Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2015
konaného 2. března 2015
Přítomni:
1. Komínek Josef

7. Královec Pavel

2. Rubišarová Medová Marie

8. Hynk Vladislav

3. Ryšavý Zdeněk

9. Kučera Tomáš

4. Uchytil Miloš

10. Černá Marie (předsedkyně)

5. Číž Josef (místopředseda)

11. Fryšová Iveta (tajemnice)

6. Svoboda Zdeněk
Nepřítomni (omluveni):
1. Jonáš Vítězslav

3. Honzárek Libor

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

3. Molák Miloš (ORR)

2. Holý Petr (ORR)
Návrh programu:
Pracovní seminář za účelem představení materiálu „Typologie území ČR“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu a zápisu;
Historie podpory jaderné energetiky Krajem Vysočina;
Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) 2015 - návrhy dotací;
Příprava Kraje Vysočina na programovací období EU 2014-2020; informace o stavu
přípravy;
Finální projednání aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina, informace o výsledku
SEA;
Projednání aktuálně připravených výzev GP FV v gesci ORR;
Zásady MA21 a Zdraví 21 – návrh dotací;
Diskuze, různé;
Závěr.

Pracovní seminář za účelem představení materiálu „Typologie území ČR“
Zástupci firmy Ekotoxa s. r. o. seznámili přítomné (členy Vrr, členy zastupitelstva kraje, zástupce
ÚSC a NNO) s materiálem „Typologie území ČR“.
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 10 hlasy.
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

2. Historie podpory jaderné energetiky Krajem Vysočina
Členové obdrželi emailem podkladový materiál „Historie podpory jaderné energetiky Krajem
Vysočina“. Marie Černá uvedla problematiku slovy V. Jonáše z minulého zasedání a poukázala
na Jadernou Elektrárnu Dukovany, jako na významného zaměstnavatele a stabilizační prvek
v kraji. Informovala také o podpoře jaderné energetiky Krajem Vysočina.
Josef Číž také doplnil informace o zachování chodu JEDu. Marie Černá také zmínila možnost
seznámení členů Vrr se socio-ekonomickou studií ve věci provozu a případného odstavení JEDu
a dopad na region.
Iveta Fryšová uzavřela, že v případě zájmu členů Vrr bude tento bod zařazen i na příští jednání
za účasti V. Jonáše. Josef Číž a Marie Černá podali informace o zasedání valné hromady
Energoregionu 2020, které se uskuteční dne 5. března 2015 ve Valči u Hrotovic.
Usnesení 08/02/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o historii podpory jaderné energetiky Krajem Vysočina.
usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
3. Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) 2015 - návrhy dotací
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál, který členové obdrželi emailem. Jedná se o
standardní materiál, který je na Vrr předkládán již několikátým rokem. Do zavedeného systému
vstoupila novela zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinná
od 20. února 2015, která zásadně ovlivní dotační nástroje Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje
dříve doporučilo přidělení dotace pro obce dle předloženého seznamu. Nově bude zastupitelstvo
rozhodovat o jednotlivých smlouvách.
V letošním roce bylo podáno 650 žádostí (o tři více než v r. 2014). Celková alokace činí 69 mil.
Kč, tj. jedné obci bude přiděleno max. 105 tis. Kč.
Zastupitelé kraje byly o dopadech novely zákona 250/2000 Sb. na dotační systém Kraje
Vysočina informováni. O jednotlivých smlouvách předkládaných zastupitelstvu kraje ke
schválení budou členové Vrr informováni v průběhu roku 2015.
Usnesení 09/02/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o Programu obnovy venkova Vysočiny (POVV) 2015.
usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
4. Příprava Kraje Vysočina na programovací období EU 2014-2020; informace o stavu
přípravy
Iveta Fryšová podala informace, že v průběhu března mají řídicí orgány zaslat vypořádání
připomínek EK k jednotlivým OP. Dne 7. ledna 2015 proběhlo druhé zasedání Regionální stálé
konference pro území Kraje Vysočina, členové zde byli seznámeni s první verzí Regionálního
akčního plánu, který byl předložen na MMR. Třetí jednání RSK proběhne dne 4. března 2015
a hlavním bodem jednání bude ustavení pracovních skupin RSK k rozpracovávání jednotlivých
témat v rámci RAP dle požadavků MMR.
V minulém týdnu proběhlo metodické jednání zpracovatelů RAP a zástupců MMR. MMR začíná
měnit koncepci, tj. navázání RAP na Strategii regionálního rozvoje ČR (Sběr absorpční kapacity
v území – změna metodiky RAP).
V současné době je hlavním cílem krajů s příslušnými řídicími orgány vyjednat, jakým způsobem
budou rozděleny finanční prostředky mezi kraje (např. cílené výzvy do území s alokací např.
do r. 2019 nebo bodová bonifikace projektů).
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Martin Hyský doplnil, že první výzvy by mohly být vyhlášeny začátkem druhého pololetí 2015.
První OP v oblasti životního prostředí by mohl být schválen v červnu. ČR zatím nemůže čerpat
prostředky EU, stále nejsou splněny některé ex ante kondicionality.
Iveta Fryšová informovala o prezentaci IROPu zástupci MMR. Dále doplnila, že v současné
době je řešena implementační struktura. Dle návrhu MMR by mělo dojít k rozšíření sítě
regionálních poboček CRR pro administraci projektů.
Iveta Fryšová informovala, že v rámci přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR se podařilo
vypořádat připomínky EK, očekává se schválení OP (květen). Předpoklad realizace projektů
od 1. 1. 2016.
Usnesení 10/02/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přípravě Kraje Vysočina na programovací období EU 2014-2020
usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Z dalšího zasedání se omluvil Tomáš Kučera.
5. Finální projednání aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina, informace
o výsledku SEA
Iveta Fryšová podala informace dle podkladového materiálu, který byl členům zaslán předem
emailem. Zrekapitulovala, že po přípravě programové části byl dokument odeslán
vysoutěženému zpracovateli SEA. ORR zpracovanou dokumentaci SEA odeslalo spolu
s návrhem koncepce na Ministerstvo životního prostředí k dalšímu posuzování. Veřejné
projednání dokumentu proběhlo 16. ledna 2015. Po vypořádání připomínek vydalo dne
27. února 2015 MŽP kladné závěrečné stanovisko. Konečná verze PRK bude projednána
zastupitelstvem kraje dne 24. března 2015.
Marie Černá vznesla připomínku ke špatné orientaci na webových stránkách kraje. Jelikož se
jedná o strategický materiál kraje, měl by být zveřejněn na viditelném místě. Martin Hyský
reagoval, že se pokusí pozici PRKu na webu změnit.
Marie Černá podělkovala zástupcům ORR za zpracování tohoto obsáhlého materiálu.
Usnesení 11/02/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 schválit Program rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu Vrr-02-2015-05, př. 1 a Vrr-02-201505, př. 2;
 uložit Radě Kraje Vysočina předložit aktualizaci Profilu Kraje Vysočina a vyhodnocení
naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina ve vazbě na rozpočet kraje nejpozději do 30.
Června 2016.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
6. Projednání aktuálně připravených výzev GP FV v gesci ORR
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Informovala, že se jedná o grantový program
FV „Rozvoj vesnice 2015“, který bude navržen zastupitelstvu kraje k vyhlášení dne 24. března
2015. GP bude také ovlivněn novelou zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Pro rok 2015 se, jako v minulém roce, na základě veřejného šetření, bude jednat o podporu
výstavby, rekonstrukcí nebo oprav veřejného osvětlení. Vladislav Hynk vznesl připomínku,
která již na Vrr zazněla při minulém vyhlášení tohoto programu se stejným zaměřením (před 2
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roky), k možnosti podpory více místních částí v rámci jedné žádosti a při zachování maximální
možné výše dotace. Marie Černá tento návrh podpořila a požádala zástupce ORR o prověření
možnosti zapracování do výzvy. Iveta Fryšová a Martin Hyský se pokusí tuto připomínku do
výzvy zapracovat a také v tomto směru zohlednit specifická kritéria.
Usnesení 12/02/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Rozvoj vesnice 2015“. S vypořádáním
připomínky k možnosti přidělení dotace k podpoře více místních částí obce v rámci jedné žádosti
a úpravy specifických kritérií souvisejících s podporou více místních částí obce.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
7. Zásady MA21 a Zdraví 21 – návrh dotací
Iveta Fryšová uvedla, dle podkladového materiálu, že na tyto zásady má také vliv novela
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jednotlivým příjemcům
bude poskytnuta dotace v rámci veřejnoprávní smlouvy. Na tyto zásady bylo alokováno celkem
2,5 mil. Kč. V prvním kole byly sesbírány žádosti o celkové požadované dotaci nad 2,5 mil. Kč.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebudou všechny žádosti doporučeny k finanční
podpoře. Žadateli jsou obce a školy. Petr Holý doplnil, že největší zájem obcí je o aktivity pro
veřejnost - kampaně, semináře zaměřené na místní rozvoj a strategické plánování. Školy své
žádosti zaměřují na zdravou výživu, zdravý životní styl, bezpečnost. Přednostně jsou dotace
přidělovány žadatelům, kteří zašlou své žádosti dříve. Iveta Fryšová vysvětlila rozdíl
v přidělování dotací v rámci Fondu Vysočina (soutěžní - vybírá se dle kvality projektu) a Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina (projekty splňující kritéria jsou finančně podpořeny dle registrace
přijatých žádostí). Dále Iveta Fryšová uvedla, že v souvislosti s rychlostí vyčerpání alokace
bude s příslušnými orgány kraje projednán návrh na navýšení alokace na tyto Zásady.
Usnesení 13/02/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje zastupitelstvu kraje
 rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti
bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje na realizaci akcí v souladu se Zásadami
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní
Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu Vrr-02-2015-07,
př. 1 za podmínek uvedených v materiálu Vrr-02-2015-07, př. 3;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu Vrr-02-2015-07, př. 3;
 rozhodnout neposkytnout dotaci dle materiálu Vrr-02-2015-07, př. 2;
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
8. Diskuze, různé;
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
Iveta Fryšová informovala, že se jedná o projednání žádosti o podporu sdružení KOUS
Vysočina, z. s., které v Kraji Vysočina zajišťuje koordinaci a kontakt s nestátními neziskovými
organizacemi (dále jen „NNO“). KOUS se stejně, jako v minulých letech, obrátil na Kraj Vysočina
s žádostí o podporu. Jedná se o dvě žádosti. První je na podporu Krajského koordinačního
a servisního střediska pro NNO v Kraji Vysočina v souvislosti s plněním Strategie udržitelného
rozvoje NNO ve výši 300 000 Kč. Druhá žádost se týká mimořádné podpory projektů NNO mimo
grantové programy Kraje Vysočina ve výši 200 000 Kč.
KOUS, jako významný partner Kraje, úzce spolupracuje s jednotlivými odbory Krajského úřadu
Kraje Vysočina a samosprávou.
Číslo jednací: KUJI

16752/2015 SH

Číslo stránky

4

Návrh finanční podpory bude předložen zastupitelstvu kraje ke schválení dne 24. března 2015.
Usnesení 14/02/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti
bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje sdružení KOUS Vysočina, z. s, Žižkova 98,
586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti a ve výši 200 000 Kč
na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Školení v rámci projektu ROP Jihovýchod - Zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
v programovacím období 2014 – 2020
Iveta Fryšová podala informace, že jsou připraveny čtyři bloky školení
- Evropská politika 2014 – 2020;
- Integrované nástroje 2014 – 2020;
- Veřejné zakázky, kontroly a audity;
- Projektové řízení pro pokročilé.
Školení budou zaměřeny na získání dobré praxe z programovacího období 2017-2013,
soustředění se na nejčastější chyby s realizací projektů apod. Školení budou probíhat
v bývalých okresních městech. Budou pozvány obce, neziskové organizace a další partneři.
Osloveni budou i členové Vrr.
9. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, zástupcům ORR za přípravu materiálů a ukončila
zasedání.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2015 je naplánováno
na 20. dubna 2015 od 13:00 hod. v sídle krajského úřadu.

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 2. února 2015
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