Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2016
konaného 29. 8. 2016
Přítomni:
1. Rubišarová Medová Marie

6. Vymazal Jaroslav

2. Ryšavý Zdeněk

7. Hynk Vladislav

3. Uchytil Miloš

8. Kučera Tomáš

4. Číž Josef (místopředseda)

9. Černá Marie (předsedkyně)

5. Svoboda Zdeněk

10. Fryšová Iveta (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

3. Jonáš Vítězslav

2. Královec Pavel

4. Honzárek Libor

Hosté:
1. Vichr Dušan (ORR)

2. Průža Petr (OÚPSŘ)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Aktualizace č. 2 a aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
3. Informace o vyhodnocení GP FV „Rozvoj vesnice 2016“, „Naše škola 2016“, „Inovační
vouchery 2016“ a „Rozvoj podnikatelů 2016“.
4. FOND VYSOČINY - Změna poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny
pro rok 2016;
5. Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) 2016 – informace o průběhu administrace;
6. Projednání aktualizace regionálního akčního plánu;
7. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje;
8. Pakt zaměstnanosti;
9. Rekapitulace činnosti VRR, vyhodnocení;
10. Diskuze, různé
11. 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 9 hlasy.
2. Veřejné projednání Aktualizace č. 2 a 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Petr Průža zrekapituloval informace o Aktualizacích č. 2 a 3 Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina. Aktualizace č. 2 zahrnuje záměry státu, ve smyslu Politiky územního rozvoje ČR ve
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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.
Součástí aktualizací je vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách zaslané v rámci
projednání. Další projednání obou aktualizací proběhne v zastupitelstvu kraje v září 2016.
Usnesení 32/05/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
Doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Aktualizace č. 2 a 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
Petr Průža členům Vrr poděkoval za spolupráci při tvorbě dokumentů OÚPSŘ.
3. Informace o vyhodnocení GP FV „Rozvoj vesnice 2016“, „Naše škola 2016“,
„Inovační vouchery 2016“ a „Rozvoj podnikatelů 2016“.
Dušan Vichr podal Informace, dle powerpointové prezentace, o aktuálně vyhodnocených
programech administrovaných odborem regionálního rozvoje.
Grantový program INOVAČNÍ VOUCHERY 2016:
- Sběr žádostí: 2. 5. 2016 - 20. 5. 2016
- Alokace programu: 2 000 000 Kč
- Počet došlých žádostí: 15
- Požadovaná podpora celkem u všech přijatých žádostí: 2 517 911 Kč
- Počet žádostí vyřazených (nehodnocených v ŘV, administrativní nesoulad): 4
- Počet žádostí hodnocených (bodovaných v ŘV): 11
- Požadovaná podpora u hodnocených žádostí: 1 868 911 Kč
- Počet žádostí s přidělenou podporou: 11
- Přiznaná podpora celkem: 1 868 911 Kč
- Zbytková alokace programu: 131 089 Kč
Grantový program ROZVOJ VESNICE 2016:
- Sběr žádostí: od 2. 5. 2016 do 20. 5. 2016
- Alokace programu: 3 800 000 Kč
- Počet došlých žádostí: 35
- Požadovaná podpora celkem u všech přijatých žádostí: 5 117 807 Kč
- Počet žádostí vyřazených (nehodnocených v ŘV, administrativní nesoulad): 7
- Počet žádostí hodnocených (bodovaných v ŘV): 28
- Požadovaná podpora u hodnocených žádostí: 4 112 832 Kč
- Počet žádostí s přidělenou podporou: 26
- Přiznaná podpora celkem: 3 800 000 Kč
- Zbytková alokace programu: 0 Kč
Grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2016
- Sběr žádostí: 13. 6. 2016 - 30. 6. 2016
- Alokace programu: 10 000 000 Kč
- Počet došlých žádostí: 179
- Požadovaná podpora celkem u všech přijatých žádostí: 20 816 847 Kč
- Počet žádostí vyřazených (nehodnocených v ŘV, administrativní nesoulad): 18
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Počet žádostí hodnocených (bodovaných v ŘV): 161
Požadovaná podpora u hodnocených žádostí: 18 799 726 Kč
Počet žádostí s přidělenou podporou: probíhá bodování projektů v ŘV
Přiznaná podpora celkem: probíhá bodování projektů v ŘV
Zbytková alokace programu: probíhá bodování projektů v ŘV

Grantový program NAŠE ŠKOLA 2016:
- 3. 3. 2016 – 24. 3. 2016
- Alokace programu: 3 800 000 Kč
- Počet došlých žádostí: 67
- Požadovaná podpora celkem u všech přijatých žádostí: 6 878 622 Kč
- Počet žádostí vyřazených (nehodnocených v ŘV, administrativní nesoulad): 9
- Počet žádostí hodnocených (bodovaných v ŘV): 58
- Požadovaná podpora u hodnocených žádostí: 5 975 005 Kč
- Počet žádostí s přidělenou podporou: 35
- Přiznaná podpora celkem: 3 800 000 Kč
- Zbytková alokace programu: 0 Kč
Usnesení 33/05/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o vyhodnocení GP FV „Rozvoj vesnice 2016“, „Naše škola 2016“, „Inovační vouchery
2016“ a „Rozvoj podnikatelů 2016“.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
4. FOND VYSOČINY - Změna poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny
pro rok 2016
Dušan Vichr, dle podkladových materiálů, informoval o přípravě grantového programu
Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II, jehož vyhlášení bylo vázáno na výsledky ankety na
webu „Váš názor“, kde bylo ukončeno hlasování veřejnosti k 30. dubnu. Dále přítomné seznámil
i s návrhem poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny (FV) na rok 2016, který nově
činí 61,8 mil. Kč. Převod nových prostředků do FV není nutný vzhledem k dostatečnému
disponibilnímu zůstatku ve FV.
Grantový program „Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II“, jehož garantem je odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR) by měl být zaměřený zejména na podporu
údržby a oprav místních a jiných účelových komunikací využívaných v rámci prioritně páteřní
sítě značených cyklotras. Objem navrhovaného programu je 2,5 mil. Kč.
Usnesení 34/05/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit úpravu poměrného rozdělení prostředků ve Fondu Vysočiny pro rok
2016.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
5. Program obnovy venkova Vysočiny (POVV) 2016 – informace o průběhu
administrace
Iveta Fryšová, podala informace dle podkladového materiálu, že ORR nyní předkládá návrh na
přidělení dotací u 298 obcí, které prošly úspěšně tzv. kontrolou připravenosti akce, ve výši
32,414 mil. Kč. Kontrolou připravenosti celkem z 650 podaných žádostí prošlo 643 obcí
v souhrnné dotaci ve výši 69,973 mil. Kč. Ze zbývajících 7 obcí 6 obcí oznámilo, že projekty
nebudou z nejrůznějších důvodů realizovat, obec Jihlávka nestihla doložit ve vazbě na stavební
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zákon nezbytné povolení v termínu tzv. kontrol připravenosti, který byl dle schválených Zásad
POV stanoven na 31. 7. 2016. Ve vazbě na tyto případy je v Zásadách uvedeno, že v případě
nepředložení těchto podkladů nárok na dotaci zaniká (čl. 9 bod 1). Obec Jihlávka podala před
vypršením tohoto termínu žádost o výjimku z tohoto termínu. ORR navrhuje žádost o výjimku
zamítnout z důvodu rovného přístupu ke všem žadatelům a časovým důvodům, neboť vzhledem
k volebnímu roku by nebyl dostatečný časový prostor k předložení smlouvy s obcí Jihlávka
v listopadu do příslušných orgánů kraje.
Usnesení 35/05/2016/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-05-2016-05, př. 1 za podmínek uvedených
v materiálu VRR-05-2016-05, př. 2.,
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu VRR-05-2016-05, př. 2,
 rozhodnout nevyhovět žádosti obce Jihlávka uvedené v materiálu VRR-05-2016-xx, př. 4,
 rozhodnout neposkytnout dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu VRR-05-201605, př. 3.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
6. Projednání aktualizace regionálního akčního plánu
Dušan Vichr okomentoval pravidelnou roční aktualizaci Regionálního akčního plánu pro území
Kraje Vysočina, jehož poslední verze byla schválena Regionální stálou konferencí pro území
Kraje Vysočina (dále i „RSK“) dne 11. 9. 2015 a tato aktualizace bude projednána na zasedání
RSK dne 14. 9. 2016.
Iveta Fryšová doplnila, že RAP slouží jako podklad pro řídící orgány operačních programů s
ohledem na vhodné časové, objemové a tematické nastavení výzev v OP pro programovací
období EU 2014-2020. Dalším úkolem RAP je definovat oblasti, na které neexistuje odpovídající
finanční zdroj a je vhodné upravit stávající národní dotační titul či vytvořit nový.
Aktualizovaný RAP byl sestaven zejména na základě sběru projektových záměrů jednotlivých
subjektů z území, který probíhal v období květen – červen 2016, jedná se především o projekty
kraje, jeho PO, obcí a měst, jejich PO, neziskového sektoru a dalších subjektů z území. Celkem
bylo sebráno více jak 900 projektových záměrů.
Typově podobné projekty byly přiřazeny aktivitám RAP, kterých bylo identifikováno celkem 74.
U každé aktivity je uvedena vazba na SRR ČR a Program rozvoje Kraje Vysočina, dále možný
zdroj financování (operační program nebo DT státu příp. „bílé místo“), vyjádření finanční
náročnosti aktivity (objem projektů) v členění na zbytek roku 2016, 2017 – 2018 a 2019+
s uvedením kolik z těchto částek by mělo být financováno v rámci integrovaných nástrojů
(SCLLD MAS, IPRÚ Jihlavy).
Součástí RAP je i seznam dopravních projektů, pro jejichž realizaci se předpokládá využití
prostředků z IROP specifického cíle 1. 1., a který byl zpracován ve spolupráci s Odborem
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina. U každého projektu je
uvedena obecnější lokalizace, kde se daný projekt nachází z důvodu přiřazení k podporované
silniční síti.
Usnesení 36/05/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
Regionální akční plán pro území Kraje Vysočina.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti)
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7. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje
Marie Černá na základě podkladového materiálu konstatovala, že oproti roku 2016
v připravovaném rozpočtu kapitoly ORR pro rok 2017 k významným změnám nedošlo. Iveta
Fryšová okomentovala položky návrhu rozpočtu, které byly do rozpočtu nově zařazeny ve
vazbě na legislativní povinnosti kraje, např. zpracování energetických auditů budov v majetku
kraje.
Usnesení 37/05/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a bere na vědomí
rozpočet ORR do prvního čtení Zastupitelstva Kraje Vysočina.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti).
8. Pakt zaměstnanosti
Iveta Fryšová podala informace dle powerpointové prezentace, že dne 22. 6. 2016 byla
podepsána Dohoda o spolupráci na teritoriální pakt zaměstnanosti v Kraji Vysočina. Dále
informovala:
partneři 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 dopravy České republiky.
2 úrovně spolupráce:
- Rada paktu (vrcholná, rozhodovací úroveň),
- Výkonný výbor paktu (realizační a operativní úroveň).
21. 7. 2016 proběhlo 1. jednání Rady paktu
- oznámení nominací členů jednotlivých úrovní spolupráce,
- volba předsedajícího Rady paktu pro rok 2016 – Úřad práce ČR,
- volba nositele projektu v rámci výzvy č. 55 Operačního programu Zaměstnanost –
zvolena Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina,
- představení výzvy č. 55.
22. 8. 2016 proběhlo 1. jednání Výkonného výboru
představení připravovaného projektu Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina do výzvy č.
55 OP Z
Projekt do výzvy č. 55
- Projekt: Na správné místo;
- OPZ SC 1.1.1 – Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízko
kvalifikovaných a znevýhodněných,
- partneři - Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina (LP), Vysočina Education,
Krajská pobočka Úřadu Práce ČR v Jihlavě (povinný, bez finanční účasti),
- cílová skupina: uchazeči o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let,
- žadatel: Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina,
- aktivity projektu:
1. Firemní dny
2. Workshopy s personalisty
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3. Finanční gramotnost
4. Rozvoj IT kompetencí
5. Job Point pro mladé
6. Exkurze ve firmách
předpokládaný termín podání projektu: 14. 9. 2016,
náklady na projekt: 9 982 625 Kč, z toho partner Vysočina Education: 726 250 Kč,
plánovaný začátek projektu: 1. 12. 2016,
plánované ukončení projektu: 30. 11. 2018.

Usnesení 38/05/2016/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o Teritoriálním paktu zaměstnanosti, strategické platformě pro partnerskou spolupráci
organizací a institucí ve prospěch zaměstnanosti a konkurenceschopnosti kraje.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti).
9. Rekapitulace činnosti VRR, vyhodnocení
Martin Hyský, Marie Černá a Josef Číž vyjádřili poděkování členům Vrr za pravidelnou účast
na jednání Vrr a přínosnou spolupráci pro Kraj Vysočina, zástupcům krajského úřadu,
především ORR, poděkovali za přípravu podkladů pro jednání Vrr. Iveta Fryšová poděkovala
předsedkyni a členům Vrr za spolupráci a cenné připomínky k předkládaným dokumentům Kraje
Vysočina.
10. Diskuze, různé
11. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, za přípravu materiálů a ukončila zasedání.

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 29. srpna 2016
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