Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2011
konaného 31. května 2011
Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

6. Vymazal Jaroslav

2. Martinec Jan

7. Popelka Miloslav

3. Lukáš Miroslav

8. Vlach Jiří

4. Dračka Emil

9. Moravec Karel

5. Vystrčil Miloš (předseda)

10. Vrbka Miroslav

Omluveni:
1. Medová Rubišarová Marie

2. Fryšová Iveta (tajemnice)

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

5. Strejček Jan (OÚPSŘ)

2. Hadravová Jana (ORR)

6. Průža Petr (OÚPSŘ)

3. Vichr Dušan (ORR)

7. Stloukalová Miroslava (OÚPSŘ)

4. Molák Miloš (ORR)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Aktualizace územně analytických podkladů kraje Vysočina;
3. Informace o přípravě krajských projektů do ROPu a dalších operačních
programů;
4. Aktualizace Profilu 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, který byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Aktualizace územně analytických podkladů kraje Vysočina;
3. Informace o přípravě krajských projektů do ROPu a dalších operačních
programů;
4. Aktualizace Profilu kraje Vysočina;
5. Informace o Globálních grantech;
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

6. Diskuze, různé;
7. Závěr.
Takto upravený program zasedání byl 9 hlasy schválen.

2. Aktualizace územně analytických podkladů kraje Vysočina
Jan Strejček informoval o konaném semináři k aktualizaci územně analytických podkladů.
Do 30. 6. 2011 musí být aktualizace územně analytických podkladů hotova. Materiál bude
předložen na červnovém zasedání zastupitelstva kraje. Petr Průža shrnul informace o Programu
rozvoje kraje Vysočina, Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina. Vyhodnocení vyváženosti
územních podmínek probíhá na základě třech pilířů: sociální, životního prostředí a hospodářský.
Závěrem analytických materiálů je tzv. „problémový výkres“. Obsahuje část textovou a část
grafickou. Jedná se o informace, které o našem území lze zjistit. Jan Strejček doplnil,
že územně analytické podklady jsou vytvářeny ve dvou rovinách. Pro obce s rozšířenou
působností a v rovině kraje. V územně analytických podkladech může být stejné území
hodnoceno jinak. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vytvoření metodiky pro posuzování
SWOT analýz v jednotlivých krajích. V současné době probíhá sestavování metodik
v jednotlivých krajích. Je potřeba vytvořil relevantní srovnání jednotlivých územích v jednotlivých
krajích. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, do jaké míry ORR využívá územně analytické podklady.
Dušan Vichr odpověděl, že OÚPSŘ a ORR při tvorbě těchto podkladů spolupracují, je hlídána
provázanost na PRK. Miloš Vystrčil dále vznesl dotaz, zda jsou na stránkách kraje k dispozici
nové mapy. Jan Strejček odpověděl, že ano.
3. Informace o přípravě krajských projektů do ROPu a dalších operačních programů
Dušan Vichr informoval o podpořeném projektu CEC5 z OP Central Europe. Jedná
se o projektovou žádost projektu CEC5 – Demonstration of energy efficiency and utilisation of
renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti
a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) v rámci Operačního programu
Nadnárodní spolupráce. Cílem projektu je vystavět nebo zrekonstruovat v každé z 8 zemí
projektových partnerů (Itálie, Slovensko, Slovinsko, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Německo,
ČR) budovu ve vlastnictví veřejné správy, která bude v pasivním energetickém standardu.
Součástí projektu je také vytvoření metodiky standardizovaných kroků pro snižování energetické
náročnosti budov v majetku veřejné správy, jejich certifikace a přenos know-how s různými
přístupy snižování energetické náročnosti budov uplatňovanými v jednotlivých zemích
projektových partnerů. Celkový odhadovaný rozpočet projektu je 5 000 000 Euro. Z této částky
bude připadat na kraj Vysočina maximální částka 9 800 000 Kč. V rámci kraje nebyla budova
v současné době ještě vybrána. Dále pohovořil o podpořeném projektu RAILHUC z OP Central
Europe. Jedná se o projektovou žádost projektu RAILHUC – Railway Hub Cities and TEN-T
network (Města na železničních uzlech a na síti TEN-T) v rámci Operačního programu
Nadnárodní spolupráce. Cílem projektu je výměna zkušeností mezi městy a regiony v oblasti
místní a regionální dopravy. Celkový rozpočet projektu je 3 469 000 Euro. Z této částky bude
připadat na kraj Vysočina maximální částka 4 900 000 Kč. Kraj Vysočina je nejúspěšnějším
krajem v ČR, který čerpá finanční prostředky z OP 4B Central EUROPE. Dále informoval
o plánovaných výzvách v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce
Rakousko - Česká republika 2007-2013 v oblasti dopravy a zdravotnictví. Výzvy budou
předloženy do 21. 9. 2011.
4. Aktualizace Profilu kraje Vysočina
Miloš Molák okomentoval podkladový materiál. Profil kraje Vysočina je analytickou částí
Programu rozvoje kraje Vysočina. Profil kraje Vysočina je průběžně aktualizován a předkládán
zastupitelstvu kraje na vědomí. V profilu kraje Vysočina jsou uvedeny jednotlivé údaje
a charakteristiky o kraji v porovnání s ostatními kraji ČR. Miloš Molák okomentoval stručný
přehled změn, kterými se liší jednotlivé kapitoly předkládané aktualizace Profilu kraje Vysočina
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od verze, kterou vzalo zastupitelstvo kraje na vědomí v září 2010. Miloš Vystrčil vznesl dotaz
na důvod poklesu počtu obyvatel. Miloš Molák odpověděl, že to může způsobovat přirozená
změna nebo migrace.
5. Informace o Globálních grantech
Jana Hadravová okomentovala podkladový materiál týkající se výsledku 4. výzvy globálního
grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci
oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Celková alokace činí 10,2 mil. Kč. Celkem bylo přijato 20 žádostí, jeden projekt nevyhověl
kritériím přijatelnosti. Poté následovalo věcné hodnocení grantových projektů individuálními
hodnotiteli. Na základě tohoto hodnocení bylo celkem 12 grantových projektů vyřazeno.
K projednání výběrové komisi postoupilo celkem 7 žádostí. Výběrová komise podpořila celkem
6 žádostí. Dále okomentovala podkladový materiál týkající se výsledku 4. výzvy globálního
grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného
krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Celková alokace činí 18,2 mil. Kč. Celkem bylo přijato 15 žádostí,
tři projekty nevyhověly kritériím přijatelnosti. Individuální hodnotitelé vyřadili celkem 7 grantových
projektů. K projednání výběrové komisi postoupilo celkem 5 žádostí, které byly následně
podpořeny. Materiál bude předložen na červnovém zasedání zastupitelstva kraje. Dále byly
okomentovány jednotlivé projekty, které byly podpořeny.

Během jednání se dostavil člen výboru Karel Pačiska.
Usnesení 17/04/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o grantových projektech navržených ke schválení v rámci Globálních grantech
1.2 a 1.3.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze, různé
Miloš Vystrčil okomentoval prezentaci týkající se rozpočtového určení daní. Tato prezentace
bude součástí zápisu.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2011 je naplánováno
na 27. 06. 2011 od 13.00 hodin.

7. Závěr
Miloš Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

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

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 02. 06. 2011.
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