Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2015
konaného 12. ledna 2015
Přítomni:
1. Medová Rubišarová Marie

5. Jonáš Vítězslav

2. Ryšavý Zdeněk

6. Vymazal Jaroslav

3. Číž Josef (místopředseda)

7. Černá Marie (předsedkyně)

4. Svoboda Zdeněk

8. Fryšová Iveta (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

4. Hynk Vladislav

2. Uchytil Miloš

5. Kučera Tomáš

3. Královec Pavel

6. Honzárek Libor

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

4. Jana Böhmová (ORR)

2. Vichr Dušan (ORR)

5. Petr Průža (OÚPSŘ)

3. Holý Petr (ORR)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Projednání finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2015;
3. Návrh vyhlášení GP Naše školka 2015;
4. Evropský region Dunaj Vltava;
5. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, současná situace;
6. 1. verze Regionálního akčního plánu při území kraje Vysočina – výstupy 2. jednání
regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina;
7. Výsledky ověření 10P na datech v rámci sociologického průzkumu;
8. Jmenování nového tajemníka Pracovní skupiny pro Zdravý Kraj Vysočina a MA21;
9. Diskuze, různé;
10. Závěr.
1. Zahájení, schválení programu a zápisu
Marie Černá, předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
(dále jen „Vrr“), přivítala všechny přítomné. Na základě počtu přítomných členů konstatovala,
že výbor je usnášeníschopný. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přednesla návrh programu, který byl schválen 7 hlasy.
2. Projednání finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2015
Dušan Vichr informoval, dle podkladového materiálu, že na rok 2015 je navrženo zastupitelstvu
kraje vyhlásit celkem 23 grantových programů v celkovém objemu 56,0 mil. Kč. Všechny
grantové programy již byly v minulosti vyhlášeny, kromě grantového programu „Cyklodoprava
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
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a cykloturistika 2015“. S několikaletým časovým odstupem je navržen k vyhlášení grantový
program „Tábory 2015“ a „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“. Ostatní programy
byly vyhlášeny i v roce 2014. Hlavními změnami ve výzvách GP FV oproti minulým rokům je
zveřejnění specifických kritérií, která budou přímo součástí výzvy (dříve neveřejné), a která slouží
k hodnocení žádostí a dále dojde ke sjednocení podávání žádostí (bude nutné ze strany žadatele
odeslat údaje do tzv. eDotací). Prvních 12 grantových programů bude dne 27. 1. 2015
předloženo ke schválení zastupitelstvu kraje. Další grantové programy budou vyhlašovány
v průběhu roku 2015.
Pro vyhlášení navržených grantových programů v roce 2015 je navrženo využít disponibilní
zůstatek Fondu ve výši 11 043 009 Kč a dále do FV převést částku v objemu 45,0 mil. Kč, čímž
vzroste disponibilní objem Fondu na částku 56 043 009 Kč.
Usnesení 01/01/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
zastupitelstvu kraje schválit:
 poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2015 dle materiálu Vrr-01-201502, př. 2.;
 převod prostředků ve výši 45 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2014 do
Fondu Vysočiny.
usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
3. Návrh vyhlášení GP Naše školka 2015
Dušan Vichr informoval, dle podkladového materiálu. Finanční dotace tohoto grantového programu
lze použít na rekonstrukci, opravu, modernizaci nebo dovybavení sociálních zařízení, kuchyní,
výdejen stravy a jídelen v budovách mateřských škol. V souladu se schválenou alokací Fondu
Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grant ve výši 3,8 mil. Kč.
Na základě zkušeností s administrací programu v roce 2014 byly ve Výzvě provedeny změny:
- maximální výše dotace byla snížena ze 150 tis. Kč na 120 tis. Kč,
- specifické kritérium a) spádovost mateřské školy je nově vyjádřeno v procentním podílu dětí
z jiných obcí na místo počtu jiných obcí, ze kterých děti do mateřské školy docházejí,
- nově bylo doplněno specifické kritérium g) kapacita MŠ po realizaci projektu,
- u specifických kritérií b) a e) došlo ke zpřesnění jejich popisu.
Zdeněk Ryšavý se dotázal, zdali by nemohl být grantový program zaměřen všeobecně. Dušan
Vichr reagoval, že by docházelo k problematice převisu žádostí a nastavení specifických kritérií –
srovnatelnost projektů. Je uvažováno, že v souvislosti s demografickým vývojem, bude tento
grantový program přesunut na základní školy a letos bude zřejmě vyhlášen naposled.

Usnesení 02/01/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Naše
Vrr-01-2015-03, př. 1.
usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)

školka

2015“

dle

materiálu

4. Evropský region Dunaj Vltava
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál - přehled činnosti Evropského regionu Dunaj
Vltava v roce 2014.
Mezi klíčové oblasti v roce 2014 patřily aktivity:
1) Dokument „Překážky v realizaci projektů (EÚS)/INTERREG v oblasti ERDV“
2) Studentská soutěž "Představ Evropský region Dunaj-Vltava aneb co se změnilo 25 let
po pádu železné opony“
3) Strategické záměry v oblasti doprava ERDV
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4)
5)
6)
7)

ERDV kapesní slovník CZ-DE / DE-CZ
Nabídka letních brigád v ERDV
Pexeso ve čtyřech verzích: pro děti (CZ,DE) a pro dospělé (CZ,DE)
Brožura ERDV "Průvodce vysokých škol"

Pro rok 2015 byla jako nosná témata pro přípravu projektů z akčního rozpočtu ERDV a fondů
EU odborníky v platformě Pracovní trh (garantuje Kraj Vysočina) stanovena:
- zlepšení jazykových znalostí (němčina, čeština, angličtina); jazyková ofenziva – výchova /
vzdělávání začínající již v mateřských školách, jdoucí přes školy až k zaměstnancům
v podnicích, přitom lze využít jazyka migrantů jako jejich kvalifikace,
- zvýšení atraktivity přeshraničního trhu práce a vytvoření dalších pobídek pro udržení
mladých lidí a kvalifikovaných odborníků v regionu,
- vytvoření systému stáží pro studenty VŠ v ERDV v Kanceláři ERDV v Linci,
- příprava středoškolské soutěže se zaměřením na odborné SŠ v ERDV.
(bližší
informace
viz
RK
37/2014:
vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=25029 )

http://extranet.kr-

Jaroslav Vymazal konstatoval, že musí dojít k odstranění problémů z předchozího
programovacího období, aby bylo předkládání projektů efektivní a smysluplné.
Iveta Fryšová reagovala, že právě toto téma bylo řešeno společným stanoviskem českých,
rakouských a německých regionů ERDV „Překážky v realizaci projektů (EÚS)/INTERREG
v oblasti ERDV“
Martin Hyský doplnil, že díky členství v ERDV byly přijaty koncepce v oblasti dopravy.
Marie Černá se dotázala na výhody členství v ERVD.
Iveta Fryšová reagovala, že velkou přidanou hodnotou pro projekty z Kraje Vysočina je
označení - Strategický projekt evropského regionu, možnost realizace konkrétních projektů
z rozpočtu ERDV a strategický postup v nosných společných tématech ERDV.
Usnesení 03/01/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
činnost Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2014 dle materiálu Vrr-01-2015-04.
usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
5. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, současná situace
Petr Průža podal informace, že poslední aktualizace těchto zásad proběhla v roce 2012.
V červnu 2016 bude zastupitelstvu kraje předložena zpráva o uplatňování těchto zásad,
zpracování této zprávy bude zahájeno v letošním roce a ke spolupráci budou osloveny obce,
dotčené orgány a další subjekty. V roce 2017 – 18 bude zpracován návrh aktualizace č. 2
a zahájeno jeho projednávání. Nejvýznamnějším podkladem je Politika územního rozvoje ČR,
jejíž aktualizace se připravuje ke schválení v březnu 2015.
Kraje Vysočina se dotknou nejvíce tyto záměry:
– Vysokorychlostní trať (VRT) – předpokládá se předložení nové varianty trasy.
V současné době je navržena trasa Praha – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno. Rozhodnuto
bude dle socioekonomické studie, dosud není zpracována.
– Těžba uranu na lokalitě Brzkov – Horní Věžnice. V prosinci 2014 vláda přijala usnesení
o zájmu těžby uranu v této lokalitě a uložila MPO zahájit legislativní proces umožňující
přístup státu k exploataci ložiska uranu ložiska Brzkov – Horní Věžnice.
– Hlubinné uložiště vyhořelého jaderného paliva – je uvažováno o 3 lokalitách v Kraji
Vysočina, další 4 lokality jsou v celé ČR. Výběr dvou kandidátních lokalit z nich má být
proveden do roku 2020.
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Krajským soudem v Brně byla v roce 2013 zrušena část Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina, týkající se koridoru VVN 400 kV Kočín – Mírovka. Na základě kasační stížnosti mj.
Kraje Vysočina k Nejvyššímu správnímu soudu bylo rozhodnutí KS Brno zrušeno a trasa
koridoru se vrátila zpět do ZÚR. Na základě žádosti ČEPS a.s. MMR zahájilo na tuto trasu
územní řízení.
Martin Hyský doplnil informaci, že v únoru proběhne seminář ohledně těžby uranu se zástupci
Ministerstva průmyslu, dotčených obcí a zástupci kraje. Bude zpracována analýza z pohledu
zájmu kraje.
Vítězslav Jonáš se dotázal, zdali kraj vydal konečné stanovisko k umístění radioaktivního
uložiště. Martin Hyský reagoval, že bude brán zřetel na stanovisko starostů dotčených obcí.
Vítězslav Jonáš bude pozván na seminář týkající se lokality Brzkov.
Usnesení 04/01/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o současné situaci dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
6. 1. verze Regionálního akčního plánu při území kraje Vysočina – výstupy 2. jednání
regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
Dušan Vichr okomentoval powerpointovou prezentaci.
Jedním z hlavních úkolů Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (dále „RSK“) je
příprava Regionálního akčního plánu (dále „RAP“) Strategie regionálního rozvoje 2014-2020
(dále „SRR“). Regionální akční plán by měl obsahovat všechny územně specifické i některé
plošné aktivity, kterými je naplňována Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020 ve vazbě
na specifické cíle operačních programů. Součástí RAP by mělo být i stanovení potřeb z pohledu
realizace daného typu území dle Národního dokumentu k územní dimenzi.
Zpracování RAP by se mělo řídit manuálem pro tvorbu RAP, který připravilo MMR. Jedná se
o otevřený dokument, který se budou aktualizovat dle potřeby, minimálně v jednoletých
či dvouletých intervalech. Pro účely přispění ke koordinaci ESI fondů je primárně třeba věnovat
pozornost aktivitám, které budou naplněny konkrétními projekty s předpokládanou realizací
do 31. 12. 2016. ORR zahájil sběr projektových záměrů od nejrůznějších subjektů v území
za účelem zmapování absorpční kapacity a tedy i získání přehledu o plánovaných aktivitách
v území a jejich rozsahu ve vazbě na plánovací období 2014-2020. Projektových záměrů se
v termínu do 15. 11. 2014 sešlo cca 1 100, z nichž přiřaditelných k operačním programům v této
fázi jejich rozpracovanosti je cca 870 – z nichž vzniklo 42 zastřešujících aktivit. Do 1. verze RAP
byly rovněž zatím zapracovány projekty z území Jihlavské sídelní aglomerace, které ale po
vyjasnění zařazení do IPRÚ nebudou součástí RAP. Finální verze RAP by měla být schválena
RSK zřejmě až v průběhu prvního čtvrtletí 2015 poté, co budou vypořádány připomínky EK k OP
a budou známy finální verze operačních programů, pro jejichž potřebu se RAP primárně
připravuje.
Iveta Fryšová doplnila výstup z druhého jednání RSK. Byl přijat na vědomí současný stav RAP,
na jednání byl přítomen i zástupce MMR.
Vítězslav Jonáš se dotázal na možnost využití programu na sociální analýzu ve věci hrozby
odchodu energetiků z Vysočiny, v souvislosti s Jadernou elektrárnou Dukovany, pro potřeby
MPSV.
Dušan Vichr reagoval, že primárně toto bude diskutováno na pracovních skupinách. Spíše jde
o projekt úřadu práce nebo hospodářské komory.
Iveta Fryšová doplnila, že by bylo možné na jednání pozvat zástupce úřadu práce.
Marie Černá uvedla studii od firmy Ekotoxa, týkající se Kraje Vysočina.
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Přítomní se shodli, že s touto studií budou seznámeni 2. března 2015 od 11:00 hod (po té
navazující zasedání Vrr).
Iveta Fryšová konstatovala, že studie obsahuje velmi užitečná data pro rozvoj regionu.
Usnesení 05/01/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o zpracování 1. verze Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina.
usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
7. Výsledky ověření 10P na datech v rámci sociologického průzkumu
Petr Holý podal informaci o porovnání výsledků Veřejného fóra Kraje Vysočina 2014 s výsledky
sociologického průzkumu.
Tyto výsledky byly porovnány s výsledky sociologického průzkumu, jehož část byla zaměřena na
zjištění problémů kraje očima veřejnosti. Průzkum byl realizován externím dodavatelem v rámci
projektu "Angažovanci". Z 10 identifikovaných problémů na fóru jich bylo průzkumem ověřeno 6.
Výsledky práce s jednotlivými problémy budou vyhodnoceny na příštím veřejném fóru.
Usnesení 06/01/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
výsledky ověření 10P na datech v rámci sociologického průzkumu.
usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
8. Jmenování nového tajemníka Pracovní skupiny pro Zdravý Kraj Vysočina a MA21
Petr Holý informoval, že pracovní skupina pro volební období 2012 – 2016 byla ustanovena
v lednu 2013. Tajemnicí pracovní skupiny byla jmenována Mgr. Dana Kratochvílová koordinátorka projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, která však trvalý zaměstnanecký poměr
ke kraji ukončila k 30. 11. 2014.
Od 1. 12. 2014 vykonává funkci koordinátora projektu Zdravého Kraje Vysočina a MA21
Bc. Jana Böhmová. Petr Holý Janu Böhmovou členům představil.
Usnesení 07/01/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
jmenuje
tajemnicí pracovní skupiny Bc. Janu Böhmovou – koordinátorku projektu Zdravý Kraj Vysočina
a MA21 – z odboru regionálního rozvoje.
usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
9. Diskuze, různé
Vítězslav Jonáš nabídl možnost výjezdního zasedání Vrr na Jadernou elektrárnu Dukovany
(společně s Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj ČR v oblasti problematiky
energetiky na Vysočině).
Marie Černá projedná možnost s předsedou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ČR.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2015 je naplánováno
na 2. března 2015 od 12:00 hod. v sídle krajského úřadu (zasedání Vrr bude zahájeno
seminářem k typologii území).
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10. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, za přípravu materiálů a ukončil zasedání.

Ing. Marie Černá
předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
tajemnice Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Zuzana Škrdlová dne 13. ledna 2015
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