Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2012
konaného 19. března 2012

Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

7. Vymazal Jaroslav

2. Martinec Jan

8. Vlach Jiří

3. Medová Rubišarová Marie

9. Moravec Karel

4. Lukáš Miroslav

10. Vrbka Miroslav

5. Dračka Emil

11. Fryšová Iveta (tajemnice)

6. Vystrčil Miloš (předseda)
Omluveni:
1. Popelka Miloslav
Hosté:
1. Ryšavý Zdeněk (člen Rady Kraje Vysočina)

10. Panáčková Jaroslava

2. Černý Martin (ředitel Sekce pro rozvoj regionu)

11. Žižka Radek (ODSH)

3. Vichr Dušan (ORR)

12. Petr Martin (ODSH)

4. Molák Miloš (ORR)

13. Handa Radek (ODSH)

5. Holý Petr (ORR)

14. Rojková Martina (OI)

6. Joneš Jan (OŽP

15. Pavlinec Petr (OI)

7. Navrátilová Eva (OŽP)

16. Bína Jiří (OSV)

8. Bendová Pavla (OŽP)

17. Bouda Zbyněk (EAV)

9. Kasalová Zdeňka (OKPPCR)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Integrovaný systém nakládání s odpady Kraje Vysočina,
3. Grantové

programy

Fondu

Vysočiny

(GP „Bioodpady

2012“,

GP

„Informační

a komunikační technologie 2012“, GP „Bezpečná silnice 2012“, GP „Podpora budování
dětských dopravních hřišť 2012“, GP „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012“,
GP „Regionální kultura 2012“, GP „Investujme v sociálních službách“ a GP „Rozvoj
podnikatelů 2012“);
4. Informace o projektech kraje předkládaných do tematických operačních programů
(RAILHUC, CEC5, Zásah bez hranic, Evropský region Dunaj - Vltava –
konkrétně, Centrum popularizace vědy Vysočiny);
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

5. Poskytnutí dotací v rámci Zásad MA 21 a Zdraví 21;
6. Informace o činnosti KOUS v roce 2012;
7. Program obnovy venkova Vysočiny 2012 - návrhy dotací;
8. Profil Kraje Vysočina - aktualizace;
9. Hierarchizace tematických oblastí 2014+ pro MMR;
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, který byl 9 hlasy schválen.
2. Integrovaný systém nakládání s odpady Kraje Vysočina
Zdeněk Ryšavý okomentoval podkladový materiál. Integrovaný systém nakládání s odpady v
Kraji Vysočina navrhuje řešení budoucnosti odpadového hospodářství v Kraji Vysočina, snaží se
najít systém, který preferuje využití odpadů před jeho skládkováním, zabezpečuje minimální
dopady na životní prostředí a je schopen zajistit plnění politiky odpadového hospodářství a
připravované legislativy odpadového hospodářství. Systém by měl řešit v souladu s platnou
legislativou a s ohledem na připravované změny legislativy zejména možnosti předcházení
vzniku komunálních odpadů (dále jen „KO“), vytváření integrované a přiměřené sítě zařízení k
nakládání s KO, zvýšení materiálového a přímého energetického využívání zbytkového a jinak
nevyužitelného KO. Důvodem zahájení prací na Integrovaném systému nakládání s odpady
v Kraji Vysočina je dlouhodobé neplnění ukazatelů Plánu odpadového hospodářství
Kraje Vysočina (dále jen „POH KV“) městy, městysi a obcemi v kraji. V roce 2009 zastupitelstvo
kraje projednalo a o uzavření smlouvy o spolupráci rozhodlo usnesením. Během první poloviny
roku 2010 rozhodovala o uzavření smlouvy o spolupráci zastupitelstva obcí s rozšířenou
působností. Smlouva o spolupráci byla podepsána na krajském úřadu dne 1. června 2010.
Kompletní zpracovaná dokumentace, možné návrhy řešení, včetně návrhu optimální varianty
řešení byly dne 16. 1. 2012 předloženy řídícímu výboru ISNOV a řídící výbor souhlasil se
zněním dokumentace Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina – analytickou,
návrhovou, směrnou částí. Základem návrhové části je variantní řešení nejvíce problematické
složky komunálních odpadů, tj. využití směsného komunálního odpadu a objemného odpadu.
Podle ekonomických, legislativních, environmentálních a dalších kritérií bylo v návrhové části
posouzeno 7 variant řešení, od vybudování zařízení pro přímé energetické využití přes odvoz
odpadu mimo území kraje až po nulovou variantu – konzervaci současného stavu.
Výstupem směrné části materiálu je vybudování zařízení na energetické využití odpadů.
Navržené lokality jsou Jihlava a Žďár nad Sázavou. Jedná se o projekt, který by měl být
realizován v letech 2017 – 2018. Zbyněk Bouda, zástupce Energetické agentury Vysočiny,
okomentoval prezentaci. Tato prezentace je součástí zápisu.
Během jednání se dostavila členka výboru Marie Rubišarová Medová.
Karel Pačiska vyslovil názor, že je důležité dbát na správné rozložení nákladů. Pro některé obce
může být odvoz odpadu například do jihlavské spalovny dražší, než do spalovny v Brně.
Zdeněk Ryšavý odpověděl, že se předpokládá rozpočítání dopravních nákladů do ceny likvidace
odpadu. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, jak je v koncepci ošetřeno to, aby nedocházelo z důvodu
zisku a prosperity ke spalování odpadů, které lze využít pro kompostování, recyklaci atd. Zdeněk
Ryšavý odpověděl, že je vypočítána taková hodnota spáleného materiálu, aby k tomu
nedocházelo. Základní záruka je, že se jedná o součást integrovaného systému. Města budou
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určitým způsobem motivována k třídění odpadu. Miloš Vystrčil se zeptal, jak bude v případě
vzniku spalovny na Vysočině například v Jihlavě zajištěno, aby všechny odpady z Vysočiny byly
odváženy skutečně do Jihlavy. Jaroslav Vymazal doplnil, že tento systém v jiných zemích
funguje řadu let a osvědčil se. Emil Dračka vznesl dotaz, jak bude probíhat svoz odpadu.
Zdeněk Ryšavý odpověděl, že je počítáno cca s 5 - 6 překladišti (cca 1 překladiště pro okres)
a velkokapacitními kontejnery, které budou přepravovány pomocí železniční dopravy.
Usnesení 08/02/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
dokumentaci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) – analytická,
návrhová a směrná část dle materiálu VRR-02-2012-02, př. 1 a 2 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje
- vzít na vědomí dokumentaci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina
(ISNOV) – analytická, návrhová a směrná část dle materiálu VRR-02-2012-02, př. 1 a 2 a
- vyjádřit souhlas s pokračováním prací na projektu dle dokumentace Integrovaný systém
nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) – analytická, návrhová a směrná část uvedené
v materiálu VRR-02-2012-02, př. 1 a 2.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Grantové programy Fondu Vysočiny (GP „Bioodpady 2012“, GP „Informační
a komunikační technologie 2012“, GP „Bezpečná silnice 2012“, GP „Podpora
budování dětských dopravních hřišť 2012“, GP „Doprovodná infrastruktura
cestovního ruchu 2012“, GP „Regionální kultura 2012“, GP „Investujme
v sociálních službách“ a GP „Rozvoj podnikatelů 2012“)
Eva Navrátilová okomentovala podkladový materiál GP „Bioodpady 2012“. Grantový program byl
pravidelně vyhlašován od roku 2005, vyjma roku 2009. Celkový objem finanční prostředků činí
400 tis. Kč. Cílem programu je podpořit ucelení systému nakládání s bioodpadem pro původce
komunálního odpadu (KO). Dotace lze využít na pořízení kontejnerů na bioodpad provázané
s informováním občanů o problematice bioodpadu a pořízení kompostérů na bioodpad
provázané s informováním občanů o problematice bioodpadu. Příjemcem dotace mohou být
právnické osoby (včetně neziskových organizací - např. občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti, apod.) jejichž předmět podnikání, nebo činnost zahrnuje nakládání s odpady.
Dále fyzické osoby oprávněné k podnikání s předmětem podnikání - nakládání s odpady a obce,
městyse a města Kraje Vysočina. Emil Dračka vyslovil názor, že alokovaná částka je malá.
Jiří Vlach vyslovil souhlas s navýšením alokace na tento GP.
Petr Pavlinec okomentoval podkladový materiál GP „Informační a komunikační technologie
2012“. Celková alokace činí 3,5 mil. Kč. Cílem programu je podpora zvýšení úrovně
informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) s důrazem na bezpečnost prostředků
ICT, vzdělávání, zálohování dat a virtualizaci. V rámci programu bude vyhlášeno 5 titulů, žádosti
se budou předkládat do každého titulu zvlášť.
Radek Handa okomentoval podkladový materiál GP „Bezpečná silnice 2012“. Jedná se grantový
program na podporu instalace nových nebo obnovu stávajících technických prostředků
zvyšujících bezpečnost silničního provozu ve městech a obcích na silnicích I., II. a III. třídy v
Kraji Vysočina. Grantový program „Bezpečná silnice 2012“ je rozdělen na dva podprogramy.
Podprogram A řeší úpravy přechodů pro chodce s maximální podporou 150 tis. Kč na jeden
projekt. Podprogram B je zaměřen na instalaci dynamických zpomalovacích systémů
s maximální podporou 250 tis. Kč na jeden projekt. Celková alokace činí 4 mil. Kč. V případě
převisu u jednoho podprogramu je možnost finanční prostředky převést do druhého
podprogramu. Dynamické zpomalovací systémy budou v letošním roce instalovány
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v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Žďáře nad Sázavou a Pocoucova u Třebíče. Miloš Vystrčil
vyslovil názor, že podprogram B by měl být spíše realizován formou účelových systémových
dotací.
Martin Petr okomentoval podkladový materiál GP „Podpora budování dětských dopravních hřišť
2012“. Celková alokace činí 1 mil. Kč. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit
spolufinancování při výstavbě nových a rekonstrukci stávajících dětských dopravních hřišť
v Kraji Vysočina. Z grantového programu lze čerpat i finanční prostředky na pořízení dopravního
značení a světelných signálů pro dětská dopravní hřiště v Kraji Vysočina. Příjemci dotace jsou
města, městyse a obce na území Kraje Vysočina.
Zdeňka Kasalová okomentovala podkladový materiál GP „Doprovodná infrastruktura cestovního
ruchu 2012“. Celková alokace činí 2 mil. Kč. Cílem programu je podpora rozvoje doprovodné
infrastruktury cestovního ruchu zaměřené na rozvoj zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina.
Zážitková turistika umožňuje návštěvníkům kraje poznat kulturní, přírodní a historické bohatství
prostřednictvím atraktivní nabídky spojené se zážitkem. Jedná se o atraktivní formu poznávání,
která motivuje k návštěvě kraje (nejen v době hlavní sezóny, ale i mimo ni), a dále vhodným
způsobem rozšiřuje nabídku poznávání a tím zvyšuje její konkurenceschopnost. V letošním roce
došlo ke snížení minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt, a to na
30 tis. Kč a dále projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen
nejpozději do 30. 9. 2013. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, zda by bylo možné některé projekty
financovat z regionálních operačních programů. Karel Pačiska odpověděl, že se jedná
o netradiční aktivity, které nelze financovat z operačních programů.
Jaroslava Panáčková okomentovala podkladový materiál GP „Regionální kultura 2012“.
Celková alokace činí 1,5 mil. Kč. GP je vypisován od roku 2002. Cílem programu je vytvořit
podmínky pro podporu a zachování kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění kraje, které
rozvíjejí kulturní život a podporují občanskou sounáležitost a podpořit vznik nových kulturních
akcí navazujících na tradice kraje. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden
projekt je 5 000 Kč, maximální výše dotace je 50 000 Kč. V rámci grantového programu může
žadatel podat pouze jednu žádost o podporu projektu.
Jiří Bína okomentoval podkladový materiál GP „Investujme v sociálních službách“.
Celková alokace činí 2,5 mil. Kč. Cílem programu je zvýšit kvalitu a efektivitu poskytování
sociálních služeb prostřednictvím dotací na nezbytné investiční vybavení či jeho modernizaci v
zařízeních, které poskytují registrované sociální služby na území Kraje Vysočina, vč. financování
drobných stavebních úprav. Příjemci dotace mohou být občanská sdružení podle zákona č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, obecně prospěšné
společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, církevní právnické osoby podle
zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů.
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál GP „Rozvoj podnikatelů 2012“.
Celková alokace činí 10 mil. Kč. Podpora je cílena na překonávání objektivních nevýhod malých
podniků ve srovnání s velkými podniky (zejména horší přístup ke kapitálu). Podpora malých
podniků je významná obzvláště v době hospodářské recese, neboť jejich význam je dán jak
jejich často rozhodující rolí v zaměstnanosti obyvatelstva, tak jejich flexibilitou (přizpůsobivostí).
Cílem programu je posílení stability malých podniků poskytnutím příspěvku na pořízení nových
technologií a výrobních prostředků, případně rozšíření výroby a výrobních prostor. Podpora je
určena malým podnikům v Kraji Vysočina. Miloš Vystrčil informoval o opakujících se subjektech,
které pravidelně čerpají z tohoto GP. Vyslovil podnět, zda tyto subjekty podpořit např. dvakrát za
pět let, nikoliv každý rok. Iveta Fryšová sdělila, že pouze u GP Naše školka je při prvním podání
žádosti bodové zvýhodnění. Program slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti daného subjektu
na trhu.
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Usnesení 09/02/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit grantové programy: GP „Bioodpady 2012“, GP „Informační
a komunikační technologie 2012“, GP „Bezpečná silnice 2012“, GP „Podpora budování dětských
dopravních hřišť 2012“, GP „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012“, GP „Regionální
kultura 2012“, GP „Investujme v sociálních službách“ a GP „Rozvoj podnikatelů 2012.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 10/02/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje zvážit možnost navýšení alokace pro GP „Bioodpady 2012“.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 11/02/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
důkladně vyhodnotit poskytování dotací v rámci Fondu Vysočiny na podprogram Dynamické
zpomalovací systémy v rámci GP „Bezpečná silnice 2012“ včetně možnosti převedení části
prostředků do podprogramu A.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o projektech kraje předkládaných do tematických operačních programů
(RAILHUC, CEC5, Zásah bez hranic, Evropský region Dunaj - Vltava – konkrétně,
Centrum popularizace vědy Vysočiny)
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál RAILHUC. Jedná se o schválení Partnerské
dohody („Partnership Agreement“) projektu RAILHUC – Railway Hub Cities and TEN-T network
v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe), kde je Kraj Vysočina
projektovým partnerem (dále jen „RAILHUC“). Cílem projektu je výměna zkušeností mezi městy
a regiony Střední Evropy v oblasti místní a regionální dopravy z hlediska jejího napojení na
hlavní evropskou dopravní síť, porovnávání regionálních dopravních strategií a výměna
zkušeností mezi místně odpovědnými úřady a dopravci. Dále okomentovala podkladový materiál
CEC5. Jedná se o schválení Partnerské dohody („Partnership Agreement“) 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 (Central Europe),
kde je Kraj Vysočina projektovým partnerem, a financování tohoto projektu. Cílem projektu je
podpora zvyšování energetické účinnosti budov a jejich šetrnosti k životnímu prostředí cestou
vytváření společných strategií a standardů, které budou v každé ze zapojených zemí ilustrovány
pomocí výstavby nebo rekonstrukce budovy ve veřejném vlastnictví (tzv. demonstrační budovy).
Dokumentace k podání žádosti projektu CEC5 byla předložena na jednání zastupitelstva kraje
dne 1. 2. 2011 a byla schválena. Poté, co byl projekt CEC5 vybrán k podpoře v rámci programu
Central Europe, vytipoval Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OM“) pro
jeho realizaci areál Domova důchodců v Proseči u Obořiště a předpokládal zde vystavět novou
administrativní budovu. Při jednání se zástupci Národního památkového ústavu však vyšlo
najevo, že plánovaná demonstrační budova by při dodržení nízkoenergetického standardu
nesplňovala nároky na vzhled, jaký požaduje památková ochrana historického areálu v Proseči
u Obořiště. Rovněž došlo ke změně územního plánu, který již v dané lokalitě výstavbu nového
objektu neumožňuje. Proto bylo nutné, aby OM pro realizaci tzv. demonstrační budovy vybral
jiný objekt: bude se jednat o výstavbu budovy pro ubytování klientů Ústavu sociální péče
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Lidmaň. Dále okomentovala podkladový materiál Zásah bez hranic. Jedná se o uzavření
smlouvy o spolupráci v projektu „Zásah bez hranic“ v rámci Fondu malých projektů Operačního
programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Cílem
projektu „Zásah bez hranic“ (dále jen „projekt“) je zefektivnění spolupráce českých a rakouských
hasičů při společném řešení mimořádných událostí v příhraničních oblastech, a to jak na úrovni
operační (na místě zásahu), tak na úrovni taktické (spolupráce při rozdělení úloh, velení nebo
komunikace operačních středisek). Dále okomentovala podkladový materiál Evropský region
Dunaj - Vltava – konkrétně. Jedná se o schválení účasti Kraje Vysočina jako partnera projektu
„Evropský region Dunaj – Vltava - konkrétně“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská
uzemní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Partnery projektu jsou země
Horní Rakousko (vedoucí partner projektu), Jihočeský kraj, země Dolní Rakousko,
Regionalmanagement OÖ GmbH, Regionalmanagement NÖ a Kraj Vysočina. Cílem projektu
„Evropský region Dunaj – Vltava - konkrétně“ je především definování strategického a
odborného zaměření Evropského regionu Dunaj – Vltava, odsouhlasení společných cílů
zúčastněných regionů, vytvoření klíčových projektů na základě podnětů tematických odborných
pracovních skupin; v každém regionu bude působit jedna tematická odborná pracovní skupina,
posílení a propagace povědomí široké veřejnosti o ERDV a vypracování a implementace
marketingové strategie a konceptu pro společenskou identitu uvnitř ERDV. Pravidlo pro
euroregiony je společná hranice. Miloš Vystrčil sdělil, že ČR ve své pozici není příznivcem
vzniku Euroregionů jako příjemců finančních prostředku z evropských fondů. Iveta Fryšová
doplnila, že legislativa ČR v současné době není připravena na založení euroregionů nic méně
je zapotřebí velmi intenzivně tuto problematiku sledovat vzhledem k přípravě na další
programovací období v rámci Evropské územní spolupráce. Dále informovala, že rakouská
strana hranice a české regiony na této hranici, stejně tak jako MMR, podporují trilaterální
projekty v rámci přeshraniční spolupráce AT-CZ a z tohoto důvodu je pro Kraj Vysočina projekt
Evropský region Dunaj – Vltava – konkrétně zcela klíčovým. Iveta Fryšová dále podala
informace k projektu Centrum popularizace vědy Vysočiny. V současné době se čeká na
vyhlášení výzev OP VaVpI.
Usnesení 12/02/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o projektech kraje (RAILHUC, CEC5, Zásah bez hranic, Evropský region Dunaj Vltava – konkrétně, Centrum popularizace vědy Vysočiny) v tematických operačních
programech.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 13/02/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
žádá
ORR o průběžné informace o vývoji v oblasti euroregionů.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Poskytnutí dotací v rámci Zásad MA 21 a Zdraví 21
Petr Holý okomentoval podkladový materiál poskytnutí dotací školám, mikroregionu
a neziskovým organizacím – Zásady MA 21 a Zdraví 21 – návrh na provedení rozpočtového
opatření na kapitole Regionální rozvoj. Jedná se o přidělení dotace žadatelům dle Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní
Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. Žádosti škol podporujících zdraví, mikroregionu
a nestátních neziskových organizací byly předloženy Odboru regionálního rozvoje Krajského
úřadu Kraje Vysočina do 10. 2. 2012, tj. do posledního dne prvního termínu ukončení příjmu
žádostí pro rok 2012. Všechny žádosti byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění
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podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených Zásadami. Na základě tohoto
posouzení byl vytvořen seznam žádostí škol, mikroregionu a NNO, které splnily všechny
podmínky stanovené Zásadami a mají tudíž nárok na poskytnutí dotace v roce 2012. Celková
výše dotací nárokovaných žadateli v prvním termínu podávání žádostí je 1 095 843 Kč.
Dále okomentoval podkladový materiál poskytnutí dotací obcím – Zásady MA 21 a Zdraví 21 –
návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Jedná se o přidělení
dotace žadatelům dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. Žádosti obcí byly předloženy
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina 10. 2. 2012, tj. do posledního dne
prvního termínu ukončení příjmu žádostí pro rok 2012. Všechny žádosti byly posouzeny
z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených
Zásadami. Na základě tohoto posouzení byl vytvořen seznam žádostí obcí, které splnily všechny
podmínky stanovené Zásadami a mají tudíž nárok na poskytnutí dotace v roce 2012. Celková
výše dotací nárokovaných žadateli - obcemi k prvnímu termínu podávání žádostí je 937 000 Kč.
Celkový rozpočet všech podaných projektů je 1 615 500 Kč.

Usnesení 14/02/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
seznam akcí v rámci Zásad MA 21 a Zdraví 21 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnutí dotací dle předložených materiálů.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace o činnosti KOUS v roce 2012
Petr Holý okomentoval materiál. KOUS, jako významný partner Kraje, úzce spolupracuje
s jednotlivými odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina a samosprávou Kraje při předávání
informací z úrovně Kraje mezi nestátní neziskové organizace, zajišťuje sběr informací a
požadavků od NNO a prezentuje je na pravidelných setkáních s pracovníky Kraje, organizuje
pro NNO z Kraje Vysočina vzdělávací semináře a zajišťuje poradenství a metodickou podporu.
Členové KOUS jsou také volenými zástupci NNO Kraje Vysočina v orgánech a pracovních
skupinách, které působí jak na úrovni Kraje (např. Rada pro rozvoj lidských zdrojů Kraje
Vysočina, Komise pro nakládání s památkovým fondem Kraje Vysočina, apod.), tak na úrovni
NUTS II Jihovýchod (Výbor Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod) a na
národní úrovni (Rada vlády pro NNO a Výbor pro spolupráci s regiony). V roce 2010 Kraj
s KOUS uzavřel Dohodu o spolupráci jejíž nedílnou součástí je též Akční plán Strategie
udržitelného rozvoje NNO Kraje Vysočina pro roky 2010 – 2012, na jehož plnění se obě strany
dohodly. KOUS vyhlašuje grantové schéma, kde mohou neziskové organizace žádat o finanční
příspěvky v max. výši 5 tis. Kč. Pro kraj by to bylo neekonomické, a proto tuto činnost pro kraj
zajišťuje KOUS. Marie Rubišarová Medová vznesla dotaz, kolik v loňském roce požádalo
celkem neziskových organizací o finanční příspěvek. Petr Holý odpověděl, že celkem to bylo 64
neziskových organizací. Jan Martinec vznesl dotaz, jakým způsobem se neziskové organizace
dozví o možnosti čerpání finančních prostředků. Petr Holý odpověděl, že kraj pravidelně
informuje pomocí periodik, dále pořádá zasedání se zástupci obcí a neziskových organizací, atd.
Usnesení 15/02/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti KOUS v roce 2012.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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7. Program obnovy venkova Vysočiny 2012 - návrhy dotací
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Jedná se o návrh na rozdělení dotací v rámci
Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen „POVV“) pro rok 2012. V souladu se schválenými
Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu
Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny proběhl pro rok 2012 v termínu od
1. ledna 2012 do 31. ledna 2012 sběr žádostí. Celkem bylo v termínu přijato 648 žádostí
(v roce 2011 – 640 žádostí). Všechny žádosti jsou v administrativním souladu se Zásadami.
Celkové požadavky na dotaci u všech žádostí jsou ve výši 86,935 mil. Kč. V kapitole odboru
regionálního rozvoje je pro tento účel celkem vyčleněno 70 mil. Kč. Původní prostředky ve výši
69 mil. Kč byly po rozdělení disponibilního zůstatku kraje za rok 2011 na zastupitelstvu kraje dne
14. 2. 2011 povýšeny ještě o 1 mil. Kč (část vratek z POVV z loňského roku). Navržená
maximální přidělená podpora činí 107 tis. Kč. V případě převisu požadovaných podpor nad
objemem alokovaných prostředků se může maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod
garantovanou výši, která byla stanovena na 104 tis. Kč. Výjimkou jsou dle Zásad obce, které
byly oceněny čestným uznáním v soutěži Vesnice roku 2011 – u těchto obcí nedochází
v případě převisu ke krácení dotace. Tyto obce byly oceněny krajskou komisí v soutěži
Vesnice roku 2011, ale neobdržely na rozdíl od obcí oceněných stuhami příp. diplomy žádný
finanční či věcný dar z krajského rozpočtu a nemohou rovněž požádat o dotaci ze státního
POV (např. obce oceněné stuhami mají možnost získat dotaci až 600 tis. Kč). Dle protokolu z
jednání krajské komise této soutěže se jedná celkem o 3 obce.
Usnesení 16/02/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
Informace o Programu obnovy venkova Vysočiny 2012 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací dle přiloženého materiálu.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Profil Kraje Vysočina – aktualizace
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 Vysočina na vědomí. Zastupitelstvo Kraje Vysočina vzalo v červnu 2011
na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina. Na jednání Rady Kraje Vysočina dne 7. 6. 2011
bylo Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina uloženo předložit další
aktualizaci profilu v prvním čtvrtletí roku 2012. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, zda navrhované
změny jsou takového charakteru, že bude nutné měnit SWOT analýzu. Miloš Molák odpověděl,
že ne.
Usnesení 17/02/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o aktualizaci Profilu Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Hierarchizace tematických oblastí 2014+ pro MMR
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Kraj Vysočina byl požádán ve velmi krátkém
časovém termínu, stejně jako všechny ostatní kraje ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
(dále jen "MMR") o určení významnosti (hierarchizaci) tematických okruhů, které vycházejí z
národních rozvojových priorit pro příští programovací období 2014-2020. Vláda ČR usnesením
č. 650 z roku 2011 vzala na vědomí souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky pro
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období 2014 - 2020 včetně návrhu národních rozvojových priorit, kterými jsou: zvýšení
konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj páteřní infrastruktury, zvyšování kvality a efektivity
veřejné správy, podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví a
integrovaný rozvoj území. Výše uvedené národní priority byly MMR návazně rozpracovány do
tematických okruhů. Tematické okruhy definované MMR přímo navazují na národní rozvojové
priority a vycházejí z dosavadních návrhů dokumentů obsahově zaměřených na kohezní politiku
v evropském a národním měřítku (např. strategie EU 2020, Národní program reforem, Strategie
mezinárodní konkurenceschopnosti, Analýza konkurenceschopnosti ČR, nařízení EK). Ze strany
MMR bylo požadováno vyplnění tabulky pro účely navazující práce na přípravě budoucího
zaměření a struktury operačních programů pro období 2014 - 2020, kde je třeba stanovit váhy
priorit/cílů podle členění do tematických okruhů. Součet procentuálních podílů za všech 8
tematických okruhů musel činit 100 %, přičemž není vyloučena nulová váha jednoho či více
tematických okruhů. Cílem hierarchizace a stanovení vah priorit/cílů je získat podklad pro určení,
které tematické okruhy (a národní rozvojové priority) mají významný regionální rozměr a také
strategický význam z pohledu krajů. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, kdo rozhodl o procentuálním
rozdělení podílů v tematických okruzích. Iveta Fryšová odpověděl, že podklad zpracoval ORR,
který byl následně radou kraje vzat na vědomí. Z důvodu krátkého časového horizontu dodání
materiálů MMR, nemohl být materiál předložen na březnovém zasedání zastupitelstva kraje.
Členové výboru vyslovili názor, že materiál by měl být vždy schvalován na příslušné úrovni
samosprávou.
10. Diskuze, různé
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 je naplánováno
na pondělí 23. dubna 2012 od 13.00 hodin.
11. 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 22. března 2012.
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