Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2011
konaného 17. října 2011
Přítomni:
1. Karel Pačiska (místopředseda)

6. Jaroslav Vymazal

2. Jan Martinec

7. Jiří Vlach

3. Miroslav Lukáš

8. Karel Moravec

4. Emil Dračka

9. Miroslav Vrbka

5. Miloš Vystrčil (předseda)
Omluveni:
1. Marie Rubišarová Medová

3. Iveta Fryšová (tajemnice)

2. Miloslav Popelka
Hosté:
1. Martin Hyský (člen Rady Kraje Vysočina)

5. Jana Hadravová (ORR)

2. Martin Černý (ředitel Sekce pro rozvoj regionu)

6. Miloš Molák (ORR)

3. Dušan Vichr (ORR)

7. Petr Holý (ORR)

4. Marta Vencovská (ORR)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Informace o výsledku hromadných nákupů energií pro rok 2012;
3. Rozpočet ORR na rok 2012;
4. Příprava kraje na plánovací období 2014 – 2020 (Strategie Kraje Vysočina 2020);
5. Výsledky 1. výzvy Globálních grantů OP VK II;
6. Projekt „Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina“;
7. Vyhodnocení posledního kola Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu MA21 a
Zdraví 21;
8. Příprava plánu činnosti Vrr na rok 2012;
9. Diskuze, různé;
10. 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 8 hlasy schválen.
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2. Informace o výsledku hromadných nákupů energií pro rok 2012
Dušan Vichr pohovořil o hromadných nákupech energií, které probíhají v tomto rozsahu pro
všechny krajské příspěvkové organizace již druhým rokem. Nákupy proběhly formou
elektronických aukcí, kterým předcházelo zpracování auditů odběrů. Audity stanoví množství
poptávané elektrické energie a zemního plynu. Elektronické aukce se účastnilo 11 obchodníků u
elektrické energie a 7 obchodníků u zemního plynu. Celková hodnota zakázky v cenách roku
2011 u elektrické energie dosáhla více než 50 mil. Kč. Nejnižší nabídka před aukcí byla 61 mil.
Kč. Aukcí se cena podařila snížit o více jak 6,2 mil. Kč. Cena silové elektřiny po aukci stoupla ve
srovnání s loňským rokem o 8,5 %. Cena po aukci zemního plynu stoupla
o 12,5 %. Ve srovnání s loňským rokem nedošlo k poklesu ceny energií, ale naopak k jejímu
nárůstu. Je to dáno celkovou situací na trhu s elektřinou a zemním plynem, kde ceny rostou již
několik měsíců a do budoucna se rovněž předpokládá jejich růst. Nárůst byl ale podstatně
zmírněn provedenou elektronickou aukcí.
Členové výboru vzali předložené informace o výsledku hromadných nákupu energií pro rok 2012
na vědomí.
3. Rozpočet ORR na rok 2012
V průběhu jednání se na zasedání dostavil člen výboru Emil Dračka.
Dušan Vichr informoval o hlavních změnách mezi rozpočtem roku 2011 a návrhem rozpočtu na
rok 2012 v kapitole Regionální rozvoj.
Paragraf 3636 – Úřad regionální rady – jedná se o příspěvek na provozní činnost, pro rok 2012
požádal Úřad regionální rady pouze o 6,5 mil. Kč, v loňském roce byl příspěvek ve výši
18 mil. Kč.
Paragraf 3699 – Aktualizace územně energetické koncepce Kraje Vysočina – nově zařazeno
v souvislosti s přípravou Integrovaného systému nakládání s odpady. Jedná se o částku
200 tis. Kč.
Paragraf 3699:
- materiály spojené s agendou projektu Zdravý kraj – došlo k navýšení o 100 tis. Kč;
- mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové programy kraje – došlo k navýšení
o 100 tis. Kč;
- dotace na provoz kanceláří místních akčních skupin – došlo k navýšení o 50 tis. Kč.
Největší položkou v rozpočtu v kapitole Regionální rozvoj je Program obnovy venkova ve výši
69. mil. Kč. Zařazena je také částka na výdaje krajské hodnotící komise soutěže Vesnice roku
ve výši 20 tis. Kč.
Na základě dotazu Miloše Vystrčila k propagaci výsledků v rámci POV a Vesnice roku Marta
Vencovská reagovala, že v rámci projektu MA-G 21 je organizována také aktivita Přeshraniční
soutěž, kde do jedné z kategorií postupuje za Kraj Vysočina vítěz soutěže Vesnice roku za rok
2011 a 2012. V průběhu příštího roku se plánuje vydání publikace Příklady dobré praxe. Bylo
domluveno, že při tvorbě publikace dojde mimo jiné ke spolupráci se členem výboru Emilem
Dračkou.
Usnesení 21/07/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
návrh rozpočtu v prvním čtení na rok 2012 v kapitole Regionální rozvoj.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Příprava kraje na plánovací období 2014 – 2020 (Strategie Kraje Vysočina 2020)
Dušan Vichr okomentoval jednotlivé body připravené prezentace. Pohovořil o přípravě
víceletého finančního rámce EU a o důležitých dokumentech na národní úrovni pro příští
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programovací období - především o Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, o Národním
programu reforem ČR a o přípravě Strategie regionálního rozvoje ČR. Zmíněny byly
i nejdůležitější evropské dokumenty pro kohezní politiku - Strategie Evropa 2020 a 5. Kohezní
zpráva. Rovněž byly okomentovány pracovní skupiny, ve kterých jsou zapojeny kraje a způsob
jednání mezi kraji a MMR v oblasti přípravy na další programovací období, a to i s výhledem
harmonogramu dalších prací. V této souvislosti bylo zmíněno rozhodnutí RK k přípravě Strategie
Kraje Vysočina 2020 a ustavení pracovní skupiny pro tuto strategii, neboť se bude jednat
o dokument, který bude za Kraj Vysočina sloužit jako jeden ze základních podkladových
materiálů při vyjednávání s MMR pro nastavení příštího programovacího období i jako podklad
pro vyjednávání zájmů kraje v budoucích operačních programech. Termín pro zpracování
Strategie Kraje Vysočina 2020 je do konce roku 2011.
Miloš Molák doplnil informace o pracovní verzi analytické části Strategie Kraje Vysočina 2020.
Podkladem pro tvorbu tohoto dokumentu byl Profil kraje. Analýza je rozčleněna do 5 oblastí:
- Vysočina jako venkovský prostor;
- Lidé na Vysočině;
- Přírodní bohatství Vysočiny;
- Ekonomika Vysočiny;
- Infrastruktura Vysočiny.
Miloš Molák jednotlivé oblasti okomentoval v připravené prezentaci.
Miloš Vystrčil požádal o zaslání grafů a dalších podkladů, které by prokázaly migraci obyvatel
starších 50 let.
Součástí podkladového materiálu je také SWOT analýza a návrh priorit, prozatím se jedná
o pracovní návrh, který bude dopracován na dalším zasedání pracovní skupiny.
Úkol: Zaslat případné náměty a připomínky ke SWOT analýze a návrhu priorit Dušanu Vichrovi
na e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz
Odpovědnost: členové výboru regionálního rozvoje
Termín: 28. 11. 2011
5. Výsledky 1. výzvy Globálních grantů OP VK II
Jana Hadravová okomentovala podkladový materiál. Informovala, že výzva byla vyhlášena
z nových Globálních grantů II. K původní částce téměř 400 mil. Kč určené na realizaci
Globálních grantů I, které by měly být vyčerpány do roku 2013, přibyly další finanční prostředky
ve výši 211 mil. Kč na tyto oblasti podpory:
- 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání;
- 1.2 – Rovné příležitosti ve vzdělávání;
- 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Výzva byla vyhlášena 20. 4. 2011, příjem žádostí byl ukončen 10. 6. 2011. Výzva v oblasti
podpory 1.1 byla vyhlášena jako specifická na podporu vzdělávání v technických
a přírodovědných oborech. Tato povinnost vyplynula z Usnesení vlády ČR ze dne 19. 4. 2010,
kdy MŠMT stanovilo zprostředkujícím subjektům povinnost vyhlásit takto specifickou výzvu.
Celkem se do výzvy, která byla vyhlášena na alokaci 105 mil. Kč, přihlásilo 70 projektových
žádostí. Největší převis žádostí byl v oblasti podpory 1.3. Na přijatelnosti bylo vyřazeno
6 projektových žádostí, nejvíce v oblasti podpory 1.1, nejméně v oblasti podpory 1.3. Individuální
hodnotitelé, kteří provádí věcné hodnocení, vyřadili 23 projektových žádostí. Výběrová komise,
která se uskutečnila 29. 9. 2011, projednala 41 grantových projektů v celkové hodnotě 117 mil.
Kč. Část projektů bude muset být zařazena do zásobníku projektů. Výběrová komise projednala
všechny grantové projekty a k podpoře bylo doporučeno 33 projektových žádostí, nejvíce
v oblasti podpory 1.1.
Výsledky výzvy budou předloženy radě a zastupitelstvu kraje, aby nejpozději v prosinci letošního
roku mohlo dojít ke kontrahování projektu.
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6. Projekt „Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina“
Marta Vencovská připomněla, že základní informace o projektu získali členové výboru již na
minulém zasedání. Dne 13. 10. 2011 se sešla pracovní skupina pro realizaci Programu Zdraví
21 v Kraji Vysočina a projednala postup realizace projektu a možnosti využití zjištěných
výsledků. Projekt bude realizován ve spolupráci s občanským sdružením „Zdravá Vysočina“
a Vysokou školou polytechnickou Jihlava, ve vybraných středních školách v Kraji Vysočina,
v časových etapách říjen – prosinec 2011 a leden – červen 2012. Předpokládané celkové
náklady na obě etapy projektu jsou 100 tis. Kč. V Kraji Vysočina budou náhodným výběrem
vybrány střední školy a v nich třídy ve druhých ročnících. V těchto školách následně proběhne
daný projekt. Do projektu bude zahrnuto cca 800 - 1 000 studentů. Na závěr projektu bude
provedena analýza vyšetření a získaných dat všech zúčastněných studentů a bude vyhotovena
závěrečná zpráva, včetně návrhu případných doporučení. Sledovanými ukazateli budou: krevní
tlak, výška, váha, BMI, % tělesného tuku, vyšetření hladiny celkového cholesterolu.
Využití získaných výstupů:
- zjištění procenta studentů se zdravotním problémem;
- zkoumání příčin a závislostí zdravotního stavu studentů;
- porovnání výsledků při dalších opakováních monitoringu – perioda 3 – 4 let;
- podněty pro školy, Sdružení praktických lékařů, zdravotní pojišťovny;
- zpětná vazba zúčastněným školám;
- informace pro vyšetřené studenty a jejich rodiče.
Usnesení 22/07/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
upřesnění způsobu realizace projektu „Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina“.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Vyhodnocení posledního kola Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu
MA21 a Zdraví 21
Marta Vencovská uvedla, že uzávěrka posledního kola proběhla 20. 9. 2011 a k podpoře jsou
vybrány tyto tři obce: Radňovice, Sázava a Chlumětín. Díky tomu, že byl omezen počet projektů,
které realizátoři mohou podat, nebyly využity všechny alokované finanční prostředky. V příštím
roce dojde k úpravě zásad, uvažuje se o zvýšení motivace pro ty, kteří realizují zásady MA 21
ve vyšší kvalitě. V současné době může na základě zásad čerpat zhruba 42 měst a obcí
a 31 škol.
8. Příprava plánu činnosti Vrr na rok 2012
Miloš Vystrčil požádal členy výboru o zaslání námětů na zařazení do plánu činnosti. Plán
činnosti Vrr na rok 2012 bude připraven ve stejné struktuře jako na letošní rok s tím, že více
akcentována bude Strategie Kraje Vysočina 2020.
9. Diskuze, různé
Miloš Vystrčil sdělil, že se pokusí na příští zasedání výboru pozvat Ing. Daniela Brauna, MA,
prvního náměstka ministra pro místní rozvoj.
Poděkoval také členům výboru za ochotu přesunout začátky zasedání Vrr na 10. hodinu.
Martin Černý zaregistroval debatu o hranici počtu obyvatel obcí, které budou spadat buď do
kohezní nebo do zemědělské politiky a požádal členy Vrr, aby tuto záležitost monitorovali.
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Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2011 je naplánováno
na 28. 11. 2011 od 10.00 hodin.
Důležité:
Návštěva 1. náměstka ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna byla na termín 28. 11.
potvrzena. Jednání VRR ZKV v tomto termínu bude tedy rozšířené a s jediným bodem EU
2014+ – další zúčastněné osoby kromě standardních účastníků nominují M. Hyský a M. Vystrčil.
Pokud chtějí další účastníky navrhnout i další členové výboru není to problém, ale prosíme,
nechť tak učiní až po domluvě s M. Vystrčilem.
10. Závěr
Miloš Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Miloš Vystrčil, v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Dana Vrábelová dne 19. října 2011.
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