Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 2/2018 konaného dne 12. března 2018
Přítomni:

1. Vraspír Zdeněk

6. Černá Marie

3. Pokorný Jiří

8. Hynk Vladislav

5. Vlček Lukáš (předseda)

10. Fiala Jaroslav

2. Uchytil Miloš
4. John Jakub

Nepřítomni (omluveni):

7. Janoušek Pavel (místopředseda)

9. Zahradníček Josef

1. Komínek Josef

4. Komárek Josef

3. Kobrle Ladislav

6. Fryšová Iveta (tajemnice)

2. Rubišarová Medová Marie
Hosté:

1. Pacal Pavel (člen rady kraje)
2. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)
3. Vichr Dušan (ORR)

5. Švomová Miluše

4. Böhmová Jana (ORR)

5. Molák Miloš (ORR)

6. Hájková Ivona (ORR)

Program jednání:

1. Zahájení jednání;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Analýza potřeb měst a obcí, (Lukáš Vlček);

4. Aktuální informace z RSK Kraje Vysočina, (ORR);

5. Zásady ZK Vysočina na podporu MA21 a Zdraví 2020 – výsledky prvního kola, (ORR);
6. Výsledky nominací v anketě ZK Skutek roku 2017, (ORR);

7. Žádosti KOUS Vysočina a podporu činnosti a Mimořádnou podporu, (ORR);

8. Příprava Strategie regionálního rozvoje ČR – informace k postupu prací, (ORR);
9. POVV 2018 – informace o stavu administrace, (ORR);
10. Grantový program Rozvoj vesnice 2018, (ORR);

11. Grantový program Venkovské prodejny 2018, (ORR);
12. Grantový program Inovační vouchery 2018, (ORR);
13. Diskuze a různé;
14. 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. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení jednání;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Analýza potřeb měst a obcí, (Lukáš Vlček);

4. Aktuální informace z RSK Kraje Vysočina, (ORR);

5. Zásady ZK Vysočina na podporu MA21 a Zdraví 2020 – výsledky prvního kola, (ORR);
6. Výsledky nominací v anketě ZK Skutek roku 2017, (ORR);

7. Příprava Strategie regionálního rozvoje ČR – informace k postupu prací, (ORR);
8. POVV 2018 – informace o stavu administrace, (ORR);
9. Grantový program Rozvoj vesnice 2018, (ORR);

10. Grantový program Venkovské prodejny 2018, (ORR);
11. Grantový program Inovační vouchery 2018, (ORR);
12. Diskuze a různé;
13. Závěr.

Takto upravený návrh programu byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
3. Analýza potřeb měst a obcí
Lukáš Vlček okomentoval podkladový materiál.

Během jednání se dostavil člen výboru Jakub John.

Jedná se o nejrozsáhlejší analýzu v ČR. Cílem analýzy je identifikace a vyhodnocení
aktuálních potřeb měst a obcí ČR, identifikace problémových oblastí, které mohou být řešeny
prostřednictvím politiky soudržnosti EU, podklad pro vyjednávání s centrálními orgány ČR o
národních intervencích (národní dotační tituly, RUD aj.), podklad pro další strategické dokumenty s
regionálním dopadem (Strategie regionálního rozvoje ČR apod.). Hlavní výstupy analýzy: přestože
problematika dopravy zůstane na předních místech, na první a druhé místo se přesune dopravní
přetíženost a parkování, které trápí zejména města. Namísto dostupnosti práce se v popředí objeví
nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Největším skokanem do popředí jsou pak sociálně
vyloučené lokality, které za problémové považuje velká část měst. Kromě toho trápí města, více
než malé obce, ještě otázky bezdomovectví a integrace cizinců. Naopak, menší obce přikládají
větší váhu čističkám odpadních vod a dostupnosti služeb.
Zdeněk Vraspír doplnil téma o problematiku zimní údržby silnic. Vladislav Hynk poukázal na
složitost získávání pozemků pro investiční záměry. Lukáš Vlček doplnil, že je problém
v komplikacích legislativního prostředí pro obce.

4. Aktuální informace z RSK Kraje Vysočina
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál „Výroční zpráva RSK za rok 2017“. Zpráva popisuje
hlavní činnosti Regionální stále konference (RSK), jejich PS a sekretariátu RSK. Při RSK je
ustaveno celkem 7 tematických pracovních skupin. Mezi největší riziko činnosti RSK patří snižující
se ochota subjektů z regionu zapojovat se do činností kolem RSK.
Miloš Molák okomentoval prezentaci „ Zpráva hodnocení plnění Regionálního akčního plánu pro
území KV – čerpání OP“. Zpráva obsahuje údaje za území kraje týkající se čerpání prostředků
z ESIF v členění za rok 2017 a souhrnně za celé období 2014-2020. Tato prezentace bude
zaslána společně se zápisem. Celková dotace z EU je ve výši 70 %.
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5. Zásady ZK Vysočina na podporu MA21 a Zdraví 2020 – výsledky prvního kola
Jana Böhmová okomentovala podkladový materiál. Celkový finanční objem dotací nárokovaných
žadateli je 2 696 262 Kč. Výše alokace pro rok 2018 je 2 800 000 Kč. Lukáš Vlček vznesl dotaz na
počty žádostí. Jana Böhmová odpověděla, že se jedná o dotace určené pro konkrétní žadatele,
okruh žadatelů je omezen a v posledních letech dochází k úplnému vyčerpaní stanovené alokace.
Počty podaných žádostí se pohybují kolem 50 žádostí ročně.

Usnesení 05/02/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace na podporu naplňování a propagace místní
Agendy 21 a Zdraví 2020 žadatelům dle seznamu uvedeného v příloze č. 1 a uzavření
veřejnoprávních smluv s těmito žadateli a
bere na vědomí
přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Výsledky nominací v anketě ZK Skutek roku 2017
Jana Böhmová okomentovala podkladový materiál. Sběr nominací probíhal do konce ledna 2018.
V současné době probíhá hodnocení žádostí veřejností o skutcích fyzických osob. Od 14. 3. 2018
bude probíhat hodnocení o skutcích právnických osob. O samotných vítězích bude rozhodovat ZK
v květnu.
7. Příprava Strategie regionálního rozvoje ČR – informace k postupu prací
Miloš Molák okomentoval prezentaci, která bude zaslána společně se zápisem. Strategie
regionálního rozvoje ČR (SRR) je základní koncepční dokument ČR, v gesci MMR, jedná se o
zpracování dokumentu s platností na období 2021-2027, který bude mít mj. vazbu na kohezní
politiku (podklad pro OP).

8. POVV 2018 – informace o stavu administrace
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. V současné době probíhá sběr žádostí.
Dodnešního dne bylo doručeno 55 žádostí v souhrnné výši 6,9 mil. Kč. Josef Zahradníček vznesl
dotaz, zda se uvažuje o navýšení finanční částky na POVV na 100 mil. Kč, o kterém bylo jednáno
na zasedání výboru. Pavel Pacal odpověděl, že toto je otázka politické dohody při projednávání
rozpočtu. Ještě před 2 lety byla alokace ve výši 69 mil. Kč a pro rok 2018 došlo k navýšení na
85 mil. Kč. Josef Zahradníček vznesl dotaz na termín revize dotační politiky. Pavel Pacal
odpověděl, že představa je, aby od roku 2019 se schválením rozpočtu už existovala revidovaná
dotační politika kraje. Od září 2018 se uvažuje o pravidelných seminářích pro žadatele. Hlavním
prvkem je jednoduší administrace – jednodušší žádosti, srozumitelnost formulářů a jednoduší
webové rozhraní žádostí.
Usnesení 06/02/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnou dotace obcím uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Grantový program Rozvoj vesnice 2018
Dušan Vichr okomentoval materiál. Celkový objem finančních prostředků je 3 mil. Kč. Účelem
poskytnutých finančních prostředků je zajistit v místních částech obcí a v místních částech měst
KV spolufinancování rekonstrukcí nebo oprav místních komunikací a přilehlých chodníků. Vladislav
Hynk vznesl podnět na rozšíření zaměření poskytnuté podpory v místních částech obcí a měst
jako je tomu např. u POV, kde si obce mohou vybrat libovolně zaměřenou akci. Dušan Vichr
odpověděl, že pokud by došlo k rozšíření podpory na další oblasti, musel by mít tento grantový
program více podprogramů, nebo pozměnit kritéria.
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Usnesení 07/02/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Rozvoj vesnice 2018“.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

10. Grantový program Venkovské prodejny 2018
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Celkový objem finančních prostředků je 4 mil. Kč.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování příspěvků obce, které
obec následně poskytuje provozovateli prodejny v dané obci, nebo zajistit spolufinancování
provozních nákladů prodejny v případě, že obec je jejím provozovatelem. Příjemci dotace mohou
být obce do 5 tis. obyvatel. Jiří Pokorný vznesl dotaz na právní definici prodejny smíšeného zboží.
Dušan Vichr odpověděl, že definice neexistuje. Vladislav Hynk vznesl dotaz na základní a
specifická kritéria pro posuzování projektů – Podíl obyvatel ve věku 65+ v daném sídle SLDB
2011. Dušan Vichr odpověděl, že se jedná o poslední dostupná data, čerstvější informace nejsou
k dispozici. Pavel Pacal doplnil, že podpora je primárně určena pro malé obce, které si sami
nemohou pomoci. Vladislav Hynk doplnil, že by bylo vhodné změnit kritérium příjemců dotace a to
zrušení hranice 5 tis. obyvatel, čímž by dalších 14 měst s místními částmi, také o tuto podporu
mohlo požádat. Pavel Pacal řekl, že při zrušení tohoto kritéria dojde k navýšení počtu žadatelů
a navýšení počtu neuspokojených žadatelů malých obcí. Dále vznesl podnět, aby byla podpora
rozšířena i na pojízdné prodejny. Dušan Vichr doplnil, že rozsah programu byl vytipován
na základě dotazníkového šetření a průměrný příspěvek na 1 prodejnu od 1 obce je menší jak
10 000 K, což je z hlediska administrace dotace neefektivní. Dále vznesl dotaz, zda se uvažuje o
finanční podpoře lékáren. Pavel Pacal odpověděl, že o této podpoře kraj neuvažuje. Podpora
venkovských prodejen je projekt, kdy se jedná o podporu dostupnosti základních potravin.
Usnesení 08/02/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Venkovské prodejny 2018“.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

11. Grantový program Inovační vouchery 2018
Ivona Hájková okomentovala podkladový materiál. Celkový objem finančních prostředků je 1 mil.
Kč. Došlo pouze k formálním úpravám. V loňském roce byl o tento program menší zájem a to
pravděpodobně z důvodu, že se podniky potýkají s nedostatkem pracovních sil a řeší problematiku
personální.
Usnesení 09/02/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Inovační vouchery 2018“.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

12. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 23. dubna 2018 od 14:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
13. 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
Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 15. února 2018.
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