Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 5/2018 konaného dne 27. srpna 2018
Přítomni:
1. Komínek Josef

7. Vlček Lukáš (předseda)

2. Vraspír Zdeněk

8. Černá Marie

3. Uchytil Miloš

9. Hynk Vladislav

4. Pokorný Jiří

10. Zahradníček Josef

5. Komárek Josef

11. Fiala Jaroslav

6. John Jakub

12. Fryšová Iveta (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Rubišarová Medová Marie

3. Janoušek Pavel (místopředseda)

2. Kobrle Ladislav

4. Švomová Miluše

Hosté:
1. Pacal Pavel (člen rady kraje)

3. Vichr Dušan (ORR)

2. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)
Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);
3. Aktuální informace o PO 2014 – 2020, zahájení přípravy PO 2021+, (ORR);
4. Grantové programy FV – vyhodnocení, monitoring, (ORR);
5. Rozpočet kraje – kapitola Odboru regionálního rozvoje, (ORR);
6. Program obnovy venkova Vysočiny – vyhodnocení a příprava na rok 2019, (ORR);
7. Příprava Veřejného fóra Kraje Vysočina 2018 – vyhodnocení plnění 10P z roku 2016, (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. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);
3. Program obnovy venkova Vysočiny – vyhodnocení a příprava na rok 2019, (ORR);
4. Aktuální informace o PO 2014 – 2020, zahájení přípravy PO 2021+, (ORR);

5. Grantové programy FV – vyhodnocení, monitoring, (ORR);
6. Rozpočet kraje – kapitola Odboru regionálního rozvoje, (ORR);
7. Příprava Veřejného fóra Kraje Vysočina 2018 – vyhodnocení plnění 10P z roku 2016, (ORR);
8. Diskuze a různé;
9. Závěr.
Takto upravený návrh programu byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.
3. Program obnovy venkova Vysočiny – vyhodnocení a příprava na rok 2019
Dušan Vichr poskytl informace. Z celkem 661 možných žadatelů do POVV podalo žádost 637 obcí
(nepožádalo 24 obcí do 1500 obyvatel). Maximální dotace bude ve výši 127 tis. Kč, na kapitole
krajského rozpočtu je k dispozici 85 mil. Kč, přiděleno bude cca 79 mil. Kč. Část prostředků bude
vyplacena obcím s rozšířenou působností a to ve výši 382 tis. Kč za pomoc při zpracování žádostí.
Obce preferují místní komunikace, kulturní zařízení, komunální techniku. Výhled POVV na rok
2019 ve vazbě na úpravu dotační politiky kraje bude změněna tak, že dojde ke sloučení GP
„Rozvoj vesnice“ a GP „Obnova venkova“. Objem finančních prostředků POVV na rok 2019 je
navrhován v celkové výši 89 mil. Kč. Nově bude navrženo, aby mohly podávat žádosti i obce
s počtem obyvatel nad 1 500, ale pouze na své místní části, které jsou odděleny stavebně od
mateřské obce, a max. dotace bude ve výši 127 tis. Kč. Obec bude moci podat pouze jednu
žádost. Zdeněk Vraspír vznesl podnět na zřízení GP zaměřeného na chodníky, opravy
komunikací, veřejné osvětlení. Pavel Pacal doplnil, že v současné době je návrh alokace dotační
politiky kraje pro rok 2019 ve výši 5,5 % daňových příjmů kraje. Iveta Fryšová řekla, že nyní odbory
posílají své návrhy na GP, které budou muset být revidovány, a to z důvodu převyšující alokace.
Dále se řeší aktuální témata – sucho, kalamitní stav kůrovce. Tyto témata se odrazí v dotační
politice pro rok 2019. Pavel Pacal dále doplnil, že GP s minimálním zájmem budou eliminovány.
Josef Zahradníček vznesl podnět na navýšení finanční částky na POVV na 100 mil. Kč. Pavel
Pacal odpověděl, že toto je otázka politické dohody při projednávání rozpočtu. Ještě před dvěma
lety byla alokace ve výši 65 mil. Kč a pro rok 2018 došlo k navýšení na 85 mil. Kč.
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje navýšit finanční
částku na Program obnovy venkova Vysočiny na 100 milionů Kč pro rok 2019.
Vladislav Hynk vznesl dotaz, zda bude možné rozdělit max. dotaci ve výši 127 tis. Kč do více
místních částí dané obce. Dušan Vichr odpověděl, že ano, ale projekt bude muset být tematicky
jednotný (např. opravy místních komunikací v několika místních částech). Iveta Fryšová dodala, že
v současné době stále probíhají úpravy a členové výboru budou s materiálem s časovým
předstihem seznámeni.
Usnesení 20/05/2018/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 21-05-2018-03, př. 1 za podmínek
uvedených v materiálu VRR, MA 21-05-2018-03, př. 2;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu VRR, MA 21-05-2018-03, př. 2.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Během jednání nebyl přítomen člen výboru Josef Komínek.
4. Aktuální informace o PO 2014 – 2020, zahájení přípravy PO 2021+
Dušan Vichr podal informace k aktuální přípravě na programové období 2014 – 2020. Dne
12. 4. 2018 proběhlo jednání Rady pro obecné záležitosti, kde byla stanovena témata pro
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programové období 2021+. V květnu byl představen víceletý finanční rámec. Evropská komise
navrhuje mírně omezit finanční prostředky na společnou zemědělskou politiku a politiku
soudržnosti. Pro ČR jsou určeny prostředky ve výši 18 mld. (v běžných cenách), což je propad o
cca 24 % oproti aktuálnímu období 2014–2020 (ČR patří mezi členské státy s nejvyšším propadem
alokace). Hlavním kritériem výpočtu alokací je relativní HDP na obyvatele (cca 80 % váha) + další
faktory (nezaměstnanost, úroveň vzdělání, klimatická změna, migrace). Je navrženo zachování
3 kategorií regionů (méně rozvinuté, přechodové a více rozvinuté regiony). Mělo by dojít ke
zjednodušení administrace pro žadatele i administrátory. DPH bude způsobilý náklad pouze u
projektů s celkovými náklady pod 5 mil. EUR. Je stanoveno pět tematických politických cílů Inteligentnější Evropa, Ekologičtější Evropa, Více propojená Evropa, Sociálnější Evropa, Evropa
blíže občanům. Nejdůležitějším strategickým koncepčním dokumentem je Národní koncepce
realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Jedná se o stanovení témat, která mají být
podporována. V současné době je hotova analytická část obsahující 10 oblastí. Poté bude
probíhat prioritizace témat, poté bude následovat návrhová a implementační část. Dokument by
měl být dokončen do konce roku 2018.
Z jednání odešel člen výboru Josef Zahradníček.
5. Grantové programy FV – vyhodnocení, monitoring
Dušan Vichr seznámil členy výboru s průběhem grantových programů za ORR.
GP „Naše škola 2018“ – celkem bylo zaevidováno 47 žádostí v celkové výši 4,7 mil. Kč.
Administrativně bylo v pořádku 38 žádostí v celkové výši 3,8 mil. Kč, které byly následně na
květnovém zasedání zastupitelstva kraje schváleny k podpoře.
GP „Rozvoj vesnice 2018“ – celkem bylo zaevidováno 34 žádostí v celkové výši 4,8 mil. Kč.
Administrativně bylo v pořádku 31 žádostí v celkové výši 4,3 mil. Kč. Celkem bude doporučeno
zastupitelstvu kraje 20 žádostí ve výši 2,8 mil. Kč k podpoře.
GP „Venkovské prodejny 2018“ – celkem bylo zaevidováno 106 žádostí v celkové výši 4,2 mil. Kč.
Administrativně v pořádku bylo 94 žádostí v celkové výši 3,7 mil. Kč, které budou na zářijovém
zasedání zastupitelstva kraje doporučeny ke schválení.
GP „Rozvoj podnikatelů 2018“ – celkem bylo zaevidováno 122 žádostí v celkové výši 14,2 mil. Kč.
Administrativně v pořádku bylo 99 v celkové výši 11,5 mil. Kč. Zasedání řídicího výboru se
uskuteční v měsíci září.
GP „Inovační vouchery 2018“ – celkem bylo zaevidováno 8 žádostí. Podpořeny byly 3 žádosti
v celkové výši 550 tis. Kč.
6. Rozpočet kraje – kapitola Odboru regionálního rozvoje
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál, Rozpočet je vyrovnaný a navržen ve stejné
struktuře jako pro rok 2018.
7. Příprava Veřejného fóra Kraje Vysočina 2018 – vyhodnocení plnění 10P z roku 2016
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Místní Agenda 21 (dále jen „MA21“) jako metoda
kvality ve veřejné správě, podle které Kraj Vysočina postupuje již od roku 2004, je v ČR sledována
v celostátní Databázi MA21. Jedním z povinných kritérií v kategorii C, kterou dosáhl i Kraj
Vysočina, je 1x za dva roky uspořádat veřejné fórum kraje pro vyhledání největších problémů
z pohledu odborné i laické veřejnosti. Na veřejném fóru konaném dne 16. 11. 2016, účastníci z řad
veřejnosti identifikovali u kulatých stolů, rozdělených v souladu s oblastmi Programu rozvoje Kraje
Vysočina, 10 největších problémů. Tyto výsledky byly porovnány s výsledky sociologického
průzkumu, který nebyl samostatným statistickým šetřením, ale sloužil pouze pro ověření problémů
definovaných odborníky. Josef Komárek vznesl dotaz na problematiku kamenných hospiců. Iveta
Fryšová odpověděla, že odpověď bude členům výboru poskytnuta písemně ze strany
Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Usnesení 21/05/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o aktivitách realizovaných k řešení „10 P“ uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu.
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Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Diskuze a různé
Iveta Fryšová vyslovila poděkování za spolupráci měst a obcí při zpracování materiálů pro MMR u
Státního investičního fondu.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 22. října 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 29. srpna 2018.
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