Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 7/2017 konaného dne 27. listopadu 2017
Přítomni:

1. Vraspír Zdeněk

8. Vlček Lukáš (předseda)

3. Rubišarová Medová Marie

10. Janoušek Pavel (místopředseda)

5. Kobrle Ladislav

12. Zahradníček Josef

2. Uchytil Miloš
4. Pokorný Jiří

6. Komárek Josef
7. John Jakub

Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef
Hosté:

1. Pacal Pavel (člen rady kraje)

9. Černá Marie

11. Hynk Vladislav
13. Fiala Jaroslav

14. Fryšová Iveta (tajemnice)

2. Švomová Miluše
2. Vichr Dušan (ORR)

Program jednání:

1. Zahájení jednání;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Vyhodnocení činnosti výboru za rok 2017, (předseda výboru);
4. Plán činnosti výboru na rok 2018, (ORR);

5. Návrh Zásad POVV pro rok 2018, (ORR);

6. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21, (ORR);

7. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a
vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2017, (ORR);

8. Vyhlášení Čisté Vysočiny 2018, (ORR);

9. Evropský region Dunaj Vltava – informace o činnosti, (ORR);
10. Diskuze a různé;
11. Závěr.

1. Zahájení jednání
Lukáš Vlček, předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále
jen „Vrr, MA 21“) přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů
konstatoval, že je Vrr, MA 21 usnášeníschopný.
2. Schválení programu a zápisu
Lukáš Vlček přednesl program dnešního zasedání výboru. Tento návrh programu byl 11 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.

3. Vyhodnocení činnosti výboru za rok 2017
Lukáš Vlček vyjádřil poděkování zástupcům ORR za celoroční přípravu podkladů pro jednání
Vrr, MA 21, členům Vrr, MA 21 za aktivní činnost a Pavlu Pacalovi za pravidelnou účast na
výboru. Iveta Fryšová poděkovala členům výboru za spolupráci a cenné připomínky
k předkládaným dokumentům Kraje Vysočina.
Během jednání se dostavili členové výboru Jakub John a Zdeněk Vraspír.

4. Plán činnosti výboru na rok 2018
Lukáš Vlček okomentoval podkladový materiál. K předloženému plánu činnosti výboru na rok 2018
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení 30/07/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
předložený plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok
2018.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Návrh Zásad POVV pro rok 2018
Iveta Fryšová okomentovala materiál. Pro rok 2018 je navrhována finanční alokace ve výši
85 mil. Kč. Jsou navrhovány pouze menší úpravy Zásad vyplývající z praktických zkušeností při
administraci POVV. Pavel Pacal informoval, že snahou kraje je zjednodušení dotační politiky.
V současné době kraj disponuje 67 dotačními tituly ve smyslu FV, Zásad a Pravidel. Lukáš Vlček
vznesl dotaz na formu revize dotačních titulů. Pavel Pacal odpověděl, že revize budou probíhat
v několika oblastech, a to zejména v oblasti obsahové, oblasti administrativního zjednodušení pro
žadatele (pokud žadatel předkládá více žádostí, bude stačit potřebné dokumenty doložit pouze
jednou). Další snahou bude srovnání s dotační politikou ostatních krajů. Marie Černá vznesla
dotaz na odstranění čl. 3 odstavec 8. Dušan Vichr odpověděl, že tuto možnost obce nevyužívaly.
V minulých letech byl také problém při vyúčtování těchto nákladů. Vladislav Hynk vznesl podnět,
aby nebylo zapomínáno na místní části, neboť na tyto části nelze čerpat dotace. Josef Komárek
vznesl dotaz na čl. 4 – Typy podporovaných projektů. Iveta Fryšová odpověděla, že projekt musí
být tematicky sladěn s cílem podpory jedné ucelené akce. Členové výboru na svém srpnovém
zasedání jednali o možnosti navýšení finančních prostředků pro Program obnovy venkova. V rámci
diskuse se všichni přítomní jednomyslně shodli na následujícím doporučení, které ORR přednesl
při prvním čtení rozpočtu: „Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje
navýšit finanční částku na Program obnovy venkova Vysočiny na 100 milionů Kč pro rok 2018.“
Usnesení 31/07/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových
dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočina pro rok 2018.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21

Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Zásady běží od roku 2004. Jedná se o nástroj,
kterým jsou podporovány měkké aktivity. Vyhlášením Zásad Kraj Vysočina transparentně finančně
podpoří aktivity místní Agendy 21 (dále jen „MA21“), k jejichž naplňování a podpoře se veřejně
zavázal v rámci Programu rozvoje kraje (PO 2: Kvalitní a dostupné veřejné služby a PO 4: Zdravé
životní prostředí a udržitelný venkov), v rámci Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období
2016-2020, a zároveň tak splní ukazatel vytvoření systému podpory aktivit MA21 v souladu s
Kritérii MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, podle kterých Kraj Vysočina při realizaci MA21
postupuje. Podporovanými aktivitami jsou např. osvětové kampaně, informační a výchovné
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materiály k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví, zavádění principů zdravého životního stylu do
škol, podpora činnosti Škol podporujících zdraví, pořádání výstav, seminářů, kulatých stolů aj.
Finanční alokace je stejné jako v minulých letech. Změny v Zásadách jsou formálního charakteru.
Lukáš Vlček vznesl dotaz na čerpání dotace. Iveta Fryšová odpověděla, že čerpání probíhá ve
třech kolech, standardně je alokace vyčerpána již v prvním kole. Počet realizátorů v MA 21 stoupá,
vychází se ze sestaveného rozpočtu.
Usnesení 32/07/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a
vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2017
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Oceněny budou skutky jednotlivých fyzických
osob a projekty právnických osob. Cílem Ceny je vzbudit zájem široké veřejnosti o dobrovolné
aktivity v rozvoji území a neziskového sektoru a zároveň snaha ocenit ty, kteří se v těchto
oblastech angažovali. Ocení je symbolické - kovový šnek a koš regionálních produktů. Změny jsou
formálního charakteru. V lednu bude probíhat sběr nominací, poté následuje samotné hlasování.

Usnesení 33/07/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK
ROKU a
vyhlásit
soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2017“.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Vyhlášení Čisté Vysočiny 2018
Iveta Fryšová informovala o přípravě 10. ročníku Čisté Vysočiny v roce 2018 v rámci MA 21.
Jedná se o osvětovou akci určenou široké veřejnosti, spojenou s jarním úklidem přírody. Sběr
odpadků je možný v okolí silnic na Vysočině a na veřejných prostranstvích v obcích a městech. V
roce 2017 se zapojilo více jak 22 tisíc dobrovolníků, bylo sebráno přes 82 tun odpadu. Přihlášení
probíhá od 1. 1. do 28. 2. 2018 pouze prostřednictvím elektronického formuláře na webových
stránkách Kraje Vysočina. Úklid bude probíhat v termínu od 9. 4. – 22. 4. 2018. Registrovaní
účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky. Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích
vedle komunikací. Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obec zajistí zdarma
Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina. V případě úklidu přímo v obcích a městech budou
poskytnuty pouze pytle a účastníci si musí zajistit odvoz odpadků s firmou, která v místě provádí
svoz odpadu. Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich vlastníkem. Akce
nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu. Zdeněk Vraspír vznesl podnět, aby akce
byla konaná dvakrát do roka. Iveta Fryšová odpověděla, že se jedná o dobrovolnou akci a mohlo
by dojít ke ztrátě významu akce, dobrovolníci by se nemuseli dalšího sběru zúčastnit, došlo by
k navýšení nákladů, akce je logisticky náročná a je spojena s Mezinárodním dnem země.

9. Evropský region Dunaj Vltava – informace o činnosti
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. V roce 2017 předsedá Evropskému regionu
Dunaj Vltava region Dolní Bavorsko. Dne 17. 1. 2018 předsednictví předá Kraji Vysočina. Na
základě usnesení politického grémia ERDV bylo tématem bavorského předsednictví „Jazyková
ofenzíva“, tzn. Podpora výuky jazyka sousedů (NJ-CJ). V roce 2018 hlavní tématem budou
zvolena témata zaměřena na obce, komunitně řízený místní rozvoj atd. Aktivity budou financovány
z rozpočtu ERDV. ERDV v současné době pracuje na základě dohody o partnerství, není
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samostatnou právnickou osobou. Josef Zahradníček vznesl dotaz na délku trvání předsednictví.
Iveta Fryšová odpověděla jeden rok.
Usnesení 34/07/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava.
Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

10. Diskuze a různé
Lukáš Vlček vznesl podnět, aby na další zasedání výboru byla pozvána Ing. Renáta Marková,
ředitelka územního odboru IROP pro Kraj Vysočina. Dále na některém z dalších zasedání výboru
projednat materiál „Analýza potřeb měst a obcí“. Josef Zahradníček vznesl dotaz na stav MAS.
Iveta Fryšová odpověděla, že, na území Kraje Vysočina nebyly podpořeny dvě MAS. V současné
době na základě podání námitek byly vráceny do procesu hodnocení. Ostatní MAS byly schváleny
a jsou ve fázi výzev. RSK projednávala rychlost hodnocení projektů. Sekretariátu RSK bylo
uloženo vstoupit v jednání s MMR k tématu zrychlení přidělování projektů v rámci procesu
hodnocení. Data jsou uváděna ve vyhlášených výzvách, nikoliv v čerpání.
Byly stanoveny termíny zasedání výboru pro rok 2018: 15. 1., 12. 3., 23. 4., 28. 5., 27. 8., 22. 10.,
26. 11. a to vždy od 14:00 hod. v zasedací místnosti A 3.15.

Termín příštího zasedání bude stanoven na pondělí 15. ledna 2018 od 14:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
11. Závěr
Lukáš Vlček, předseda Vrr, MA 21, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

Ing. Lukáš Vlček
předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
tajemnice Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 30. listopadu 2017.
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