Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 7/2018 konaného dne 26. listopadu 2018
Přítomni:
1. Uchytil Miloš

7. Janoušek Pavel (místopředseda)

2. Rubišarová Medová Marie

8. Hynk Vladislav

3. Pokorný Jiří

9. Zahradníček Josef

4. Kobrle Ladislav

10. Fiala Jaroslav

5. Komárek Josef

11. Fryšová Iveta (tajemnice)

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

4. Černá Marie

2. Vraspír Zdeněk

5. Švomová Miluše

3. John Jakub
Hosté:
1. Vichr Dušan (ORR)

2. Holý Petr (ORR)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);
3. Aktivity Smart regionu, (ORR);
4. Program rozvoje Kraje Vysočina – změna názvu a prodloužení platnosti, (ORR);
5. Aktualizace Profilu Kraje Vysočina, (ORR);
6. Zpráva o programovém období EU 2014-2020 - za 2. pol. 2018, (ORR);
7. Návrh na vyhlášení Programu FV – Obnova venkova 2019, (ORR);
8. Návrh na vyhlášení Programu FV - Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019,
(ORR);
9. Informace o výstupech Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018, (ORR);
10. Rekapitulace činnosti výboru regionálního rozvoje, MA 21, (Ing. Lukáš Vlček);
11. Plán činnosti výboru regionálního rozvoje, MA 21 na rok 2019, (Ing. Lukáš Vlček);
12. Diskuze a různé;
13. 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 zasedání výboru. Tento návrh programu byl 9 hlasy schválen.
K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
3. Aktivity Smart regionu
Během jednání se dostavil člen výboru Jaroslav Fiala.
Petr Holý okomentoval prezentaci Aktivity Smart regionu, která bude zaslána společně
se zápisem. Na národní úrovni probíhá aktualizace Metodiky Konceptu inteligentních měst, která
zahrnuje tři témata: Energetika, Mobilita a ICT. V současné době má dvanáct měst koncepční
dokument, který řeší problematiku Smart city, patnáct měst má zpracovanou svoji strategii, ve
které je část dané problematiky řešena. Na posledním jednání PS pro Smart Cities při MMR ČR
byl také představen nový koncept pro Smart Villages. Do konce roku 2018 by měla být schválena
„Pravidla Rady Kraje Vysočina k systému managementu hospodaření z energií“. Důvodem pro
zavedení energetického managementu je snížení spotřeby energie u krajských budov a tím
i zlepšení ŽP. Způsob provedení je dle mezinárodní normy ISO 50 001, která je založena na
neustálé optimalizaci energetické náročnosti (PDCA cyklus). Prakticky se vychází z periodických
měření (využívána jsou i informace z pasportizace budov). Měření může odhalit např. velké
jednorázové odběry. Pro každý rok bude navržen akční plán (návrh úspor). Bude se jednat např.
o investiční opatření (výměna oken, zateplení, zdroje tepla, využití obnovitelných zdrojů) ale také
o cílenou změnu chování prostřednictvím školení pracovníků. Dále byl představen návrh nové
střednědobé strategie ERDV jako region pro Společnost 4.0, která bude řešit 3 hlavní témata
Průmysl 4.0, Zdravotnictví, Cestovní ruch. Dále byly představeny aktivity projektu „Podpora čisté
mobility v Kraji Vysočina“ Evropský týden mobility, Do práce na kole a Klimatour. Dne 14.11 .2018
se uskutečnilo zasedání „Fórum Zdravého Kraje Vysočina 2018“, kde bylo 11 tematických stolů,
a z každé oblasti byly vybrány 2 problémy. Na základě hlasování bylo identifikováno 10 největších
problémů, které budou ověřovány anketou. Josef Zahradníček vznesl dotaz, zda budou osloveny
obce v rámci politiky Energetiky, a to z důvodu úspory cen. Iveta Fryšová odpověděla, že u
společných nákupů energií v současné době kraj neuvažuje o spolupráci s obcemi. Energetický
management je nastaven na snížení spotřeby energie u krajských budov, a to v oblastech
investičních a měkkých aktivit.
4. Program rozvoje Kraje Vysočina – změna názvu a prodloužení platnosti
Dušan Vichr seznámil členy výboru o změnách v Programu rozvoje Kraje Vysočina. V listopadu
2015 vešla v platnost novelizace zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů, která upravila i podmínky základního rozvojového dokumentu kraje. Díky
přechodnému ustanovení byla zákonná povinnost dodržena stávajícím dokumentem schváleným
v březnu 2015 a nebylo tedy nutné ihned dokument upravit a znovu schválit. Tyto kroky stačí
udělat ke konci jeho platnosti, což je rok 2018. Navržené změny se netýkají věcného obsahu
dokumentu, ale pouze přejmenování názvu dokumentu na „Strategie rozvoje Kraje Vysočina“
místo dosavadního názvu „Program rozvoje Kraje Vysočina“. Dokument by měl mít dále dle tohoto
zákona platnost na programovací období EU tj. 2014-2020 (§ 3 odst. 3 zákona). Dokument resp.
úpravy dokumentu samozřejmě podléhají vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí, proto
se ORR po úpravě vlastního dokumentu obrátil na příslušný úřad, kterým je v tomto případě Odbor
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, se žádostí o stanovisko. Po
proběhnutí celého procesu a vypořádání došlých připomínek byl vydán závěr zjišťovacího řízení,
ze kterého vyplývá, že Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 – 2020 nebude mít
významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a nebude proto posuzována dle zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí. Iveta Fryšová doplnila, že v roce 2019 bude zahájena
příprava navazujícího dokumentu, který bude pokrývat období od roku 2021.
Usnesení 24/07/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 až 2020 dle materiálu
Vrr, MA 21-07-2018-04, př. 1.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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5. Aktualizace Profilu Kraje Vysočina
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Profil Kraje Vysočina (dále i „Profil“) je analytickou
částí Strategie rozvoje Kraje Vysočina. Profil je průběžně aktualizován a předkládán Zastupitelstvu
Kraje Vysočina na vědomí. Zastupitelstvo Kraje Vysočina vzalo poslední aktualizaci Profilu na
vědomí v září 2017. V červnu 2020 proběhne další aktualizace.
Usnesení 25/07/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu Vrr, MA 21-072018-05, př. 1
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Zpráva o programovém období EU 2014-2020 - za 2. pol. 2018
Dušan Vichr informoval o programovém období EU 2014-2020 za 2. pololetí 2018. V souvislosti s
přípravou České republiky na Programovací období EU 2014 - 2020 se na Kraj Vysočina obracejí
centrální orgány (zejména MMR) s požadavky na součinnost při tvorbě podkladových materiálů
týkajících se nejrůznějších dokumentů a to zpravidla s poskytnutím krátké časové dotace pro
odpověď. Návrh architektury budoucích operačních programů pro programové období 2021-2027
(jako implementační části NKRPS) má dvě varianty. Varianta I navrhuje 5 tematických OP
(Konkurenceschopnost, Doprava, Životní prostředí, Výzkum a vzdělávání a Lidské zdroje), 1
regionální (Kvalita života a územní rozvoj) a 1 program na technickou pomoc. Dle varianty II jsou
navrženy 3 tematické OP (Konkurenceschopnost, Životní prostředí a doprava, Lidské zdroje), 1
regionální (Kvalita života a územní rozvoj) a 1 program na TP. MMR upřednostňuje variantu I,
která v podstatě kopíruje současný stav OP s přeřazením několika témat mezi jednotlivými OP.
Usnesení 26/07/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se programovacího období EU 2014-2020
uvedené v materiálu Vrr, MA 21-07-2018-06, př. 1
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Návrh na vyhlášení Programu FV – Obnova venkova 2019
Iveta Fryšová sdělila informace o Programu Fondu Vysočiny „Obnova venkova 2019“. Účelem
poskytovaných finančních prostředků je zkvalitnění životních podmínek na venkově a tím i
zabránění odlivu obyvatel venkovských území prostřednictvím zajištění potřebné infrastruktury
a služeb ve venkovských obcích a také v částech obcí a měst s venkovským charakterem, které
stojí mnohdy na pokraji zájmu obecních samospráv. Celková alokace činí 89 mil. Kč. Maximální
výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 127 000 Kč. Nově o dotaci mohou požádat obce nad
1500 obyvatel, ale pouze v samostatné části obce dle číselníku ČSÚ. Tato část obce nesmí být
stavebně propojena s mateřskou obcí. Nově byly mezi podporované činnosti směřující
ke zhodnocení, výstavbě a stavebním úpravám (opravy či rekonstrukce) objektů zahrnuty i místní
knihovny. Vladislav Hynk vznesl dotaz na výpomoc u ORP, a to z důvodu nárůstu administrace
programu. Iveta Fryšová odpověděla, že bude uzavřena dohoda mezi Kraje Vysočina a
jednotlivými ORP. V případě odmítnutí administrace ORP, agendu převezme krajský úřad. Částka
vyčleněna na administraci projektů není zahrnuta v celkové alokaci programu, částka je vyčleněna
v rozpočtu kraje kapitoly ORR, a to 600 Kč/žádost.
Usnesení 27/07/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019“.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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8. Návrh na vyhlášení Programu FV - Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina
2019
Iveta Fryšová seznámila členy výboru s programem Fondu Vysočiny „Místní Agenda 21 a Zdraví
2020 v Kraji Vysočina 2019“. Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora uplatňování
principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných
v souladu s principy místní Agendy 21 (dále jen MA21) a popularizace a propagace konceptu
udržitelného rozvoje, MA21, Zdraví 21 a Zdraví 2020, na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS,
škol v Kraji Vysočina a nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina a to z důvodu zájmu
Kraje Vysočina o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, který vychází ze
schválené Deklarace Zdravého kraje a realizace Projektu Zdravý Kraj Vysočina. Celková alokace
programu činí 2,8 mil. Kč. Maximální možná dotace byla navýšena na 90 tis. Kč.
Usnesení 28/07/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019“.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Informace o výstupech Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Jedná se o předložení výstupů Fóra Zdravého
Kraje Vysočina 2018, jež je součástí naplňování Databáze místní Agendy 21 v ČR. Místní Agenda
21 je programem rozvoje, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe. Je to proces
směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území. Místní
Agenda 21 (dále také jen „MA21“) zohledňuje konkrétní místní problémy a hledá pro ně řešení ve
spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží také jejich potřeby a zohledňuje
dopady rozhodnutí na všechny oblasti života v delším časovém horizontu. Kraj Vysočina realizuje
Projekt Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 již od roku 2004. Jeho cílem je systémové
zlepšení kvality života a zdraví obyvatel v regionu, zavedení a sledování udržitelného rozvoje,
zlepšení ekonomické situace kraje, posílení image kraje, posílení pocitu sounáležitosti obyvatel
s Krajem Vysočina. Kvalita jednotlivých místních Agend 21 je sledována v Databázi MA21. Data
v Databázi MA21 podléhají veřejné kontrole a ve vyšších úrovních (C a výše) jsou navíc pravidelně
prověřována odbornou Pracovní skupinou pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Jedním z
volitelných kritérií pro kraje v kategorii „C“ je jednou za dva roky uspořádat veřejné fórum kraje pro
vyhledání největších problémů z hlediska odborné i laické veřejnosti. Veřejné fórum se konalo dne
14. 11. 2018 a bylo na něm identifikováno 10 problémů. Výstupy veřejného fóra budou následně
širokou veřejností ověřeny v anketě a sociologickém průzkumu. Jiří Pokorný vznesl dotaz na
intenzitu potřeby. Petr Holý odpověděl, že pořadí je dáno metodickou podporou, kterou stanoví
Národní síť Zdravých měst ČR, druhá část je veřejná anketa. Iveta Fryšová doplnila, že veřejná
fóra slouží jako nástroj pro měření kvality ve veřejné správě. Členům výboru bude zaslán materiál
obsahující všechny definované problémy.
Usnesení 29/07/2018/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí výstupy Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018 dle materiálu Vrr,
MA 21-07-2018-09, př. 1.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Rekapitulace činnosti výboru regionálního rozvoje, MA 21
Lukáš Vlček vyjádřil poděkování zástupcům ORR za celoroční přípravu podkladů pro jednání
Vrr, MA 21, členům Vrr, MA 21 za aktivní činnost. Iveta Fryšová poděkovala členům výboru za
spolupráci a cenné připomínky k předkládaným dokumentům Kraje Vysočina.
11. Plán činnosti výboru regionálního rozvoje, MA 21 na rok 2019
Lukáš Vlček okomentoval podkladový materiál. K předloženému plánu činnosti výboru na rok 2019
členové komise vznesli podnět na výjezdní zasedání na JE Dukovany.
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Usnesení 30/07/2018/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
2019.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
12. Diskuze a různé
Členové výboru se dohodli na termínech zasedání výboru regionálního rozvoje, MA 21 na rok
2019, a to: 14. 1., 11. 3., 29. 4., 3. 6., 26. 8., 21. 10. a 25. 11. 2019 a to vždy od 14 hod.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 14. ledna 2019 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

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

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 28. listopadu 2018.
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