Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2015
konaného 24. srpna 2015
Přítomni:
1. Komínek Josef

6. Jonáš Vítězslav

2. Ryšavý Zdeněk

7. Vymazal Jaroslav

3. Uchytil Miloš

8. Hynk Vladislav

4. Číž Josef (místopředseda)

9. Černá Marie (předsedkyně)

5. Svoboda Zdeněk
Nepřítomni (omluveni):
1. Rubišarová Medová Marie

4. Honzárek Libor

2. Královec Pavel

5. Fryšová Iveta (tajemnice)

3. Kučera Tomáš
Hosté:
1. Hyský Martin (člen rady kraje)

3. Vichr Dušan (ORR krajského úřadu)

2. Kadlec Zdeněk (ředitel krajského úřadu)

4. Molák Miloš (ORR krajského úřadu)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Informace o vyhodnocení Rozvoj vesnice 2015, Inovační vouchery 2015 a Prodejny
regionálních produktů 2015;
3. Schválení dotací obcím v rámci POV pro rok 2015;
4. Příprava Kraje Vysočina na programovací období EU 2014-2020, informace o stavu
přípravy;
5. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje;
6. Diskuze, různé
7. 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.
Přednesl návrh programu, který byl schválen 7 hlasy.
Na zasedání se dostavili Vladislav Hynk a Vítězslav Jonáš.
2. Informace o vyhodnocení Rozvoj vesnice 2015, Inovační vouchery 2015 a Prodejny
regionálních produktů 2015
Marie Černá uvedla vyhodnocené grantové programy, konstatovala, že novinkou pro letošní rok
byla novela zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která
způsobila v oblasti dotační politiky značné komplikace.
Dušan Vichr, dle powerpointové prezentace, přítomné seznámil s vyhodnocenými grantovými
programy:
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

ROZVOJ VESNICE 2015
Finanční alokace: 3 000 000 Kč
Příjemci dotace: Města, městyse a obce
Zaměření: Opravy, rekonstrukce nebo výstavba veřejného osvětlení v místních částech obcí a
měst s minimálně 10-ti trvale bydlícími obyvateli
Dotace: 30 až 150 tis. Kč
Spolufinancování (podíl žadatele): 50 %
Alokace programu: 3 000 000 Kč
Počet došlých žádostí: 55
Požadovaná podpora celkem u všech přijatých žádostí: 5 221 270 Kč
Počet žádostí vyřazených (nehodnocených v ŘV, admin. nesoulad): 20
Počet žádostí hodnocených (bodovaných v ŘV): 35
Požadovaná podpora u hodnocených žádostí: 3 349 363 Kč
Počet žádostí s přidělenou podporou: 29
Přiznaná podpora celkem: 3 000 000 Kč
Zbytková alokace programu: 0 Kč
Rozhodnutí o podpoře: proběhne 8. 9. 2015 na ZK
INOVAČNÍ VOUCHERY 2015
Finanční alokace: 2 000 000 Kč
Příjemci dotace: Podnikatelské subjekty zpracovatelského průmyslu a vybraných odvětví
informačních a telekomunikačních odvětví
Zaměření: Vývoj produktu, procesu nebo služby, testování, měření, navrhování prototypů,
studie, design produktu, inovační audit, tvorby byznys plánu k inovativnímu produktu, posouzení
ekonomického dopadu, optimalizace operačních procesů firmy apod.
Dotace: 50 až 200 tis. Kč
Spolufinancování (podíl žadatele): 20 % / 40% <50 zaměstnanců / >50 zaměstnanců
Alokace programu: 2 000 000 Kč
Počet došlých žádostí: 13
Požadovaná podpora celkem u všech přijatých žádostí: 2 430 752 Kč
Počet žádostí vyřazených (nehodnocených v ŘV, admin. nesoulad): 7
Počet žádostí hodnocených (bodovaných v ŘV): 6
Požadovaná podpora u hodnocených žádostí: 1 156 000 Kč
Počet žádostí s přidělenou podporou: 6
Přiznaná podpora celkem: 1 003 379 Kč
Zbytková alokace programu: 986 621 Kč
Rozhodnutí o podpoře (datum a číslo usnesení RK): 28. 7. 2015, č. usnesení 1359/23/2015/RK
PRODEJNY REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ 2015
Finanční alokace: 1 000 000 Kč
Příjemci dotace: Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců
Zaměření: Pořízení zařízení či vybavení prodejen, případně rozšíření podnik. prostor ve
vlastnictví žadatele
Dotace: 30 až 150 tis. Kč
Spolufinancování (podíl žadatele): 50 %
Alokace programu: 1 000 000 Kč
Počet došlých žádostí: 16
Požadovaná podpora celkem u všech přijatých žádostí: 1 757 116 Kč
Počet žádostí vyřazených (nehodnocených v ŘV, admin. nesoulad): 5
Počet žádostí hodnocených (bodovaných v ŘV): 11
Požadovaná podpora u hodnocených žádostí: 1 373 107 Kč
Počet žádostí s přidělenou podporou: 8
Přiznaná podpora celkem: 1 000 000 Kč
Zbytková alokace programu: 0 Kč
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Rozhodnutí o podpoře (datum a číslo usnesení RK): 11. 8. 2015, č. usnesení 1478/24/2015/RK
Marie Černá se dotázala, zdali se ORR již zamýšlelo nad tématy podpory pro GP Rozvoj
vesnice 2016. Dušan Vichr odpověděl, že členové řídícího výboru GP se přikláněli finanční
podporu zaměřit na místní komunikace, ale záleží na objemu alokace FV v rozpočtu kraje pro
rok 2016. Marie Černá poznamenala, že starostové obcí by uvítali finanční podporu
do budování dětských hřišť pro místní části. Dušan Vichr konstatoval, že zaměření ORR zváží,
dodal, že i dle veřejného hlasování na zaměření grantových programů v rámci Fondu Vysočiny
je o rozvoj dětských hřišť zájem. Dále informoval, že MMR zvažuje možnost vyhlášení
samostatného dotačního titulu pro obce na obnovu místních komunikací.
Marie Černá bod uzavřela poděkováním ORR za zapracování připomínky Vrr k možnosti
podpořit více místních částí v rámci jednoho projektu do výzvy GP Rozvoj vesnice 2015.
Usnesení 27/05/2015
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
informaci o vyhodnocených programech FV Rozvoj vesnice 2015, Inovační vouchery 2015
a Prodejny regionálních produktů 2015.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Při hlasování nebyl přítomen J. Komínek.
3. Schválení dotací obcím v rámci POV pro rok 2015
Dušan Vichr okomentoval podkladové materiály týkající se předložení návrhu na přidělení
dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro dalších 254 obcí, které již prošly
úspěšně tzv. kontrolou připravenosti akce, ve výši 26,386 mil. Kč. Na zastupitelstvu kraje
v květnu byla dotace již přidělena 46 obcím, v červnu pak dalším 116 obcím, u ostatních obcí
(234) zatím nebyla ukončena kontrola připravenosti akce.
Dále zmínil, že ORR uvažuje o změně pravidel, tak aby byla snížena vysoká administrativní
zátěž způsobená novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Usnesení 28/05/2015
Výbor regionálního rozvoje
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-05-2015-03, př. 1 za podmínek uvedených
v materiálu Vrr-05-2015-03, př. 2.,
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu Vrr-05-2015-03, př. 2.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Při hlasování nebyl přítomen J. Komínek.
4. Příprava Kraje Vysočina na programovací období EU 2014-2020, informace o stavu
přípravy
Miloš Molák podal informace dle powerpointové prezentace:
Kotlíkové dotace
OPŽP 2014-2020, specifický cíl 2.1
- výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
- na Vysočinu až 239 mil. Kč na 2 roky (2016-17, 8,57 % z celkové alokace)
- dotaci fyzickým osobám poskytuje kraj
Číslo jednací: KUJI
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-

žádost kraje do 30. 9., žádost, výzva a pravidla RK v přípravě
dotace pro domácnosti od 70 %, (kotel na plyn a kombinované 75 %, kotle pouze na
biomasu a tepelná čerpadla 80 %),
+ 5 % města Pelhřimov, Humpolec, Velké Meziříčí, Třebíč
3% z nákladů vynaložených na výměnu kotlů na administraci
uznatelné náklady na publicitu
dotace max. 127,5 tis. Kč, uznatelné náklady od výzvy kraje
vyhlášení výzvy a příjem žádostí od fyzických osob cca začátek roku 2016
úkol: zjištění a zajištění ab. kapacity, nastavit jednoduchá a účinná pravidla

Vítězslav Jonáš se dotázal, zdali lze čerpat dotace na pořízení zdrojů tepla současně s více
zdrojů dotací. Některé obce vyhlásily také obdobný dotační titul. Dušan Vichr reagoval, že tuto
možnost ORR zjistí.
MAP a KAP
- Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje vzdělávání s ohledem na vzdělávací potřeby
každého žáka
- Rozvoj funkčních partnerství v oblasti rozvoje vzdělávání v území
= samospráva – školy (+zřizovatelé) – žáci, rodiče – NNO apod.
- Významný podklad pro vyhlašování výzev OP VVV a IROP
-

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání – zaměřen na žáky nad 15 let (SŠ, VOŠ)
o Průběžná výzva: 8. 7. 2015 – 31. 12. 2016
o Rozpočet: 17 mil. Kč – 26 mil. Kč
o Max. ukončení realizace (naplnění KAP): 31. 12. 2022
o Schvalování: RSK → MŠMT
o Nositel: kraj

-

Místní
MŠ)
o
o
o
o

akční plán rozvoje vzdělávání - zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let (ZŠ,

Průběžná výzva: srpen 2015 – 31. 12. 2016 (zatím nevyhlášena)
Rozpočet: 0,5 mil. Kč - 6 mil. Kč
Max. ukončení realizace: 31. 10. 2018
Schvalování: min. 70% zřizovatelů škol v daném územní → MŠMT, územní
rozložení RSK
o Nositel: ORP, mikroregion, MAS
o Seminář pro nositele – 10. září 2015 (na KrÚ)
Součástí prezentace byla také mapa zobrazující územní pokrytí a možné nositele jednotlivých
MAP
RSK a Pracovní skupiny RSK
- Příští zasedání RSK: 11. 9. 2015
Témata k projednání:
- Zpráva o činnosti pracovních skupin při RSK a z toho vyplývající témata (kotlíkové
dotace, problematika KAP a MAP - krajských a místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání)
- Pracovní skupina „Cestovní ruch“ při RSK
- Změny v nominacích do tematických pracovních skupin při RSK
- Aktualizace Regionální akčního plánu pro území Kraje Vysočina (doplnění o projekty do
IROP SC 1.1)
- Dělení území kraje pro MAP
- Nový stálý host – zástupce církve
- Integrované nástroje (CLLD, IPRÚ)
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-

IROP SC 1.1: podmínka výzvy - projekty musí být v souladu s RAP – jako příloha RAP
vznikl seznam projektů

-

PS Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj
o 16. 6.: RIS3, Smart akcelerátor, MAP, KAP, integrované nástroje
o 25. 6.: účastnili se také zástupci ORP a MAS
o územní vymezení a nositelé MAP
PS Životní prostředí
o 15. 6.: představení OPŽP, kotlíkové dotace, projekty kraje, integrované nástroje
PS Doprava
o 31. 8.: projekty do IROP SC 1.1

-

Výzvy operačních programů
kompletní informace lze nalézt na www.dotaceeu.cz
aktuální výzvy, semináře, harmonogram výzev, návody, atd.
Příklady aktuálních výzev:
- OP D: telematika, kolejová vozidla
- OP Z: péče o děti ZŠ, vzdělávání zaměstnanců, NNO
- podpora strategií Komunitně vedeného místního rozvoje
- IROP: silnice II. a III. třídy, ÚPD
- OP VVV: Smart akcelerátor, KAP
- OP PIK: transfer znalostí, školící střediska, ICT, úspory ener.
- OP ŽP: biodiverzita, ekologické zátěže, protipovodňové opatření, kanalizace a ČOV,
pitná voda, kotlíky
- OP AT-CZ: první výzvy od 22. září
- otevřena výzva pro MAS na realizaci CLLD.
Zdeněk Kadlec informoval, že je uvažováno o vzniku konzultačně poradenské kapacity ve
spolupráci Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje tzv. poradenská projektová kancelář, která by
využila kapacity pracovníků úřadů regionální rady a které by pomáhala kraji a jeho PO
především s přípravou projektů. Konkrétní záležitosti týkající se této organizace jsou nyní
v řešení a VRR bude na dalších zasedání informován o dalším vývoji. Martin Hyský dodal, že
organizace by mohla fungovat na in-house výjimku.
Vladislav Hynk se dotázal na fungování CRR na Vysočině. Martin Hyský reagoval, že CRR na
Vysočině již funguje, ředitelkou oddělení pro Kraj Vysočina se stala Ing. Renáta Marková, nyní
jsou hledány vhodné prostory pro tuto pobočku.
Usnesení 29/05/2015
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
informaci o přípravě na programovací období 2014-2020.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Usnesení 30/05/2015
Výbor regionálního rozvoje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina dle
materiálu Vrr-25-2015-04, př. 1. včetně jeho příloh, které jsou obsahem materiálů Vrr-25-201504, př. 2 a Vrr-25-2015-04, př. 3.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
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Během jednání o tomto bodě se dostavil na zasedání M. Hyský a z dalšího jednání se omluvil
J. Vymazal (neúčastnil se hlasování).
Marie Černá, z důvodu avizovaného odchodu Zdeňka Kadlece, navrhla zařadit, v rámci bodu
Diskuse, různé, na projednání: Žádost Regionální rady odborových svazů na stálého hosta
do Vrr. Přítomní se změnou souhlasili.
6. Diskuse, různé
Žádost Regionální rady odborových svazů na stálého hosta do Vrr
Marie Černá uvedla, že Regionální rada odborových svazů Kraje Vysočina požádala,
na základě projednání v Radě hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina, aby pan Roman
Bence byl na Vrr zván jako stálý host. Vyzvala zástupce kraje i členy Vrr k vyjádření.
Přítomní se jednomyslně shodli, že není vhodné, aby Vrr mělo stálé hosty. Marie Černá
na žádost odpoví.
5. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje
Marie Černá na základě podkladového materiálu konstatovala, že oproti roku 2015
k významným změnám nedošlo. Vyzvala členy k dotazům. Nebyly vzneseny žádné dotazy.
Dušan Vichr okomentoval položky návrhu rozpočtu, u nichž došlo k navýšení finančních
prostředků.
Marie Černá požádala ORR o přípravu zprávy o činnosti Evropského regionu Dunaj-Vltava a
jeho znalostních platforem.
Usnesení 31/05/2015
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
rozpočet ORR do prvního čtení Zastupitelstva Kraje Vysočina.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti).
Během jednání o tomto bodě se dostavil na zasedání M. Hyský a z dalšího jednání se omluvil
J. Vymazal (neúčastnil se hlasování).
6. 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, že oslovila předsedu Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí Senátu PČR, Miloše Vystrčila, sdělila, že bude problematické najít volný
termín. Vítězslav Jonáš informoval, že předběžný termín Výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj PS PČR je stanoven na 21. 10. 2015. Termín bude schválen dne 3. 10. 2015
na jednání Poslanecké sněmovny ČR.
Marie Černá po tomto termínu bude kontaktovat tajemníka tohoto výboru a možnost společného
jednání s ním projedná.
Vítězslav Jonáš informoval, že dne 21. 10. 2015 od 9:00 hod. proběhne na Městském úřadě
Třebíč seminář k ukončování socio-ekonomické studie ve věci provozu a případného odstavení
JE Dukovany a dopad na region.
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10. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, zástupcům ORR za přípravu materiálů a ukončila
zasedání.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2015 je naplánováno
na říjen, dle domluvy se zástupci Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR.

Ing. Marie Černá
předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Dušan Vichr
vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje
Zpracovala a zapsala Zuzana Škrdlová dne 24. srpna 2015
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