Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2011
konaného 27. června 2011
Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

5. Vystrčil Miloš (předseda)

2. Martinec Jan

6. Vymazal Jaroslav

3. Medová Rubišarová Marie

7. Moravec Karel

4. Dračka Emil

8. Vrbka Miroslav

Omluveni:
1. Lukáš Miroslav

3. Vlach Jiří

2. Popelka Miloslav

4. Fryšová Iveta (tajemnice)

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

3. Wiesnerová Olga (ORR)

2. Vichr Dušan (ORR)

4. Skurčáková Zora (ÚRR)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Výstupy uspořádaných kulatých stolů (zemědělství a venkov; volný čas a sport);
3. FV Rozvoj podnikatelů 2011 – vyhodnocení programu;
4. Čerpání finančních prostředků z ROP – základní přehledy pro Vysočinu;
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 jednání, který byl 8 hlasy schválen.
2. Výstupy uspořádaných kulatých stolů (zemědělství a venkov; volný čas a sport)
Dušan Vichr informoval o konaných kulatých stolech. Zasedání kulatých stolů navazovala
na veřejné fórum kraje Vysočina, které se uskutečnilo v roce 2010. Předmětem jednání bylo
10 největších problémů kraje Vysočina. Dne 6. 6. 2011 se uskutečnilo zasedání kulatého stolu
na téma „Zemědělství a venkov“ a dne 13. 6. 2011 se uskutečnilo zasedání kulatého stolu
na téma „Volný čas a sport“. Účastníci kulatých stolů byli vybráni na základě doporučení
příslušných odborů (OLVH a OŠMS). Ke kulatému stolu se sportovní tématikou byli pozváni
členové komise pro sport a volný čas, členové Rady dětí a mládeže kraje Vysočina a členové
všesportovního kolegia. Ke kulatému stolu na téma zemědělství byli pozváni členové komise
pro zemědělství a životní prostředí. V současné době probíhá zpracování zápisů ze zasedání
kulatých stolů. Součástí zápisu budou výstupy ze zasedání kulatých stolů.
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
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Nejdiskutovanější témata kulatého stolu „Volný čas a sport“.
Volný čas:
– systém financování – zbytečná administrativa, neprovázanost financování, financování
až po uskutečnění akce, uznávání uznatelných nákladů
– nedostatek finančních prostředků pro tuto oblast
– nedostatek spojů v hromadné dopravě na turisticky atraktivní cíle o víkendech
– větší podpora volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie - zvláště sociálně
vyloučené skupiny
– morální ocenění dobrovolníků - důraz na dobrovolné hasiče a zdravotníky
– vzdělávání pracovníků neziskových organizací
Kladně byl hodnocen výběr priorit krajského úřadu směrem k neziskovým organizacím. Prioritou
je zajištění dlouhodobé činnosti.
Sport:
– chybějící finanční prostředky na opravy sportovních zařízeních
– zapojování mládeže do sportovních aktivit
– špatná nabídka sportovních aktivit pro seniory a neregistrované sportovce
– podpora dobrovolníků ve sportu
– podpora středoškolského sportu
– problematika víceúčelové haly v Jihlavě.
Nejdiskutovanější témata kulatého stolu „Zemědělství a venkov“
– bioplynové stanice – jejich postupné rozšiřování
– územní plánování – doporučení na podporu tvorby regulačních plánů obcí
– náročná legislativa při provozování zemědělství
– půda – chybné osevní postupy - zemědělci nestřídají pěstované plodiny
– medializace zemědělství
– regionální spotřeba a regionální výroba
– oblast vody – nedostatek vody v krajině.
S výstupy bude pracovat OŠMS a OLVH. Jejich úkolem bude to, jak dané oblasti pomoci.
Karel Pačiska vznesl dotaz, co bude následovat. Dušan Vichr odpověděl, že z úrovně kraje
lze některá témata ovlivnit, např. pomocí: grantových programů, zásadami, medializací atd.
Miloš Vystrčil upozornil, že členové výboru neobdrželi pozvánky na zasedání kulatých stolů.
Dále vyslovil názor, zda je dobře rozmyšleno s kým je diskutováno a jak možné výsledky
interpretovat. Náměty by měly být zakomponovány do dotazníků a zjistit, jak dané náměty silně
resonují v samotném kraji. Karel Moravec doplnil, že v oblasti zemědělství se ví jaké jsou
největší problémy, ale neví se, jak dané problémy řešit. Pohovořil o problémech s potravinami,
které se do ČR dováží. Bylo by vhodné spustit např. portál pro zemědělce, kde se k daným
problémům mohou vyjádřit. Jaroslav Vymazal pohovořil o fóru města Jihlavy „S Vámi o všem?
Ovšem!“. Problém je navázat komunikaci s občany. S výstupy nelze pracovat jako se závazným
materiálem. Výstupy by měly být námětem pro další diskuzi. Martin Hyský doplnil,
že o metodice se bude jednat na jaře příštího roku. Výběr by měl být co nejspravedlivější.
Usnesení 18/05/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o výstupu uspořádaných stolů kulatých stolů (zemědělství a venkov; volný čas a sport) a
žádá
o poskytnutí zpracovaných závěrů z těchto uspořádaných kulatých stolů a
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žádá
aby při dalším pořádání kulatých stolů byl zástupce Vrr s časovým předstihem přizván.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. FV Rozvoj podnikatelů 2011 – vyhodnocení programu
Olga Wiesnerová podala informace o GP „Rozvoj podnikatelů 2011“. Tento program je určen
k spolufinancování pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských
prostor s maximální dotací 150 tis. Kč na jeden projekt. Uzávěrka programu byla dne 1. 4. 2011.
Bylo doručeno celkem 219 žádostí s celkovým finančním požadavkem 25 637 109 Kč.
Schválená finanční alokace programu činí 10 000 000 Kč. První zasedání řídícího výboru
programu se konalo dne 29. 4. 2011. Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu
bylo z hodnocení vyřazeno 18 žádostí. Zbývajících 201 žádostí postoupilo do bodového
hodnocení. Druhé zasedání řídícího výboru programu se konalo dne 20. 5. 2011. Výsledkem
jednání řídícího výboru je 83 projektů navrhovaných k podpoře. Zůstatek finanční alokace
programu tak činí 0 Kč. Alokace vyvolala investici v podnikatelském prostředí investici
cca 31 mil. Kč. Investice jsou určeny na posílení konkurenceschopnosti. GP je vyhlašován
již od roku 2004 a celkově bylo rozdělena finanční částka ve výši cca 65 mil. Kč. Materiál
byl schválen radou kraje a je tudíž platný. Karel Moravec vznesl dotaz, zda je kontrolováno
správné využití dotace a zda v případě porušení podmínek musí žadatel dotaci vrátit.
Olga Wiesnerová odpověděla, že podmínky pro přidělení dotace jsou přesně definovány
ve výzvě. Na žadatele chodí kontrola, o které předem ví. Miloš Vystrčil upozornil,
že na stránkách kraje - Fond Vysočiny - aktivní programy – nelze otevřít žádosti o poskytnutí
podpory (vyžaduje instalaci softwaru). Proto dochází k tomu, že žádosti jsou vyplňovány
odbornými pracovníky, kteří si za danou službu účtují finanční prostředky. Dušan Vichr řekl,
že se žadatelé v případě problému mohou obrátit na pracovníky úřadu - žádost může být
vytištěna a poslána žadateli poštou popř. scannem, e-mailem. Program byl nastaven z důvodu
provázanosti žádostí s databází E-dotace. Jan Martinec upozornil na to, že někteří žadatelé
dojdou na obec, kde jim žádost vyplní. Miloš Vystrčil řekl, že chybí i návody. Systém žádostí
by měl být jednoduší.
Usnesení 19/05/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o GP „Rozvoj podnikatelů 2011“ a
doporučuje
maximálně zpřístupnit podávání žádostí o poskytnutí podpory ve všech vyhlašovaných
programech.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Čerpání finančních prostředků z ROP – základní přehledy pro Vysočinu
Zora Skurčáková informovala členy výboru o čerpání finančních prostředků 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 hromadné dopravy
1.3 - Obnova vozového parku drážních vozidel
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
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3.1 - Rozvoj urbanizačních center
3.2 - Rozvoj regionálních středisek
3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
3.4 – Veřejné služby regionálního významu
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury:
Celková alokace pro roky 2007-2013 - 6 393 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 2 600 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 1 353 mil. Kč
Jedná se o podporu: rekonstrukce silnic, výstavba nových silnic.
1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné hromadné dopravy
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 859 624 tis. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 164 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 211 mil. Kč
Jedná se o podporu: rekonstrukce a modernizace přestupních terminálů, ekobusy, autobusy.
1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 934 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 418 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 57 mil. Kč
Jedná se o podporu: nákup vlaků ČD.
1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 447 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 208 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 45 mil. Kč
Jedná se o podporu: cyklostezky.
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 3 mld. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 623 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 2 mld. Kč.
Jedná se o podporu: rekonstrukce penzionů a stravovacích zařízeních, naučné stezky, muzea,
galerie, skanzeny.
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 315 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 79 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 46,5 mil. Kč.
Jedná se o podporu: propagační aktivity.
3.1 Rozvoj urbanizačních center
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 2 mld. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 389 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 1 mld. Kč.
Jedná se o podporu: občanské vybavenosti.
3.2 Rozvoj regionálních středisek
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 1 246 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 443 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 236 mil. Kč.
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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 – 956 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 323 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 313 mil. Kč.
Jedná se o podporu: obce a města od 500 do 4 999 obyvatel.
3.4 Veřejné služby regionálního významu
Celková alokace pro roky 2007-2013 – 796 mil. Kč
Schválená dotace pro Vysočinu – 521 mil. Kč
Zbývá čerpat v ROP JV – 53 mil. Kč.
Jedná se o podporu: občanské vybavenosti – projekty pro kraj nebo organizace zřizované kraji.
Na konci roku 2011 bude vypsaná výzva do oblasti podpory 1.2. Během měsíce září budou
vyhlášeny výzvy do oblasti podpory 3.2. a 3.3. Součástí zápisu bude přehled čerpání finančních
prostředků.
5. Diskuze, různé
Jaroslav Vymazal informoval o databázi na webových stránkách města Jihlavy týkající se
nekuřáckých restaurací. Dále řekl, že by bylo dobré podpořit pomocí dotačních titulů trenéry
mládeže. Miloš Vystrčil informoval o novém rozpočtovém určení daní.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2011 je naplánováno
na 05. 09. 2011 od 13.00 hodin.
6. 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 30. 06. 2011.

Číslo jednací: KUJI

63884/2011
Číslo stránky

5

