Jaroslav

2. Fryšová Iveta (tajemnice)

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

4. Joneš Jan (OŽP)

2. Vichr Dušan (ORR)

5. Slouka Roman (OŽP)

3. Bukáček Roman (STUDIO B&M)

6. Vacková Dana (OŽP

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Strategie ochrany krajinného rázu;
3. Příprava alokace FV pro rok 2011;
4. Strategické projekty realizované a připravované na území kraje Vysočina;
5. Diskuze, různé;
6. 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.

Zahájení, schválení programu;
Strategické projekty realizované a připravované na území kraje Vysočina;
Diskuze, různé;
Strategie ochrany krajinného rázu;
Příprava alokace FV pro rok 2011;
Závěr.

Takto upravený program zasedání byl 9 hlasy schválen.
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2. Strategické projekty realizované a připravované na území kraje Vysočina
Martin Hyský informoval členy výboru o strategických projektech kraje Vysočina. Jedná se o:
Zámek Třebíč – předkladatelem projektu je kraj Vysočina. Administrativní stránku zajišťuje
OKPPCR a OM. V současné době byla vybrána stavební firma – STARKON, a.s. s cenovou
nabídkou ve výši 83,9 mil. Kč včetně DPH. Rozpočtované náklady byly stanoveny ve výši
117 mil.Kč bez DPH. Dne 1. 3. 2011 by stavba mohla být zahájena.
Centrum zelených vědomostí Bystřice nad Pernštejnem - v současné době probíhá stavební
řízení a řešení majetkoprávních vztahů. Do konce února musí žadatel předložit dokumentaci
k projektové žádosti. Karel Pačiska doplnil, že původní termín byl stanoven na 6. 1. 2011,
ale kvůli finančnímu upřesnění byl termín prodloužen. Martin Hyský upřesnil, že termín
byl prodloužen do poloviny roku 2011.
Regenerační centrum Nové Město na Moravě - v současné době probíhá úprava projektu.
Centrum bude přesunuto na jiné místo – korekce rozsahu stavby. Probíhá konzultace s ÚRR
z důvodu dodržení původního termínu. Veškeré změny v projektu musí být předloženy
ke schválení ÚRR. Projekt zatím není dopracován. V současné době je návrh, že centrum bude
postaveno na pozemcích města.

Během jednání se dostavil člen výboru Emil Dračka.

Miloš Vystrčil vyslovil názor, zda by na některé další zasedání mohli být přizváni zástupci města
Nové Město na Moravě z důvodu seznámení členů výboru se změnami projektu Regenerační
centrum Nové Město na Moravě. Martin Hyský řekl, že do příštího zasedání výboru bude
k dispozici projektová dokumentace.

Usnesení 01/01/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
souhlasí
s vyjádřením zájmu seznámit se se změnami projektu Regeneračního centra Nové Město
na Moravě.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Poznámka:
Protože v rámci tohoto bodu nebyly zmíněny strategické projekty připravované nebo realizované
krajem Vysočina z tematických operačních programů, vyžádal si zprávu o nich předseda výboru
M. Vystrčil po ukončení jednání výboru. Zpráva podaná vedoucí ORR Doc. I. Fryšovou je
přílohou tohoto zápisu.

3. Diskuze, různé
Karel Pačiska podal informaci o konaném semináři Svazu měst a obcí, kde bylo předmětem
jednání nové plánovací období na roky 2014 – 2020.
Předmětem jednání bylo:
- stanovení priorit EU
- stát musí dodržovat reformy, jinak dojde ke krácení dotací
- zvýšení podílu na dobudování infrastruktury
- otázka poměru ministerstva zemědělství – 10% dotací jsou určeny na programy a 90% dotací
jsou přímé dotace zemědělcům
Dále byly nastoleny otázky: definice venkova, geografická flexibilita, strategie území z hlediska
státu, podpora integrovaného přístupu většího území. Martin Hyský sdělil, že v rámci krajů
debata na toto téma také probíhá. Jednání jsou na začátku.
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4. Strategie ochrany krajinného rázu
Jan Joneš okomentoval podkladový materiál. Materiál řeší schválení strategie ochrany
krajinného rázu samosprávnými orgány kraje Vysočina. Na základě usnesení zastupitelstva
a rady kraje z roku 2007 nechal odbor životního prostředí zpracovat koncepční materiál
Strategie ochrany krajiny v kraji Vysočina - ochrana krajinného rázu. Materiál byl zpracován
autorským týmem Studio B&M, sdružení fyzických osob, Žďár nad Sázavou – Praha. Dokument
je určený k ochraně pozitivních hodnot krajinného rázu na úrovni kraje. V samostatné
působnosti bude deklarovat ochranu krajinného rázu jako prioritu kraje. V přenesené působnosti
bude sloužit jako podklad pro rozhodování orgánů státní správy k ochraně krajinného rázu
a bude součástí územního rozvoje. Roman Bukáček okomentoval část E - Zásady ochrany
krajinného rázu: 1. kapitola – úvod, 2. kapitola – legislativní rámec, 3. kapitola – znaky
krajinného rázu, 4. kapitola – hodnoty krajinného rázu, 5. kapitola – zásady ochrany krajinného
rázu, 6. kapitola - krajinářské ochranné podmínky území kraje Vysočina, 7. kapitola – návrh
ochranných podmínek jednotlivých oblasti kraje Vysočina, 8. kapitola – zajištění udržitelnosti
charakteru krajiny. Tato část bude předložena na únorovém zasedání zastupitelstva kraje
ke schválení. Strategie, jako koncepční materiál, nemá normativní charakter - není závazný
a vynutitelný. Strategie však může přispět k jednotnému postupu při vyhodnocování estetické
a přírodní hodnoty krajinného rázu, při vymezování cenných prostorů s převahou pozitivních
hodnot krajinného rázu, při identifikaci základních znaků a hodnot jednotlivých vymezených
prostorů a stanovení jejich ochrany. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, kdo v konečné verzi rozhodne
o tom co je dominantou, co je významným funkčním územím atd. Jan Joneš odpověděl,
že každé zásady jsou určeny pro určitou oblast. Jedná se o oborový dokument ochrany přírody,
který bude dále konfrontován s jinými zájmy a výsledek se projeví v koncepčních materiálech –
zásadách územního rozvoje a v územních plánech – takže na koncepční úrovni rozhodují
samosprávné orgány, schvalující tyto dokumenty. Roman Slouka doplnil, že o posuzování
ochrany krajinného rázu u konkrétních záměrů pak rozhodnou v rámci správního řízení prvního
stupně úřady obcí s rozšířenou působností v rámci výkonu státní správy, ve druhém stupni
rozhodne KrÚ OŽP v rámci výkonu státní správy. Státní správa vydává stanoviska k územním
plánům, případně k zásadám územního rozvoje. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, proč část E musí
být předložena zastupitelstvu kraje ke schválení. Jan Joneš odpověděl, že se jedná o deklaraci
kraje a jeho zájmu o ochranu krajinného rázu. Karel Pačiska doplnil, že dokument neřeší co
se stavbami, které jsou již postaveny. Jan Joneš upřesnil, že Strategie ochrany krajinného rázu
kraje Vysočina je nová věc a kraj Vysočina je v tomto „průkopníkem“. Roman Bukáček řekl,
že na základě tohoto materiálu budou provedena školení.
Usnesení 02/01/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o Strategii ochrany krajinného rázu a
doporučuje
zastupitelstvu kraje přijmout Strategii ochrany krajinného rázu v části E. Zásady ochrany
krajinného rázu dle materiálu Vrr-01-2011-04, př. 3, jako výchozí materiál pro aktualizaci
a doplnění Zásad územního rozvoje kraje vysočina za účelem ochrany krajinného rázu.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Příprava alokace FV pro rok 2011
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Na rok 2011 je celkem navrženo
14 GP s požadovaným objemem ve výši 44,3 mil. Kč. Z větší části se jedná o opakované
GP z předchozího roku. Některé GP jsou vyhlašovány s určitou časovou prodlevou.
GP Environmentální osvěta – přírodní zahrady 2011 je jako jediný nově navrhovaným
programem. Při přípravě návrhů GP bylo přihlíženo k tomu, aby nedocházelo k dublování
finanční pomoci na realizaci projektů i z jiných zdrojů (stát, EU apod.) než z FV. Podpora
z FV bude v roce 2011 zaměřena zejména na tzv. „tvrdé projekty“. Pro vyhlášení navržených
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grantových programů v roce 2011 je navrženo využít disponibilní zůstatek Fondu ve výši
4 309 204 Kč a dále do FV převést částku v objemu 40 mil. Kč, čímž vzroste disponibilní objem
Fondu na částku 44 309 204 Kč. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, jaká byla kritéria pro výběr
programů. Dušan Vichr odpověděl, že GP vznikly na základě návrhů odborů a po diskuzi
s radou kraje. Přihlíženo bylo i k úspěšnosti čerpání a zájmu o GP v předchozích letech.
Miroslav Vrbka vznesl dotaz, zda se plánuje stejně jako v loňském roce navýšení finanční částky
u GP Rozvoj podnikatelů. Dušan Vichr odpověděl, že v případě dobrého výsledku hospodaření
kraje (dle výše daňových příjmů) je možné, že dojde v průběhu roku k navýšení alokace
FV. Karel Pačiska vznesl dotaz, jak budou GP vyhlašovány. Dušan Vichr odpověděl,
že postupně v průběhu roku 2011, první již na ZK v únoru. Dále doplnil, které GP byly původně
navrženy, ale nakonec pro rok 2011 nebudou vyhlášeny: Líbí se nám v knihovně, Sportujeme,
Jednorázové akce, Jak na úrazy při volnočasových aktivitách, Bezpečnost ICT, Webové stránky
pro všechny, Krajina Vysočiny. Členové VRR byli dále informováni o tom, že na zasedání Rady
Fondu byly schváleny změny formulářů žádosti o poskytnutí dotace, formuláře závěrečné zprávy
a vzoru smlouvy s poskytnutí dotace.

Usnesení 03/01/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
• poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2011 dle materiálu Vrr-012011-05, př.5
• převod prostředků ve výši 40 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2010
do Fondu Vysočiny a
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit jednotlivé grantové programy dle materiálu Vrr-01-2011-05, př.3.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Závěr
Miloš Vystrčil, předseda výboru, poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. Zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2011 je naplánováno
na 28. 02. 2011 od 13.00 hodin.

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

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 11. 01. 2011.
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