Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 4/2018 konaného dne 28. května 2018
Přítomni:

1. Vraspír Zdeněk

7. Černá Marie

3. Rubišarová Medová Marie

9. Hynk Vladislav

5. Komárek Josef

11. Fiala Jaroslav

2. Uchytil Miloš
4. Pokorný Jiří

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

2. Kobrle Ladislav
Hosté:

1. Lízner Antonín (SMO ČR)
2. Vichr Dušan (ORR)

8. Janoušek Pavel (místopředseda)

10. Zahradníček Josef
12. Fryšová Iveta (tajemnice)

3. John Jakub

4. Švomová Miluše

3. Molák Miloš (ORR)

Program jednání:

1. Zahájení jednání;

2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);

3. Centrum společných služeb, (Antonín Lízner, SMO ČR);

4. Územní energetická koncepce KV pro období 2017-2042, (ORR);
5. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2017, (ORR);

6. Zpráva o naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017, (ORR);
7. POVV 2018 – informace o průběhu administrace, (ORR);

8. Zpráva o programovém období EU 2014-2020 - za 1. pol. 2018, (ORR);
9. Žádosti KOUS Vysočina na podporu činnosti a Malé granty, (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
Z jednání odešel člen výboru Josef Zahradníček.
Lukáš Vlček přednesl program dnešního zasedání výboru. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení jednání;

2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);

3. Centrum společných služeb, (Antonín Lízner, SMO ČR);

4. Územní energetická koncepce KV pro období 2017-2042, (ORR);
5. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2017, (ORR);

6. Zpráva o naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017, (ORR);
7. POVV 2018 – informace o průběhu administrace, (ORR);

8. Zpráva o programovém období EU 2014-2020 - za 1. pol. 2018, (ORR);
9. Žádosti KOUS Vysočina na podporu činnosti a Malé granty, (ORR);
10. Dotační politika kraje od roku 2019, (ORR);
11. Diskuze a různé;
12. Závěr.

Takto upravený návrh programu byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.
3. Centrum společných služeb
Během jednání se dostavil člen výboru Miloš Uchytil.

Antonín Lízner okomentoval powerpointovou prezentaci, která bude zaslána společně se zápisem.
Strategickým cíle projektu je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj
veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do
dobrovolného svazku obcí. Myšlenkou projektu je podpořit výkon veřejné správy prostřednictvím
center společných služeb. V současné době centrum skýtá 83 smluvních partnerů (odborných
týmů v ČR). Centrum zaměstnává 280 specialistů. Typy nejčastějších aktivit: odborné
poradenství při výkonu veřejné správy, projektový management, veřejné zakázky, GDPR,
vzdělávání zástupců obcí, společné nákupy a postupy, setkávání starostů. U projektu meziobecní
spolupráce je v současné době evidováno 1 461 projektů členských obcí DSO. Z toho 504 projektů
s rozpočtem více jak 288 milionů korun již bylo úspěšně ukončeno.
Během jednání se dostavil člen výboru Jiří Pokorný.
Zdeněk Vraspír řekl, že tento projekt v Mikroregionu Novoměstsko běží bez jakýchkoliv problémů.
Miloš Uchytil také vyslovil spokojenost s tímto projektem. Antonín Lízner doplnil, že ukončení
projektu je naplánováno na červen 2019. Plánuje se systémová změna financování svazku obcí, a
aby dobrovolné svazky obcí byly zařazeny do systému veřejné správy. Lukáš Vlček doplnil, že
cílem je, aby meziobecní spolupráce byla součástí strategického dokumentu „Strategie
regionálního rozvoje ČR“. Antonín Lízner řekl, že problém je vylidňování venkova a stárnutí
obyvatelstva. Iveta Fryšová sdělila, že centra jsou aktuální téma, neboť jsou zapracovaná do
připravované „Strategie regionálního rozvoje ČR“ jako centra sdílených služeb“. V území jsou
podobné organizace, které poskytují podobné služby. Lukáš Vlček upřesnil, že svazky obcí
poskytují služby, které vedou ke koordinaci rozvoje území na základě získaných zdrojů. Primárním
článkem pro fungování rozvoje území musí být svazky obcí a ne MAS. Lukáš Vlček vznesl žádost,
aby byla více podporována meziobecní spolupráce. Marie Černá doplnila, že řada dobrovolných
svazků obcí je založena účelově, kraj není plošně pokryt rozvojovými svazky obcí, některé obce
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jsou ve více svazcích. Antonín Lízner sdělil, že SMO úzce spolupracuje s MAS v daném území,
společným bodem je rozvoj území.

4. Územní energetická koncepce KV pro období 2017-2042
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Proces SEA byl dokončen. Aktualizace je
zpracována na základě aktualizace Státní energetické koncepce. Pavel Janoušek vznesl dotaz na
zpracování odpadu. Iveta Fryšová odpověděla, že problematika zpracování odpadu je řešena
samostatnou koncepcí „Plán odpadového hospodářství“. Josef Komárek vznesl dotaz na
fotovoltaiku a následné skladování energie. Iveta Fryšová odpověděla, že toto téma spadá do 9
priorit, která jsou řešena v návrhové části, priorita je fotovoltaika na střechách. Kraj Vysočina má
povinnost MPO sdělovat naplňování územně energetické koncepce. Jiří Pokorný vznesl dotaz na
dopad do krajského rozpočtu při naplňování koncepce. Iveta Fryšová odpověděla, že koncepce je
vázaná na celé území kraje, ne jen na majetek kraje, proto vyčíslení není možné. Pro rok 2018 je
vyčísleno 5 až 10 mil. Kč na pilotní projekty.
Usnesení 12/03/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina – aktualizace 2017 2042 dle materiálu VRR-04-2018-04, př. 1 při zohlednění podmínek uvedených v souhlasném
stanovisku SEA.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Závěrečná zpráva Fondu Vysočiny za rok 2017
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. V roce 2017 bylo vyhlášeno celkem 20 programů v
souhrnném objemu 62,0 mil. Kč, což je o čtyři grantové programy méně než v roce 2016. Všechny
tyto grantové programy byly zároveň i v roce 2017 vyhodnoceny. Z 20 programů vyhlášených v
roce 2017 bylo 18 grantů opakovaných, v podstatě ve stejném rozsahu zaměřeny jako v roce
2016, pouze 1 program byl úplně nový (Venkovské prodejny) a 1 GP byl vyhlášen po několikaleté
pauze (Klenotnice Vysočiny). V roce 2017 bylo vyhodnoceno celkem 20 grantových programů – v
rámci těchto programů byla podpora přidělena z 1 045 došlých žádostí 717 žadatelům. V řídicím
výboru, tj. žádosti v administrativním souladu, bylo hodnoceno celkem 865.
Usnesení 13/03/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2017
dle materiálu VRR-04-2018-05, př. 1.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Zpráva o naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017
Dušan Vichr okomentoval podkladový matriál. Usnesením zastupitelstva kraje bylo uloženo
předložit Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina ve vazbě na rozpočet kraje a
to nejpozději do 30. 6. 2018. Vyhodnocení Programu rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „PRK“) by
mělo sloužit pro monitorování naplňování PRK. Při zpracování PRK byla definována soustava
indikátorů, pomocí které bude možné vyhodnotit úspěšnost naplňování obsažených opatření a
aktivit. U indikátorů byl definován název, bližší popis, jednotka, zdroj dat, vstupní hodnota a
především trend, který stanovuje žádoucí vývoj dané oblasti. Josef Komárek vznesl podnět, aby
byly uvedeny počty úkonů, které jsou více vypovídající. Miloš Molák odpověděl, že u některých
statistik vyčíslení probíhá až po delším časovém úseku. Jedná se o nejaktuálnější data, kterými
kraj disponuje.
Usnesení 14/03/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
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zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za
rok 2017 dle materiálů Vrr, MA 21-04-2018-06, př. 1, Vrr, MA 21-04-2018-06, př. 2, Vrr, MA 21-04,
př. 3 a Vrr, MA 21-04-2018-06, př. 4.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. POVV 2018 – informace o průběhu administrace
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Jedná se o návrh na přidělení dotací obcím
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen „POVV“). Aktuálně bylo přijato 149 žádostí,
všechny žádosti jsou v administrativním souladu se Zásadami. Celkové požadavky na dotaci u
těchto žádostí jsou ve výši 18,6 mil. Kč. Teoreticky ještě mohou do konce června 2018 podat
žádosti 361 obcí z 661 možných.

Usnesení 15/03/2018/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-04-2018-07, př. 1 za podmínek uvedených
v materiálu VRR-04-2018-07, př. 2;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu VRR-04-2018-07, př. 2.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).
8. Zpráva o programovém období EU 2014-2020 - za 1. pol. 2018
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Informovala o přípravě na programové období
po roce 2020. Návrh související legislativy má být ze strany EU zveřejněn 29. 5. 2018. Podle
návrhu víceletého finančního rámce, který představila EK začátkem května by na kohezní politiku
mělo jít asi 30 % rozpočtu EU, což by pro ČR mohlo znamenat asi 450 – 500 mld. Kč (v aktuálním
období je pro ČR určeno 600 mld. Kč). Přestože dominantním indikátorem pro výpočet zůstává
výše HDP na obyvatele, jsou brány v úvahu i další parametry, jako jsou nezaměstnanost (zejména
mladých), úroveň vzdělávání, migrace, klimatické změny apod., které jsou pro ČR nevýhodné. MMR vyjednává změnu indikátorů, a to zařazením např. indikátoru hrubý národní důchod. Územní
partneři mají připravené své pozice a témata, která mají být podporována pro nová období. Návrh
je, aby územní partneři měli samostatný operační program, který bude řešit územní dimenzi. Bližší
údaje budou sděleny na zasedání kulatého stolu dne 15. 6. 2018. Témata by měla být volitelná ze
strany státu, nikoliv pevně určená ze strany komise.
Usnesení 16/03/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje na vědomí informace týkající se programovacího období EU 2014-2020
uvedené v materiálu VRR-04-2018-08, př. 1.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Žádosti KOUS Vysočina na podporu činnosti a Malé granty
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Jedná se o projednání žádostí o podporu spolku
KOUS Vysočina, z. s.. KOUS je zastřešující krajské uskupení neziskových organizací v Kraji
Vysočina. Jedná se o dotace na příspěvek a provoz a dotace na malé projekty. Jelikož se jedná o
malé částky, probíhá administrace pro krajský úřad ze strany KOUS.
Usnesení 17/03/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
Číslo jednací: KUJI

46772/2018

Číslo stránky

4

zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01
Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč za podmínek uvedených v materiálu VRR-042018-09, př. 2;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu VRR-04-2018-09, př. 2.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 18/03/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01
Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na Malé granty 2018 - podporu za podmínek
uvedených v materiálu VRR-04-2018-09-Malé granty, př. 2;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu VRR-04-2018-09-Malé granty, př. 2.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Dotační politika kraje od roku 2019
Iveta Fryšová okomentovala powerpointovou prezentaci. V současné době jsou dotační tituly
(Zásady, Pravidla a GP) vyhlašovány v několika různých formách, což způsobuje nepřehlednost.
Zásady zastupitelstva a Pravidla rady běží v jiných časových termínech než GP FV. K FV budou
vyhlášeny zásady ZK pro tvorbu programů, finanční prostředky budou ve výši max. 5,5 %
daňových příjmů kraje. Měl by být jednotný formulář vyúčtování, jednotná šablona výzvy, jednotná
dotační smlouva, možnost doplňování chybějících příloh u žádostí. Všechny programy budou
vyhlašovány v zastupitelstvu kraje. Pavel Janoušek vznesl dotaz na hranice minimální dotace ve
výši 10 tis. Kč u žádostí. Iveta Fryšová odpověděla, že tato hranice byla stanovena na základě
průzkumu v kraji a všichni žadatelé začínají na 10 tis. Kč. Je odhadováno, že administrace jedné
žádosti stojí cca 12 tis. Kč. Vladislav Hynk vznesl dotaz na kontrolu věcného rozsahu projektu.
Dušan Vichr odpověděl, že je to v pravomoci garantů. Iveta Fryšová doplnila, že kritérium výše
spolufinancování žadatele nebude bodově bonifikováno u soutěžních dotačních titulů a to
z důvodu úpravy smlouvy o poskytnutí dotace.
Z jednání odešla členka výboru Marie Medová Rubišarová.
Jiří Pokorný vznesl dotaz na hranici minimální dotace v porovnání s ostatními kraji a dále na
možnost nižší dotaci vést jako dar. Iveta Fryšová odpověděla, že u darů neprobíhá kontrola
účelnosti. U ostatních krajů se začíná z pohledu dotací přibližně na 20 tis. Kč. Menší částky jsou
evidovány jako neefektivní.
Z jednání odešel člen výboru Josef Komárek.

Usnesení 19/03/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu VRR-04-2018-10, př. 1
a Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování
dotací z Fondu Vysočiny dle materiálu VRR-04-2018-10, př. 2.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
11. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 27. srpna 2018 od 14:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
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12. 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 31. května 2018.

Číslo jednací: KUJI

46772/2018

Číslo stránky

6

