Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2015
konaného 1. června 2015
Přítomni:
1. Komínek Josef

7. Vymazal Jaroslav

2. Rubišarová Medová Marie

8. Hynk Vladislav

3. Uchytil Miloš

9. Kučera Tomáš

4. Číž Josef (místopředseda)

10. Černá Marie (předsedkyně)

5. Svoboda Zdeněk

11. Fryšová Iveta (tajemnice)

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

3. Honzárek Libor

2. Královec Pavel
Hosté:
1. Hyský Martin (člen rady kraje)

4. Strejček Jan (vedoucí OÚPSŘ KrÚ)

2. Kadlec Zdeněk (ředitel krajského úřadu)

5. Průža Petr (OÚPSŘ krajského úřadu)

3. Vichr Dušan (ORR krajského úřadu)

6. Stloukalová Miroslava (OÚPSŘ krajského úřadu)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina a aktualizace Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina;
3. Projednání závěrečné zprávy FV za rok 2014;
4. Informace o naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina;
5. Projednání výzvy GP FV Rozvoj podnikatelů 2015;
6. Stav přípravy na programovací období EU 2014-2020;
7. Projednání udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina 2015, informace o výsledcích krajského
kola soutěže;
8. Schválení dotací obcím v rámci POV pro rok 2015;
9. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím – Zásady MA 21 a
Zdraví 21 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj;
10. Diskuze, různé
- Informace o možnosti společného jednání Vrr a Výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj ČR v oblasti problematiky energetiky na Vysočině;
11. Závěr.
1. Zahájení, schválení programu a zápisu
Josef Číž, místopředseda 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 schválen 7 hlasy. Ze začátku jednání omluvil předsedkyni
Marii Černou.

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. Aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina a aktualizace Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina
Jan Strejček uvedl problematiku aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina
a aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. V dubnu 2015 byla schválena Politika
územního rozvoje ČR. Kraje i obce mají povinnost převzít aktualizace do svých dokumentů.
Miroslava Stloukalová okomentovala powerpointovou prezentaci. Územně analytické podklady
jsou inventurou stavu a vývoje v území, popisem hodnot, veřejných zájmů a vlastností území,
záměrů na provedení změn v území a určení problémů k řešení. ÚAP samy tyto problémy
neřeší. Krajský úřad pořizuje ÚAP pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném
pro pořizování zásad územního rozvoje.
Územně analytické podklady Kraje Vysočina (ÚAP KrV) jsou aktualizovány každé 2 roky. První
projednání bylo v roce 2009. Nyní projednáváno již počtvrté. Pořizovatel předkládá ÚAP
k projednání zastupitelstvu kraje v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území.
Obsah úplné aktualizace ÚAP KrV - Podkladová část - Aktualizace podkladů pro zpracování
rozboru udržitelného rozvoje území.
Rozbor udržitelného rozvoje území - SWOT analýzy pro 10 stanovených témat.
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, pro soudržnost
společenství obyvatel a pro příznivé životní prostředí na základě indikátorů pro jednotlivé pilíře
územního rozvoje.
Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci zahrnující zejména urbanistické,
dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety
těchto záměrů s limity využití území, ohrožení povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.
Dokumentace je vystavena na portále územního plánování a stavebního řádu: http://www.krvysocina.cz/aktualizace-uap-kraje-vysocina-2015/ds-303101/p1=75401
Aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina a aktualizace Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina bude předložena ke schválení zastupitelstvu kraje dne 23. června 2015.
Petr Průža doplnil, že pravidelná aktualizace Zásad územního rozvoje na základě zprávy
o uplatňování Zásad územního rozvoje za uplynulé období bude předložena zastupitelstvu kraje
v roce 2016.
Usnesení 19/04/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina a aktualizace Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina.
usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Během jednání o tomto bodě se na zasedání dostavili Marie Černá, Vítězslav Jonáš a Tomáš
Kučera.
3. Projednání závěrečné zprávy FV za rok 2014
Dušan Vichr okomentoval podkladové materiály týkající se závěrečné zprávy grantových
programů Fondu Vysočiny za rok 2014. V roce 2014 byly při tvorbě alokace využity nejen
nerozdělené prostředky FV z předchozího roku (více jak 9,4 mil. Kč), ale FV byl dále povýšen
převodem částky 44,1 mil. Kč z krajského rozpočtu z disponibilních prostředků za rok 2013
(přebytek hospodaření).
V roce 2014 bylo vyhlášeno celkem 22 programů v souhrnném objemu 53 500 000 Kč. Všechny
tyto grantové programy byly zároveň i v roce 2014 vyhodnoceny.
Kraj v roce 2014 prostřednictvím Fondu Vysočiny uspokojil celkem 683 žadatelů, což bylo cca
60 % z celkového počtu podaných žádostí (1 156). Rozdělená podpora činila cca 50,6 mil. Kč.
Podmínkou pro přidělení finančních prostředků je i vlastní podíl žadatele, což v roce 2014
představovalo částku 91,9 mil. Kč. Díky Fondu Vysočiny tak v kraji budou zrealizovány projekty
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v celkové hodnotě 142,6 mil. Kč. Průměrná výše vlastních prostředků žadatelů na 1 Kč vydanou
z FV dosáhla v roce 2014 za vyhodnocené programy 1,82 Kč.
Usnesení 20/04/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok
2014.
usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Iveta Fryšová navrhla sloučení bodů č. 4 a 6. Z důvodu připravené prezentace zahrnující témata
obou bodů. Marie Černá návrh přijala.
4. Informace o naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
Iveta Fryšová okomentovala powerpointovou prezentaci o stavu přípravy na programovací
období EU 2014-2020 a o naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina.
-

-

-

-

Všechny tematické programy odeslány na EK. Schválené – OPZ, OPŽP, OPPIK (výzvy
již od 1. 6. 2015), OPD, OPVVV, PRV. Zatím neschválené - IROP, OPTP, OP Rybářství.
Implementace IROP přes CRR - příprava na založení pobočky v Jihlavě (sídlo,
zaměstnanci);
Implementace OPPIK – Agentura pro regionální inovace (vznikne vyčleněním z agentury
CzechInvest);
Příprava a postupné zveřejňování příruček pro žadatele, různých manuálů a konkrétních
výzev;
Čerpání bude závislé na funkčnosti monitorovacího systému - MS2014+, řídící orgány
očekávají „vychytávání“ možných problémů v 1. roce funkčnosti systému;
OPVVV – dokončení metodiky KAP/MAP (rozdělení území kraje pro MAP přes RSK,
podmínka pro příjem projektů pro oblast vzdělávání);
Evropské domy - kraje mohou pokračovat individuálně, Kraj Vysočina z důvodu
nevýhodných podmínek nezvažuje založení Evropského domu v Jihlavě;
Národní dotační tituly - MMR provede revizi národních dotačních titulů, navrhne tituly
pro oblasti mimo ESIF (místní komunikace, cestovní ruch apod.);
Kotlíkové dotace - výměna zdrojů tepla na pevná fosilní paliva (výzva pro kraje - srpen
2015), dotace pro domácnosti od 70 % (možnost navýšení o podíl kraje či obcí), 239 mil.
Kč na 2 roky (8,57 %) – cca 2300 kotlů, dotace max. 150 tis. Kč (jaro 2016); bude
připraven průzkum absorpční kapacity přes webové stránky kraje, spuštěno bude
od 9. 6. 2015;
SMART AKCELERATOR - Nástroj na implementaci inovačních aktivit v regionech
a podporu rozvoje lidských zdrojů pro implementaci 3S RIS v regionech. Realizace
v rámci OP Věda, výzkum, vzdělávání, PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů
pro výzkum a vývoj (výzvu připravuje MŠMT). Sběr žádostí proběhne v rámci 2 výzev první průběžná, jednokolová (od 8. 7. 2015, realizace do 2019), druhá navazující od roku
2019. Jedná se o individuální projekt, jehož součástí jsou povinné a nepovinné moduly
(povinné – základní tým, vzdělávání ve Smart akcelerátoru, mapování; nepovinné pilotní ověřování, propagace, twinnig, asistence);
Příprava Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina (Sběr projektových
záměrů – říjen 2014);
IPRÚ – projekty zatím nevyčleněny z RAP (v rámci celkových nákladů) dokud nebude
dopracována strategie;
RAP bude využit jako podklad pro předložení Akčního plánu SRR na vládu (červen
2015), („Velká aktualizace“ nejpozději do 30. 8. 2016).
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Vlastní obsah – aktivity RAP s ÚD
- OP s identifikovanou ÚD – IROP, OPZ, OPD
- IROP:
- SC 1.1 – Modernizace silnic II. a III. třídy
- SC 1.2
o Budování a modernizace cyklostezek a cyklotras (682,5 mil. Kč);
o Opatření pro zvýšení bezpečnosti chodců (286 mil. Kč);
o Zavádění telematiky a inteligentních dopravních systémů (79 mil.);
o Pořízení vozidel VHD a související infrastruktury (1 176 mil.);
o Budování dopravních terminálů a souvisejících parkovacích systémů (645 mil.).
- IROP
- SC 1.3
o Modernizace infrastruktury a pořízení techniky pro složky IZS (95,5 mil. Kč).
- SC 2.1
o Budování a modernizace zařízení komunitních služeb (30 mil. Kč);
o Deinstitucionalizace sociálních služeb (260 mil. Kč);
o Infrastruktura pro sociální péči a sociální služby (1000 mil. Kč);
o Řešení potřeb sociálního bydlení (500 mil. Kč).
- SC 2.2
o Rozvoj infrastruktury pro sociální podnikání (72 mil. Kč).
- SC 2.3
o Zkvalitňování návazné péče ve zdravotnických zařízeních (823 mil. Kč).
Vlastní obsah – aktivity RAP s ÚD
- SC 2.4
o Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání (450 mil. Kč);
o Rozvoj infrastruktury v ZŠ (900 mil. Kč);
o Modernizace infrastruktury středního školství (1 750 mil. Kč);
o Rozvoj infrastruktury pro celoživotní vzdělávání (40 mil. Kč);
o Rozvoj infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže (184 mil. Kč).
- SC 3.1
o Rozvoj kulturní infrastruktury (300 mil. Kč);
o Obnova kulturních památek (1 265 mil. Kč - týká se cca 25 objektů)
-

-

OP Zaměstnanost
PO 1
o Zvyšování kvalifikace nezaměstnaných osob (19 mil. Kč), pouze IPRÚ;
o Řešení rozdílů v postavení mužů a žen na trhu práce (35 mil. Kč);
o Další rozvoj odborné úrovně zaměstnanců (325 mil. Kč).
PO 2
o Začleňování ohrožených skupin obyvatelstva (500 mil. Kč);
o Rozvoj sociální ekonomiky (115 mil. Kč).
PO 3
o Využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v sociální oblasti (23,5 mil.
Kč).
PO 4
o Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě (43,3 mil. Kč),
o Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě (24 mil. Kč).
OPD
SC 1.4
o Rozšíření trolejového vedení (62 mil. Kč), pouze IPRÚ
Zasedání RSK
rozhodnuto o založení pracovní skupiny RSK pro cestovní ruch,
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-

komunikační a koordinační platforma nejvýznamnějších subjektů cestovního ruchu
v regionu,
koordinace rozvojových záměrů, zpracování strategických dokumentů, sledování abkap,
spolupráce na zaměření národních dotační titulů pro CR (MMR - 500 mil. Kč na rok
2016),
sekretariátu uloženo navrhnout členy,
zápisy ze zasedání + RAP na webu: http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-stalakonference/ds-302861/p1=70911.

Usnesení 21/04/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
 Informace o naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina;
 Stav přípravy na programovací období EU 2014-2020.
usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Z dalšího jednání se omluvil Josef Číž.
5. Projednání výzvy GP FV Rozvoj podnikatelů 2015
Iveta Fryšová podala informace o čerpání finančních prostředků v roce 2014. V rámci GP FV
Rozvoj podnikatelů 2014 bylo podáno 132 žádostí, z nichž bylo 92 finančně podpořeno.
Ve výzvě pro letošní rok došlo oproti výzvě loňského roku ke změně ve specifických kritériích posun bodového hodnocení s ohledem na průmyslová odvětví. Další změna vyplynula z novely
zákona 250/2000 Sb. – povinnost zveřejnění 30 dnů. Grantový program bude navržen
k vyhlášení zastupitelstvu kraje dne 23. 6. 2015.
Usnesení 22/04/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Rozvoj podnikatelů 2015“.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
6. Stav přípravy na programovací období EU 2014-2020
Viz bod 4.
7. Projednání udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina 2015, informace o výsledcích
krajského kola soutěže
Dušan Vichr informoval, dle podkladových materiálů, o průběhu krajského kola soutěže Vesnice
roku 2015. Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se celkem přihlásilo 15 obcí z Kraje
Vysočina. Krajská komise určila vítěze – obec Martínkov, okr. Třebíč, která postoupí do
celostátního kola. Dále byly oceněny „Modrou stuhou“ (za společenský život) obec Vepříkov,
okr. Havlíčkův Brod, „Bílou stuhou“ (za činnost mládeže) obec Lípa, okr. Havlíčkův Brod,
„Oranžovou stuhou“ (za spolupráci obce a zemědělského subjektu) obec Heřmanov, okr. Žďár
nad Sázavou a Zelenou stuhou (za péči o zeleň a životní prostředí) obec Jiřice, okr. Pelhřimov.
Dne 9. 6. 2015 bude projednávat návrhy na ocenění obcí rada kraje. Slavnostní vyhodnocení
proběhne 14. srpna 2015 v obci Martínkov.
Iveta Fryšová doplnila, že v souvislosti s poklesem přihlašovaných obcí bude snaha v příštím
roce zaměřit se na publicitu této soutěže.
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Usnesení 23/04/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny
Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci
Martínkov, se sídlem Martínkov 29, 675 44 Lesonice, IČO: 00378151.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
8. Schválení dotací obcím v rámci POVV pro rok 2015
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál týkající se předložení návrhu na přidělení
dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro dalších 116 obcí, které již prošly
úspěšně tzv. kontrolou připravenosti akce, ve výši 12,151 mil. Kč, ke schválení zastupitelstvu
kraje dne 23. června 2015. Na zastupitelstvu kraje v květnu byla dotace již přidělena 46 obcím, u
ostatních obcí (488) zatím nebyla ukončena kontrola připravenosti akce. S jednotlivými příjemci
budou uzavírány veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení 24/04/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova dotace obcím,
na projekt a ve výši dle materiálu Vrr-04-2015-08, př. 1 za podmínek uvedených
v materiálu Vrr-04-2015-08, př. 2.,
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu Vrr-04-2015-08, př. 2.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
9. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím – Zásady MA
21 a Zdraví 21 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální
rozvoj
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál týkající se poskytování dotací na podporu
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. Dne
10. 5. 2015 byl ukončen sběr žádostí obcí, škol (v Národní síti škol podporujících zdraví)
a nestátních neziskových organizací. Všechny žádosti byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti
a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených Zásadami. Žádosti
splňující všechny podmínky stanovené „Zásadami“ mají nárok na poskytnutí dotace v roce 2015.
Celková výše dotací navrhovaných ke schválení ve druhém termínu podávání žádostí činí
255 370 Kč. Vzhledem k tomu, že celá alokace ve výši 2 500 000 Kč byla vyčerpána již v prvním
kole podávání žádostí dle Zásad, bude radě kraje navrženo schválit rozpočtové opatření
spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj při současném snížení kapitoly Rezerva
a rozvoj kraje o částku 256 000 Kč. Marie Černá navrhla přijmout usnesení s návrhem
zastupitelstvu kraje na zvýšení celkové alokace na Zásady na 2 800 000 Kč následně i pro rok
2016 ve vazbě na zvyšující se počet realizátorů MA 21. Členové Vrr s návrhem souhlasili.
Usnesení 25/04/2015/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 ve výši uvedené v materiálu
Vrr-04-2015-09, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu Vrr-04-2015-09, př. 1 na realizaci
akcí uvedených v materiálu Vrr-04-2015-09, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva
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Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů
místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu Vrr-04-2015-09, př.
2.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Usnesení 26/04/2015/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje zvýšení alokace na Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji
Vysočina vyhlášené pro rok 2016 na 2 800 000 Kč.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
10. Diskuze, různé
Informace o možnosti společného jednání Vrr a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
ČR v oblasti problematiky energetiky na Vysočině
Marie Černá informovala o možnosti společného jednání s Výborem pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí PČR na JE Dukovany na podzim 2015. Vítězslav Jonáš
předjednal možnost společného jednání i s Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Poslanecké sněmovny PČR. Vhodný termín by byl na přelomu září – říjen 2015. Přínosem by
bylo i pozvání zástupců MMR a MPSV.
11. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, zástupcům ORR za přípravu materiálů a ukončila
zasedání.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2015 je naplánováno
na 24. srpna 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 1. června 2015
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