Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 3/2018 konaného dne 23. dubna 2018
Přítomni:

1. Vraspír Zdeněk

7. Černá Marie

3. Rubišarová Medová Marie

9. Zahradníček Josef

5. Kobrle Ladislav

11. Fryšová Iveta (tajemnice)

2. Uchytil Miloš
4. Pokorný Jiří

6. Vlček Lukáš (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

2. Komárek Josef
3. John Jakub
Hosté:

1. Pacal Pavel (člen rady kraje)

2. Hyský Martin (člen rady kraje)

8. Hynk Vladislav

10. Fiala Jaroslav

4. Janoušek Pavel (místopředseda)
5. Švomová Miluše

3. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)
4. Vichr Dušan (ORR)

Program jednání:

1. Zahájení jednání;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Grantový program Rozvoj podnikatelů 2018, (ORR);

4. POVV 2018 – informace o stavu administrace, (ORR);
5. Informace v rámci realizace MA 21 a NNO, (ORR);
6. Kotlíkové dotace – informace k čerpání, (ORR);
7. Dotační politika Kraje Vysočina, (ORR);
8. Diskuze a různé;
9. 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 8 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.
3. Grantový program Rozvoj podnikatelů 2018
Během jednání se dostavil člen výboru Jaroslav Fiala.

Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Jedná se o návrh na vyhlášení grantového
programu na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou
příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení a souvisejících technologických rozvodů
s maximální dotací 150 tis. Kč na jeden projekt. Podpora malých podniků je významná pro jejich
schopnost udržet zaměstnanost a také jejich flexibilitu. V souladu se schválenou alokací Fondu
Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 10 mil. Kč.
K větším úpravám došlo pouze u specifických kritérií – nově bylo zařazeno kritérium „Podíl
zaměstnaných osob se zdravotním postižením“. Grantový program bude vyhlášen na květnovém
zasedání zastupitelstva kraje. Lukáš Vlček vznesl podnět na zrušení kritéria „Podíl
nezaměstnaných osob v příslušném ORP“. Dušan Vichr reagoval, že toto kritérium vzhledem
k tomu, že se zvýšil celkový počet bodů u specifických kritérií, má nyní nižší váhu. Josef
Zahradníček požádal o vysvětlení bodového rozpětí u specifického kritéria „Přidělení dotace
v rámci GP Rozvoj podnikatelů v letech 2016 až 2017“. Dušan Vichr odpověděl, že se bude
zohledňovat přidělení dotace za poslední dva roky, nerozlišuje se konkrétní rok.
Usnesení 10/02/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „Rozvoj podnikatelů 2018“
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. POVV 2018 – informace o stavu administrace
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Jedná se o návrh na přidělení dotací obcím
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018, které podaly žádost do tohoto
dotačního titulu v rozmezí od cca poloviny března do poloviny dubna 2018. Aktuálně bylo přijato
dalších 96 žádostí. Maximální požadovaná dotace může činit až 127 tis. Kč. V kapitole Regionální
rozvoj je pro tento účel vyčleněno celkem 85 mil. Kč.
Usnesení 11/02/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti
bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace
obcím, na projekt a ve výši dle materiálu Vrr, MA 21-03-2018-04, př. 1.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Informace v rámci realizace MA 21 a NNO
Iveta Fryšová okomentovala powerpointovou prezentaci. Seznámila členy výboru s aktivitami
v rámci MA 21. Mezi projekty patří „Čistá Vysočina“ – jedná se o komunitní aktivitu v rámci
mezinárodní kampaně Den Země, „Skutek roku“ – jedná se o projekt vedoucí k rozvoji regionu v
oblasti kultury, památkové péče, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství,
vzdělávání a osvěty a sociálně-zdravotní oblast, „Klimatour 2018“ – jedná se o cyklistický peloton,
který pojede ze Žirovnice, přes Růženou, Batelov, Třešť, Pavlov a Urbanov. Peloton projíždějící
krajinou spojuje jednotlivé obce, propaguje udržitelnou mobilitu, bezpečnost jízdy na kole, ochranu
životního prostředí, předcházení vzniku odpadu, recyklaci, podporu sousedské spolupráce. Dne
15. 5. 2018 se uskuteční poznávací cesta na Jižní Moravu.
6. Kotlíkové dotace – informace k čerpání
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. První vlna kotlíkových dotací byla spuštěna
v roce 2015. V první výzvě bylo podáno 2436 žádostí v celkové výši 271 mil. Kč. Následně byla
dodatečně vyhlášena druhá výzva. Zde bylo podáno 621 žádostí v celkové výši 77 mil. Kč.
Druhá vlna kotlíkových dotací byla vyhlášena v roce 2017. V první výzvě bylo podáno 2454 žádostí
v celkové výši 243 mil. Kč. Třetí vlna kotlíkových dotací se předpokládá ve druhé půli roku 2019.
Lukáš Vlček vznesl dotaz na existenci měření reálného zlepšení ovzduší. Iveta Fryšová
odpověděla, že MŽP vytipovalo obce, ale bohužel v Kraji Vysočina se jednalo o obce, ve kterých
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nebyla poskytnuta kotlíková dotace. Martin Hyský doplnil, že v rámci kraje je realizován projekt
ISKOP 2, kdy v ročních intervalech probíhá v určitých obcích měření polutantů.
7. Dotační politika Kraje Vysočina
Během jednání se dostavil člen výboru Jiří Pokorný.

Pavel Pacal informoval členy komise o nové dotační politice kraje. Od roku 2019 dojde ke
zjednodušení dotační politiky, bude uživatelsky a administrativně jednotná. Od roku 2019 bude
Fond Vysočiny sdružovat všechny dotační tituly kraje. Kraj Vysočina každoročně vyčleňuje na
dotační politiku cca 340 mil. Kč. Od roku 2019 bude nastaveno, že finanční alokace bude pevně
vázána na procento z daňových příjmů kraje. Tudíž bude jasně dána max. částka, která bude
v daném kalendářním roce rozdělena do dotační politiky. Zatím je navrženo devět tematických
celků, ve kterých budou fungovat jednotlivé dotační tituly, které budou navrženy jednotlivými
odbory. Tematické celky budou korespondovat s tím, o co je v kraji největší zájem. Dotační politika
kraje bude mít jednotný administrativní charakter. Žadatelé, kteří nedoloží požadované přílohy,
budou nově vyzýváni, aby doložili potřebné dokumenty. Výhodou FV je, že programy mohou mít
přesah z jednotlivých roků do dalších roků. Pro žadatele bude připraven nový webový portál.
Jaroslav Fiala vznesl dotaz, zda pro jednotlivé oblasti budou vyhlašovány konkrétní časové výzvy,
nebo bude možnost průběžné žádosti po celý kalendářní rok do vyčerpání finanční alokace. Pavel
Pacal odpověděl, že u některých výzev to bude možné, zastřešující podmínky na to vliv mít
nebudou. Iveta Fryšová doplnila, že kontinuální možnost podávání projektů nebude narušena. Kraj
Vysočina v současné doby využívá různé nástroje dotační politiky – Zásady ZK, Pravidla RK a
programy FV. Jedná se o nástroje, které mají nesoutěžní a soutěžní charakter. Vladislav Hynk
vznesl dotaz na devět tematických celků. Pavel Pacal odpověděl, že v současné době se uvažuje
o oblastech: konkurenceschopné podnikatelské prostředí, kultura a památková péče, cestovní
ruch, zemědělství a životní prostředí, venkov, sociální a rodinná politika, vzdělávání, sport a volný
čas, prevence a požární technika. V rámci těchto celků budou odbory navrhovat jednotlivé dotační
tituly. Objem převáděných prostředků do FV a programy na rok 2019 budou schvalovány na
prosincovém zasedání zastupitelstva kraje. V současné době je návrh, aby dotační politika kraje
byla max. do výše 5,6 % daňových příjmů kraje.
8. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 28. května 2018 od 14:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
9. 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 26. dubna 2018.
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