Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2016
konaného 18. ledna 2016
Přítomni:
1. Komínek Josef

7. Vymazal Jaroslav

2. Ryšavý Zdeněk

8. Hynk Vladislav

3. Uchytil Miloš

9. Kučera Tomáš

4. Číž Josef (místopředseda)

10. Honzárek Libor

5. Svoboda Zdeněk

11. Černá Marie (předsedkyně)

6. Jonáš Vítězslav
Nepřítomni (omluveni):
1. Medová Rubišarová Marie

3. Fryšová Iveta (tajemnice)

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

4. Vondráková Zuzana (OKPPCR)

2. Kadlec Zdeněk (ředitel krajského úřadu)

5. Strejček Jan (vedoucí OÚPSŘ)

3. Vichr Dušan (ORR)

6. Petr Průža (OÚPSŘ)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025;
3. Informace o dotacích na územně-plánovací činnost pro obce;
4. Informace o vývoji a stavu VRT na území Kraje Vysočina;
5. Finanční alokace FV pro rok 2016;
6. Návrh GP FV Naše škola 2016;
7. Diskuze, různé;
8. 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 10 hlasy.
2. Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025
Zuzana Vondráková, zástupkyně úseku cestovního ruchu odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu krajského úřadu, okomentovala powerpointovou prezentaci „Strategie
rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“, jedná se o navazující
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dokument na předcházející. Strategie je také jedna z podmínek pro možnost čerpání dotací ze
státního rozpočtu.
9. 12. 2015 byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zpracovatele. Předpokládaný termín
dokončení celého díla je odhadnut na březen 2017, strategická část a SWOT analýza Strategie
by měly být dokončeny na podzim 2016. Součástí Strategie bude i marketingová strategie se
zaměřením na cestovní ruch. Dokument bude podroben procesům SEA.
Části Strategie:
1. Analytická část
- analýza dat získaných z dotazníkových šetření u návštěvníků regionu, která stanovují
Profil návštěvníka turistického regionu Vysočina (sběr dat VŠPJ a TIC)
- provedení kvantitativního šetření u subjektů poskytujících kongresové/konferenční služby
- provedení šetření u subjektů působících v cestovním ruchu v Kraji Vysočina na základě
vlastního dotazníku
2. SWOT analýza
- 1 skupinová diskuze se zástupci odborné veřejnosti
3. Strategická část (návrhová) vč. stanovení finanční náročnosti
- rozvojové směry na úrovni prioritních oblastí – opatření – aktivit
- prioritní oblast Marketingová strategie cestovního ruchu Kraje Vysočina
4. Implementace, časový plán, monitorování
- akční plány (2-3-5 roky), metodika monitorování a vyhodnocování úspěšnosti a dopadů,
pravidla pro aktualizaci Strategie a návrh možné úpravy PRK.
Vítězslav Jonáš se dotázal na účast Kraje Vysočina na veletrhu RegionTour 2016, jako
podporu rozvoje cestovního ruchu v kraji. Martin Hyský reagoval, že členové rady kraje
diskutovali o účasti Kraje Vysočina na tomto veletrhu. Na základě zkušeností z loňského ročníku
a vysokých finančních nákladů, bylo zvoleno prezentovat Kraj Vysočina na RegionTour 2016
pouze na stánku CzechTourism a soustředit finanční prostředky na prestižnější veletrhy, jako je
např. Holiday World (neklesá zde zájem vystavovatelů oproti veletrhu RegionTour). Na základě
vyhodnocení veletrhu RegonTour 2016 bude rozsah účasti Kraje Vysočina na tomto veletrhu
opět přehodnocen.
Dále Vítězslav Jonáš vznesl připomínku, že by mělo být do Strategie také zohledněno turisticky
nejnavštěvovanější místo na Vysočině, kterým je informační centrum Jaderné elektrárny
Dukovany.
Marie Černá zmínila projekt „Obce sobě“, ve kterém bylo jedno z volitelných témat i cestovní
ruch, v rámci kterého byla zpracována podrobná analýza, která by mohla zpracovateli pomoci při
zpracování analytické části Strategie.
Usnesení 01/01/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025
usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Během jednání o tomto bodě se na zasedání dostavil Libor Honzárek.
3. Informace o dotacích na územně-plánovací činnost pro obce
Jan Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu,
informoval o dotačním titulu „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
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na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina“, který je vyhlašován
zastupitelstvem kraje již od roku 2013.
V Kraji Vysočina je celkem 704 obcí, z nichž má zpracovanou platnou územní plánovací
dokumentaci 621 obcí. Územní plány nejsou pořízeny u 83 obcí v kraji, z toho u 34 obcí jsou
plány rozpracovány (49 obcí v současné době plány nepořizuje).
Na pořízení územního plánu byla poskytnuta dotace z rozpočtu kraje 667 obcím o celkovém
finančním objemu 102 860 417 Kč, z toho v letech 2003 – 2015 646 obcím o celkové finanční
výši 65 024 056 Kč. V roce 2016 bylo na krajský úřad doručeno celkem 21 žádostí na celkem
2 369 852 Kč (nebylo projednáno v zastupitelstvu kraje). Předpokladem je, že dotační titul bude
pokračovat do roku 2020.
17 obcí Kraje Vysočina obdrželo dotaci na realizaci územních plánů z IOP a IROP.
Libor Honzárek se dotázal na dotační titul pro zpracování regulačních plánů obcí. Jan Strejček
reagoval, že dotační titul na podporu zpracování regulačních plánů připravuje Ministerstvo pro
místní rozvoj.
Usnesení 02/01/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
Informace o dotacích na územně-plánovací činnost pro obce.
usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
4. Informace o vývoji a stavu VRT na území Kraje Vysočina
Jan Strejček zrekapituloval informace o umístění Vysokorychlostní tratě propojující Prahu
a Brno. V Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina je uvedena trasa Vysokorychlostní
železniční tratě Praha – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno.
Petr Průža dle mapy informoval o dvou trasách procházejících přes území Kraje Vysočina, a to
trase Praha – Kolín – Havlíčkův Brod – Brno, ukotvené v Zásadách územního rozvoje Kraje
Vysočina a trase ukotvené v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje, Praha –
Benešov – Havlíčkův Brod – Brno. V zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina tato trasa
sledována není. Pro obě trasy jsou nyní nově zpracovány Územně technické studie, které budou
podkladem pro zpracování studie proveditelnosti. Na základě těchto studií proveditelnosti
rozhodne ministerstvo dopravy o variantě, která bude navržena pro realizaci. Dále Petr Průža
informoval o plánovaných úrovních dopravy (převážně přeprava osob).
Vítězslav Jonáš se dotázal, zdali je počítáno s napojením jednotlivých měst v kraji. Petr Průža
reagoval, že s napojeními na místní železniční tratě je počítáno. Jan Strejček doplnil, že
komentovaná studie spíše řeší umístění trati spojující Prahu a Brno, lokální napojení na místní
tratě se bude řešit následovně. Dne 5. února 2016 se uskuteční jednání o VRT.
Dále se Vítězslav Jonáš dotázal, zdali výrazná časová prodleva pro realizaci VRT procházející
územím Kraje Vysočina je z důvodů řešení problematiky na úrovni Kraje Vysočina. Martin
Hyský uvedl, že problematika se týká národní úrovně. Plán výstavby je předpokládaný až na
léta 2030-40.
Marie Černá upozornila, že na míře, jakou se dotkne VRT Kraje Vysočina, bude záležet i na
obcích. V květnu proběhne na Třebíčsku konference k VRT, které se zúčastní i zástupci
ministerstev.
Dále mezi členy Vrr proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že procházející VRT přes území ČR
a Kraj Vysočina bude pro naše území velkým přínosem pro rozvoj dopravy, mobility, cestovního
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ruchu, atd. A je nutné tuto záležitost posunout dále, aby byly podniknuty kroky k realizaci VRT
přes území ČR a Kraj Vysočina. Dalším vnímaným problémem spojený s dlouhou prodlevou
realizace je stavební uzávěra na územní rezervě pro VRT.
Marie Černá tuto naléhavou záležitost posunutí realizace VRT přes území ČR vznese na
jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, dne 2. 2. 2016.
Usnesení 03/01/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
Informace o vývoji a stavu VRT na území Kraje Vysočina.
a pověřuje
předsedkyni Vrr, Marii Černou, aby na zasedání zastupitelstva kraje tlumočila názor Vrr na
pozitivní dopad zamýšleného projektu VRT pro rozvoj veřejné dopravy v Kraji Vysočina.
usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
5. Finanční alokace FV pro rok 2016
Dušan Vichr informoval, dle podkladového materiálu, že na rok 2016 je navrženo zastupitelstvu
kraje vyhlásit celkem 23 grantových programů o celkovém finančním objemu 59,3 mil. Kč.
(v r. 2015 bylo vyhlášeno 23 GP ve výši 56,0 mil. Kč). Všechny grantové programy již byly
v minulosti vyhlášeny. U GP „Naše školka“ byla, vlivem sníženého zájmu o tento GP
a demografického vývoje, finanční podpora přesunuta do základních škol a bude navržen
k vyhlášení GP „Naše škola“. Dále došlo ke změně názvu GP „Bioodpady“ na GP „Odpady“
a několikaletým časovým odstupem je navržen k vyhlášení grantový program „Edice Vysočiny
2016“ a oproti loňskému roku nebude vyhlášen GP Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu.
Ostatní programy byly vyhlášeny i v roce 2015. Prvních 11 grantových programů bude
předloženo k vyhlášení zastupitelstvu kraje dne 2. 2. 2016. Další grantové programy budou
vyhlašovány v průběhu roku 2016.
Dále Dušan Vichr podal komentář k jednotlivým grantovým programům FV navržených
k vyhlášení v roce 2016:
- Inovační vouchery 2016
- Rozvoj podnikatelů 2016
- Naše škola 2016
- Prodejny regionálních produktů 2016
- Investujme v sociálních službách 2016
- Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2016
- Prevence kriminality 2016
- Jednorázové akce 2016
- Sportoviště 2016
- Tábory 2016
- Sportujeme 2016
- Bezpečná silnice 2016
- Čistá voda 2016
- Infrastruktura ICT 2016
- Informační a komunikační technologie 2016
- Rozvoj vesnice 2016
- Životní prostředí 2016
- Odpady 2016
- Lyžařské běžecké trasy 2016
- Památkově chráněná území 2016

Číslo jednací: KUJI

6678/2016 SH

Číslo stránky

4

-

Edice Vysočiny 2016
Cyklodoprava a cykloturistika 2016
Regionální kultura 2016

Kompletní přehled všech aktuálních Grantových programů, Zásad a Pravidel včetně formulářů
žádostí je dostupný po jejich vyhlášení na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz pod
odkazem e-Dotace
V důsledku novely zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vznikly
pro žadatele dotací nové povinnosti, které musel krajský úřad zakomponovat do dotačních
programů kraje
Usnesení 04/01/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu kraje schválit
 poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2016 dle materiálu Vrr-01-2016-05,
př. 2.;
 převod prostředků ve výši 48 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2015 do rozpočtu
Fondu Vysočiny na rok 2016.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
6. Návrh GP FV Naše škola 2016
Dušan Vichr informoval, že na základě postupného přesunu silných ročníku z MŠ do ZŠ,
diskuse na ŘV grantu a také Vrr a na základě ankety „Váš názor“ byl dotační titul zaměřen na
opravy, rekonstrukce a dovybavení kuchyní, jídelen, výdejen stravy nebo sociálních zařízení
základních škol. Dle specifických kritérií budou zvýhodňovány malotřídní školy.
Finanční alokace:
Příjemci dotace:
Dotace:
Spolufinancování:

3 800 000 Kč
Fyzické a právnické osoby provozující základní školu
30 až 120 tis. Kč
50 %

Výzva pro předkládání žádostí bude vyhlášena zastupitelstvem kraje dne 2. 2. 2016. Příjem
žádostí může následovat nejdříve 30 dní od vyhlášení výzvy – nastaven od 3. 3. do 24. 3. 2016.
Projekty budou realizovány od cca července 2016 do září 2017.
Usnesení 05/01/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Naše
Vrr-01-2016-06, př. 1.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)

škola

2016“

dle

materiálu

7. Diskuze, různé
Jaroslav Vymazal se dotázal, zdali v rámci GP „Bezpečná silnice 2016“ bude možné získat
finanční podporu i na projektovou dokumentaci. Dušan Vichr reagoval, že tento GP je v gesci
odboru dopravy a informaci zašle emailem.
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2016 je naplánováno
na 7. března 2016 od 13:00 hod. v sídle krajského úřadu.

Číslo jednací: KUJI

6678/2016 SH

Číslo stránky

5

8. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, za přípravu materiálů a ukončil zasedání.

Ing. Marie Černá
předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Zuzana Škrdlová dne 18. ledna 2016
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