Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2016
konaného 13. 6. 2016
Přítomni:
1. Komínek Josef

5. Jonáš Vítězslav

2. Ryšavý Zdeněk

6. Vymazal Jaroslav

3. Uchytil Miloš

7. Kučera Tomáš

4. Svoboda Zdeněk

8. Černá Marie (předsedkyně)

Nepřítomni (omluveni):
1. Rubišarová Medová Marie

4. Hynk Vladislav

2. Číž Josef (místopředseda)

5. Honzárek Libor

3. Královec Pavel

6. Fryšová Iveta (tajemnice)

Hosté:
1. Hájková Ivona (ORR)

3. Vichr Dušan (ORR)

2. Molák Miloš (ORR)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Veřejné projednání Aktualizace č. 2 a 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina; Zpráva
o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina za období 2012 – 2016;
3. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2015;
4. GP FV 2016 - Prodejny regionálních produktů 2016 - Informace o vyhodnoceném
grantovém programu;
5. Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) 2016 – informace o průběhu administrace;
6. Zásady MA21 a Zdraví 21 – druhé kolo příjmu žádostí o dotaci;
7. Projednání udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina 2016, informace o výsledcích krajského
kola soutěže;
8. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014-2020 za 1. pololetí 2016;
9. Aktualizace Profilu - analytické části Programu rozvoje Kraje Vysočina;
10. Zpráva o naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015;
11. Teritoriální pakt zaměstnanosti;
12. Smart akcelerátor;
13. Diskuze, různé;
14. Závěr.

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

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 8 hlasy.
2. Veřejné projednání Aktualizace č. 2 a 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina za období 2012 –
2016
Jan Strejček informoval o Aktualizaci č. 2 a č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Dne
15. 6. 2016 se uskuteční veřejné projednání obou aktualizací.
Aktualizace č. 2 zahrnuje záměry státu, ve smyslu Politiky územního rozvoje ČR ve znění
Aktualizace č. 1. Zahrnuje však jen ty záměry, pro které příslušná ministerstva předložila
potřebné dokumentace. Záměry, které nebyly v Aktualizaci č. 2 řešeny: vysokorychlostní trať
Praha – Brno, koridor VVN 400 KV Dasný – Slavětice – Čebín, podzemní zásobník plynu
v lokalitě Rožná, potencionální plochy pro hlubinné uložiště radioaktivních odpadů, plocha těžby
uranu jižně od Přibyslavi.
Aktualizace č. 3 se týká tří konkrétních záměrů na krajské silniční síti. Jsou to: Přeložka silnice
II/602 jižně od Jihlavy – jižní obchvat města Jihlavy, Obchvat II/602 obce Velký Beranov,
Obchvat II/405 Okříšky vč. propojení na silnici II/35114 mezi obcemi Přibyslavice a Nová Ves.
Předpoklad projednání obou aktualizací v zastupitelstvu kraje je v září 2016.
Dále Petr Průža podal informace o zpracování Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina za období 2012 – 2016. Zpráva je vyhodnocuje, jak byly zásady územního
rozvoje za uplynulé období využívány, byla posouzena aktuálnost záměrů, byly konstatovány
nové požadavky do ZÚR a zohledněny republikové záměry z PÚR. Schválená Zpráva v ZK je
podkladem pro zpracování Aktualizace č. 4 ZÚR KV. Předpoklad zpracování dokumentace
Aktualizace č. 4 je přelom 2016/2017, projednání v roce 2017 a 2018.
Usnesení 21/04/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
 Aktualizace č. 2 a 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina za období 2012 – 2016.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
3. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2015
Dušan Vichr okomentoval Závěrečnou zprávu FV za rok 2015, která bude k projednání
předložena zastupitelstvu kraje dne 21. 6. 2016, dle podkladových materiálů: http://extranet.krvysocina.cz/samosprava/index.php?akce=zastupitelstvo_materialy_detail&id=7522 .
Usnesení 22/04/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok
2015.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
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4. GP FV 2016 - Prodejny regionálních produktů 2016 - Informace o vyhodnoceném
grantovém programu
Ivona Hájková dle powerpointové prezentace seznámila přítomné s vyhodnocením GP
„Prodejny regionálních produktů 2016“:
Alokace programu: 1,5 mil. Kč
Termín příjmu žádostí: 2. – 20. 5. 2016
Přijato 9 žádostí - požadovaná alokace 832 169 Kč
- 2x stavební investice
- 6x vybavení provozovny
- 1x vybavení i stavební investice
- 4 nově vznikající prodejny
Zasedání ŘV - 2. 6. 2016
Navrženo k podpoře všech 9 žádostí (832 169 Kč).
Na základě dotazu T. Kučery, I. Hájková doplnila informaci, že v Kraji Vysočina je celkem 36
certifikovaných prodejen regionálních produktů (i podnikové prodejny). Marie Černá doplnila
charakteristiku certifikovaných prodejen regionálních produktů - Základní podmínkou je
certifikace od ZERA, a. s.
Usnesení 23/04/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o vyhodnocení grantového programu Fondu Vysočiny „Prodejny regionálních
produktů 2016“.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
5. Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) 2016 – informace o průběhu
administrace
Dušan Vichr, dle podkladového materiálu, informoval o návrhu na přidělení dotací u 192 obcí,
které prošly úspěšně tzv. kontrolou připravenosti akce, ve výši 20,888 mil. Kč. U 305 obcí zatím
nebyla ukončena kontrola připravenosti akce a tyto obce budou postupně předkládány
do dalších ZK.
Usnesení 24/04/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
návrh na přidělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 u obcí, které již
prošly úspěšně tzv. kontrolou připravenosti akce.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
6. Zásady MA21 a Zdraví 21 – druhé kolo příjmu žádostí o dotaci
Ivona Hájková podala informace, že v rámci těchto zásad bylo ve 2. kole celkem podáno
7 žádostí.
- 5 žádostí od škol, o jejichž podpoře rozhodla rada kraje dne 31. 5. 2016 (dotace
v celkové výši 235 380 Kč),
- 2 žádosti od obcí (obec Černovice; obec Brzkov).
Z důvodu vyčerpané alokaci, ORR navrhuje k finanční podpoře žádost obce Černovice
(60 000 Kč), jejíž žádost byla na krajský úřad doručena dříve.

Číslo jednací: KUJI

50481/2016 SH

Číslo stránky

3

Usnesení 25/04/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace
principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 žadateli dle seznamu uvedeného v příloze č. 1, obci
Černovice.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
7. Projednání udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina 2016, informace o výsledcích
krajského kola soutěže
Dušan Vichr informoval o výsledcích krajského kola soutěže Vesnice Kraje Vysočina 2016. Do
soutěže byla zařazena každá obec, která v termínu do 29. 4. 2016 podala řádně vyplněnou
přihlášku – celkem bylo přihlášeno a hodnoceno v krajském kole 19 obcí. Vítězem pro rok 2016
se stala obec Lípa (okres Havlíčkův Brod), která postoupí do celostátního kola a zároveň podle
platných Zásad může získat cenu Vesnice Kraje Vysočina.
V rámci soutěže byly navrženy na udělení darů další oceněné obce (modrá stuha, bílá stuha,
oranžová stuha, zelená stuha, cena naděje pro živý venkov, zlatá cihla, diplom za moderní
knihovnické a informační služby, diplom za vzorné vedení obecní kroniky, diplom za kulturní
přínos, diplom za systematický rozvoj obce, diplom za podporu a využívání volného času dětí a
mládeže, diplom za příkladnou environmentální výchovu, diplom za příkladnou péči a sakrální
stavbu, diplom za udržení venkovského charakteru obce). Schválení finančních darů těmto
obcím je v kompetenci rady kraje.
Přítomní diskutovali o snižujícím se zájmu o tuto soutěž a s tím i spojené vypovídající hodnotě.
D. Vichr reagoval, že oproti roku 2015 se mírně zvedl zájem a soutěžilo o 4 obce více.
Usnesení 26/04/2016/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 Lípa, se
sídlem Lípa 93, 582 57 Lípa, IČO: 00267805.
 poskytnout dar obci Lípa, se sídlem Lípa 93, 582 57 Lípa, IČO: 00267805, z kapitoly
Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního
rozvoje dle materiálu Vrr-04-2016-07, př. 2.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
8. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014-2020 za 1. pololetí 2016
Dušan Vichr, dle podkladového materiálu, podal informace o aktivitách za 1. pololetí 2016
programovacího období EU 2014-2020:
- Realizace operačních programů na období 2014 – 2020;
- Kotlíkové dotace;
- Krajské akční plány vzdělávání (KAP) a místní akční plány vzdělávání (MAP);
- Mapování absorpční kapacity pro operační programy;
- Aktualizace regionálního akčního plánu (RAP);
- Regionální stálá konference;
- Činnost pracovních skupin při Regionální stálé konferenci;
- SMART Akcelerátor;
- Program Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020.
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Usnesení 27/04/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací
období EU 2014-2020.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
9. Aktualizace Profilu - analytické části Programu rozvoje Kraje Vysočina
Marie Černá uvedla, že se jedná o pravidelnou aktualizaci Profilu Kraje Vysočina, který je
analytickou částí Programu rozvoje Kraje Vysočina. Poslední aktualizaci Profilu projednalo
Zastupitelstvo Kraje Vysočina v březnu 2015.
Miloš Molák doplnil informace, dle podkladového materiálu, o konkrétních změnách.
Usnesení 28/04/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje zastupitelstvu kraje
vzít na vědomí
aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu Vrr-04-2016-09, př. 1
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
10. Zpráva o naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2015
Miloš Molák informoval, že Vyhodnocení PRK by mělo sloužit pro monitorování naplňování
PRK. V rámci tohoto vyhodnocení bylo navrženo předkládat pravidelně 1x ročně vývoj
navržených monitorovaných indikátorů a dále vyhodnocovat naplňování Programu rozvoje Kraje
Vysočina ve vazbě na rozpočet kraje, a to vždy nejpozději do 30. června daného roku. Poprvé
za rok 2015 do 30. 6. 2016.
Usnesení 29/04/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje zastupitelstvu kraje
vzít na vědomí
Vyhodnocení naplňování Programu rozvoj Kraje Vysočina za rok 2015.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
11. Teritoriální pakt zaměstnanosti
Ivona Hájková podala informace dle powerpointové prezentace:
Teritoriální pakt zaměstnanosti je strategickou platformou pro partnerskou spolupráci organizací
a institucí ve prospěch zaměstnanosti a konkurenceschopnosti kraje. Může být zároveň
využíván jako odborná platforma pro oblast zaměstnanosti a vzdělávání v dalších regionálních
aktivitách, např. Regionální stálá konference, integrované nástroje, krajské a místní akční plány
vzdělávání, regionální inovační strategie atd. a dále může být využit k realizaci tzv. sektorových
dohod.
Na podzim 2015 vznikla pracovní skupina k teritoriálnímu paktu zaměstnanosti, která
analyzovala krajská uskupení zabývající se tematikou zaměstnanosti, vzdělávání
a konkurenceschopnosti. Z provedené analýzy vyplynulo, že existuje prostor pro spolupráci
v rámci teritoriálního paktu zaměstnanosti (větší operativnosti v rozhodování, přístupu k datům,
možnosti zajišťovat některé činnosti atd.) a proto byla připravena Dohoda o partnerství.
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Oblasti spolupráce:
- sběr informací, analýzy a prognózy související se situací na trhu práce,
- sběr informací, analýzy a prognózy související s ekonomickým vývojem především Kraje
Vysočina,
- problematiku rozvoje lidských zdrojů, včetně školství, dalšího vzdělávání, rekvalifikací
a celoživotního vzdělávání především v Kraji Vysočina,
rozvoj spolupráce škola – firma,
- agendu související s kariérním poradenstvím,
- poradenské a informační činnosti v oblasti zaměstnávání,
aktivity na podporu zvýšení uplatnění a zaměstnatelnosti na trhu práce s důrazem
na odborné kompetence a prevenci nezaměstnanosti,
- motivační a rekvalifikační aktivity,
- slaďování poptávky a nabídky na trhu práce se zaměřením na predikci vývoje pracovních
příležitostí,
- vytváření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí pro obyvatele Kraje
Vysočina,
- přípravu koncepčních dokumentů v oblasti strategie zaměstnanosti,
- vytváření podmínek pro aplikaci navržených strategií prostřednictvím střednědobých
integrovaných programů a synergicky fungujících projektů,
- zefektivnění spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru,
- další aktivity, které si vyhradí Rada paktu nebo se souhlasem Rady paktu Výkonný výbor
paktu a jsou v souladu s cíli platformy
Signatáři dohody:
- Kraj Vysočina,
- Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina,
- Úřad práce České Republiky,
- Českomoravská konfederace odborových svazů,
- Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a středisko služeb školám, příspěvková organizace,
- Svaz průmyslu a obchodu.
Uzavřením partnerství umožní některým se signatářům čerpat finanční prostředky z fondů EU
na aktivity související s činností paktu (např. Hospodářská komora, Vysočina Education atd.).
Usnesení 30/04/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje zastupitelstvu kraje
 vyhradit si rozhodnout uzavřít dohodu o spolupráci dle materiálu Vrr-04-2016-11, př. 1;
 rozhodnout uzavřít dohodu o spolupráci dle materiálu Vrr-04-2016-11, př. 1.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
12. Smart akcelerátor
Ivona Hájková přítomné seznámila s projektem zaměřeným na rozvoj inovačního prostředí
v podmínkách Kraje Vysočina.
Cíle projektu:
- posílit inovační výkonnost Kraje Vysočina,
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-

zlepšit rámcové podmínky pro vyvážený rozvoj inovačního prostředí, výzkumu a vývoje
na území regionu s využitím Regionální inovační strategie Kraje Vysočina a krajského
annexu RIS3 strategie
systematicky podporovat a rozvíjet spolupráci mezi veřejným, podnikatelským
a akademickým sektorem

Projekt podpoří přípravu a nastavení vhodných nástrojů a strategických intervencí k posílení
inovačního potenciálu kraje tak, aby inovační potenciál mohl být využit jako jeden z hlavních
zdrojů konkurenceschopnosti kraje v celorepublikovém i mezinárodním měřítku.
Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 10. 2019
Rozpočet: 5,7 mil. Kč
- osobní výdaje 3,4 mil. Kč
- nákup služeb
o vzdělávání 325 000 Kč,
o mapování 750 000 Kč,
o zajištění cateringu na jednání RAPI a inovačních platforem 25 000 Kč
- nepřímé náklady – 1,1 mil. Kč
Vzhledem ke svému současnému inovačnímu potenciálu budou v rámci projektu realizovány
pouze povinné aktivity projektu (Řízení projektu, Základní tým, Vzdělávání a Mapování).
O realizaci nepovinných modulů (Asistence, Twinnig, Pilotní ověřování a Propagace) lze
uvažovat až v rámci následné výzvy (předpoklad r. 2019). Součástí projektu je příprava
tří strategických intervencí, které mají přispět k naplnění cílů projektu - „Spolupráce firem a škol
pro zajištění kvalitních lidských zdrojů relevantních pro trh práce“ (systém praxí ve firmách)
a „Vím, co chci“ (systém kariérové poradenství) a „Rozvoj sítí nové generace – NGA“
(vybudování moderní vysokorychlostní internetové sítě).
Předkládaný projekt lze označit za systémový, neboť jeho aktivity a výstupy přispějí
k naplňování cílů národní RIS 3 strategie, jejíž vznik a implementace jsou nutnou podmínkou pro
možnost čerpání finančních prostředků na oblast výzkumu, vývoje a inovací (VVI). Nepodání
tohoto projektu, jehož jediným možným nositelem dle vyhlášené výzvy je kraj, by mohlo
znevýhodnit subjekty z Kraje Vysočina při hodnocení jejich projektů, podaných v rámci výzev
do oblasti VVI, konkrétně OP VVV a OP PIK.
Usnesení 31/04/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o realizaci projektu „SMART AKCELERÁTOR – Rozvoj inovačního prostředí
v podmínkách Kraje Vysočina“ dle materiálu Vrr-04-2016-12, př. 1 a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo
z cizích zdrojů ve výši max. 5 200 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci
projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb
projektu.
usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
13. Diskuze, různé
Detailní informace o projednávaných tématech lze získat v uveřejněných podkladových
materiálech pro jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2016: http://extranet.krvysocina.cz/samosprava/index.php?akce=zastupitelstvo_materialy&zastupitelstvo=4&rok=2016
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Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2016 je naplánováno
na 29. srpna 2016 od 13:00 hod. v sídle krajského úřadu.
14. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, za přípravu materiálů a ukončila zasedání.

Ing. Marie Černá
předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Zuzana Škrdlová dne 13. června 2016
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