Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2012
konaného 3. září 2012
Přítomni:
1. Martinec Jan

5. Popelka Miloslav

2. Medová Rubišarová Marie

6. Vlach Jiří

3. Vystrčil Miloš (předseda)

7. Moravec Karel

4. Vymazal Jaroslav

8. Fryšová Iveta (tajemnice)

Omluveni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

3. Dračka Emil

2. Lukáš Miroslav

4. Vrbka Miroslav

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

3. Holý Petr (ORR)

2. Vichr Dušan (ORR)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Strategické projekty KV – stav realizace;
3. Příprava kraje na plánovací období 2014 – 2020;
4. Priority Odboru RR KrÚ KV pro sestavování rozpočtu pro rok 2013;
5. Rekapitulace činnosti Vrr, vyhodnocení;
6. Diskuze, různé;
7. 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 6 hlasy schválen.
2. Strategické projekty KV – stav realizace
Iveta Fryšová podala aktuální informace o strategických projektech Kraje Vysočina.
Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava (PUIP) – investice ve výši více jak
400 mil Kč, prostředky jsou ve výši 40% uznatelných nákladů. Jedná se o uzavření posledního
projektu v oblasti zdravotnictví, který je realizován v rámci regionálního operačního programu.
Dne 3. 9. 2012 byl PUIP slavnostně otevřen.
Zámek Třebíč – v současné době je dokončována část stavby. Celkové dokončení projektu je
v plánu v roce 2013. Byl vysoutěžen dodavatel expozic.
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Operační program EUS Rakousko - Česká Republika 2007-2013 – kraji se z tohoto
operačního programu daří dobře čerpat. Celková alokace je již skoro vyčerpána.
Centrum popularizace vědy Vysočina – čeká se na vyhlášení výzvy ze strany MŠMT.
Během jednání se dostavil člen výboru Jaroslav Vymazal.
Vyhlášení 2. výzvy GG II OP VK v prioritní ose 1 a vyhlášení 4. výzvy GG v oblasti
podpory 3.2 – byly ukončeny termíny pro podání projektů, bude následovat kontrola formálních
náležitostí a odborné hodnocení projektů.
Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje
regionu připravovaného v rámci OP EÚS AT-CZ - jedná se o přípravu projektu „Zvýšení
kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“ v rámci
Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013,
kde Kraj Vysočina bude vedoucím partnerem projektu. Cílem projektu je zkvalitnění procesu
místní Agendy 21 (dále jen „MA 21“) při využití zkušeností z přeshraniční spolupráce na úrovni
veřejné správy se zaměřením na předávání nových postupů motivace občanů při jejich
zapojování do plánování a realizace aktivit s ohledem na platnou legislativu obou zemí. Tento
projekt navazuje na projekt MA-G 21.
Usnesení 27/05/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o stavu realizace strategických projektů Kraje Vysočina a
doporučuje
Zastupitelstvu Kraji Vysočina účast v projektu „Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím
zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Příprava kraje na plánovací období 2014 – 2020
Iveta Fryšová informovala o přípravě kraje na plánovací období 2014 – 2020.
Cíl 3 - Evropská územní spolupráce – byl vysoutěžen zpracovatel nového programu
Rakousko – Česká republika 2014 – 2020. Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj a Kraj Vysočina
se na úřední rovině shodly na výběru z 11-ti tematických cílů, které jsou pevně dány směrnicí
pro Evropskou územní spolupráci, 4 témat:
- věda, výzkum, inovace
- životní prostředí
- podpora rozvoje podnikání, pracovní mobility (Miloš Vystrčil informoval
o komplikovanějším financování dopravních staveb a dopravní obslužnosti. Iveta Fryšová
doplnila, že doprava jako samostatný tematický cíl prozatím není jednou z priorit v rámci
Evropské územní spolupráce vzhledem k nutnosti volby pouze max. 4 tematických cílů a
nutnosti splnění 4 kritérií při realizaci projektů, tj. včetně společného financování na obou
stranách hranice, což v současné době dopravní projekty nesplňují. Doprava je navržena
zařadit pod prioritu rozvoje podnikání)
- institucionální spolupráce
Oficiální „česko-rakouská“ diskuze na téma prioritizace tematických cílů v rámci přeshraniční
spolupráce 2014+ bude zahájena na jednání pracovní skupiny, která proběhne po 10. 9. 2012
v Českých Budějovicích.
Iveta Fryšová dále informovala o konaném jednání (středa 29. 8. 2012) meziresortní pracovní
skupiny MMR na další programovací období. Ministerstvo uvažuje o zvýšení počtu na
osm operačních programů z původně uvažovaných pěti. MMR informovalo o zpoždění
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přípravných prací na přípravě nového programovacího období 2014 - 2020. Dušan Vichr sdělil
přítomným, že ve Strategii Kraje Vysočina 2020 (dále jen „SKV 2020“) došlo k několika drobným
změnám - zohledněny byly podněty VRR (z lednového zasedání), témata důležitá pro náš kraj
a diskutovaná na pracovních skupinách k přípravě Strategie Jihovýchod a upraveny byly také
vybrané pasáže, které za období přípravy SKV 2020 již nebyly aktuální. Strategie Kraje
Vysočina 2020 aktuálně prochází procesem SEA, další možnost úprav bude na veřejném
projednání v rámci SEA. Finální verze dokumentu by měla být k dispozici na konci roku 2012.
Usnesení 28/05/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o přípravě kraje na plánovací období 2014 - 2020.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Priority Odboru RR KrÚ KV pro sestavování rozpočtu pro rok 2013
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Do rozpočtu ORR na rok 2013 byly nově
zařazeny položky:
- Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina Finanční nástroje RIS v celkovém objemu 6 mil. Kč
-v současné době se dokončuje návrhová část RIS
- nákup energií pro Kraj Vysočina na rok 2014 prostřednictvím komoditní burzy v celkovém
objemu 2 mil. Kč – položka bude pravděpodobně vyřazena
- Vesnice roku 2013 v celkovém objemu 580 tis. Kč – položka byla v předchozích letech
v rozpočtu OSH
- dotace na provoz kanceláří Místních akčních skupin v Kraji Vysočina dle „Pravidel Rady Kraje
Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním
skupinám Vysočiny“ v celkovém objemu 750 tis. Kč
- Donau – Moldau v celkovém objemu 1 mil. Kč – prostředky na administraci projektů
Usnesení 29/05/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
návrh rozpočtu v kapitole Regionální rozvoj na rok 2013 v prvním čtení.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Rekapitulace činnosti Vrr, vyhodnocení
Miloš Vystrčil zrekapituloval konaná zasedání za léta 2008 - 2012. Všem členům poděkoval za
vzornou práci pro výbor regionálního rozvoje.
6. Diskuze, různé
V rámci diskuze nebyly vzneseny žádné podněty ani připomínky.
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 Oulehlová dne 6. září 2012.
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