Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 2/2019 konaného dne 11. března 2019
Přítomni:
1. Vraspír Zdeněk

7. Vlček Lukáš (předseda)

2. Uchytil Miloš

8. Černá Marie

3. Medová Rubišarová Marie

9. Janoušek Pavel (místopředseda)

4. Pokorný Jiří

10. Hynk Vladislav

5. Kobrle Ladislav

11. Zahradníček Josef

6. John Jakub

12. Fryšová Iveta (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

3. Fiala Jaroslav

2. Komárek Josef

4. Suchý Michal, ml.

Hosté:
1. Hyský Martin (člen rady kraje)

3. Vichr Dušan (ORR)

2. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

4. Holý Petr (ORR)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);
3. Informace o přípravě na Programové období EU 2021-2027, (ORR);
4. Žádost KHK Kraje Vysočina o poskytnutí dotace, (ORR);
5. Aktualizace členů Pracovní skupiny Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, (ORR);
6. Vyhodnocení programu FV – MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019,
(ORR);
7. Vyhodnocení programu FV – Obnova venkova Vysočiny 2019, (ORR);
8. Návrh na vyhlášení programu FV – Venkovské prodejny 2019, (ORR);
9. Hodnoticí zpráva a Plán zlepšování Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, (ORR);
10. Výstupy Fóra Zdravého Kraje Vysočina po sociologickém průzkumu, (ORR);
11. Diskuze a různé;
12. 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 9 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.

3. Informace o přípravě na Programové období EU 2021-2027
V průběhu tohoto bodu jednání se dostavili členové výboru John Jakub a Marie Rubišarová
Medová.
Dušan Vichr informoval členy výboru o stavu přípravy na Programové období EU 2021-2027. Na
úrovni ČR byly vytvořeny dva klíčové koncepční materiály. Národní koncepce realizace politiky
soudržnosti v ČR po roce 2020 (NKR), kdy se jedná se o dokument obsahující všechna témata, do
kterých by ČR chtěla soustředit podporu z evropských fondů. V současné době je hotová
analytická část, proběhla první prioritizace témat, připravuje se druhá fáze prioritizace. Předložení
definitivní verze koncepce vládě je plánováno na červenec 2019. Koncepce je rozdělena do pěti
prioritních oblastí, které jsou vázány na pět politických cílů EU po roce 2020. Ve vazbě na
implementační část NKR bylo Vládou ČR pro programové období 2021-2027 navrženo celkem 6
tematických programů: OP Konkurenceschopnost, OP Integrovaný regionální operační program,
OP Výzkum a vzdělávání, OP Lidské zdroje, OP Životní prostředí, OP Doprava a OP Technická
pomoc a kvalita správy. Dále OP Rybářství a Program rozvoje venkova, počítá se i s programy na
přeshraniční spolupráci. U OPVVV je předpoklad zachování KAP a MAP.
Druhým koncepčním dokumentem je Strategie regionálního rozvoje 2021+. Identifikuje, ve kterých
tematických oblastech je potřebný územně specifický přístup. Vstupuje do strategických
dokumentů ČR při definování územní dimenze, jednotlivá témata regionálního rozvoje jsou
geograficky vymezena v šesti strategických cílech - pět strategických cílů vázaných na určitý typ
území plus jeden průřezový zaměřený na strategické a územní plánování. U akčních plánů MMR
předpokládá vícezdrojové financování - kraje budou přispívat na určité dotační tituly státu (o jaké
témata se bude jednat, se rozhodne, až při přípravě akčních plánu). Dále implementace Strategie
regionálního rozvoje 2021+ počítá se systémem monitoringu (indikátory apod.). Regionální akční
plán pro následující programové období bude finanční obálkou stanovenou na základě určitého
klíče pro vybraná témata převážně v kompetenci kraje (předpoklad silnice 2. a 3 třídy,
zdravotnictví, páteřní cyklo, střední školy, sociální služby a péče, IZS, kulturní památky). Bude
zaměřen pouze na fondy EU. Oproti současnému programovému období dojde ke snížení celkové
alokace pro ČR a zvýšení míry spolufinancování pro příjemce.
Usnesení 05/02/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přípravě na Programové období EU 2021-2027.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Žádost KHK Kraje Vysočina o poskytnutí dotace
Iveta Fryšová informovala členy výboru o žádosti o poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře
Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci
projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ ve výši 1,5 mil. Kč.
Projekt navazuje na projekt „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“, který byl realizován a
Krajem Vysočina finančně podpořen v roce 2018. Vladislav Hynk vznesl dotaz na předpoklad
pokračování projektu i v následujících letech a nutnost předložení vyúčtování. Iveta Fryšová
odpověděla, že se jedná o individuální žádost na rok 2019 a pokračování projektu do budoucna
nelze předjímat. K dotaci musí být doložena závěrečná zpráva s vyúčtováním dotace.
Usnesení 06/02/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti
bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina,
z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci projektu „Síť
asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu
Vrr, MA 21-02-2019-04, př.1 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu Vrr, MA 21-02-2019-04,
př. 3.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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5. Aktualizace členů Pracovní skupiny Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Na svém zasedání dne 28. ledna 2013 zřídil
výbor regionálního rozvoje pracovní skupinu pro Zdravý Kraj Vysočina a MA 21 a jmenoval
tajemníka pracovní skupiny. Jedním z povinných kritérií v kategorii C, kterou dosáhl i Kraj
Vysočina, je existence neformální skupiny pro MA21. Nyní po více než 5 letech fungování je
nezbytné provést aktualizaci členů pracovní skupinu pro Zdravý Kraj Vysočina a MA 21 a
tajemníka.
Usnesení 07/02/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
ruší
jmenování členů a tajemníka pracovní skupiny pro Zdravý Kraj Vysočina a MA 21 učiněné
usnesením č. 004/01/2013/VRR a
jmenuje
členy a tajemníka pracovní skupiny pro Zdravý Kraj Vysočina a MA 21 uvedené v příloze č. 2
tohoto materiálu.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Vyhodnocení programu FV – MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA
2019
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Iveta Fryšová uvedla, že se jedná o poskytnutí dotace na základě žádostí dle Programu na
podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje určeného pro obce, svazky obcí, obecné
prospěšné společnosti, spolky, ústavy a nadace realizující místní Agendu 21 a pro školy zařazené
v programu Škola podporující zdraví. Žádosti přijaté do 22. 2. 2019 byly posouzeny z hlediska
jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených
„Programem“. Na základě tohoto posouzení byl vytvořen seznam žádostí obcí a seznam žádostí
škol podporujících zdraví, „NNO“, mikroregionů a „MAS“, které splnily všechny podmínky
stanovené „Programem“ a mají tudíž nárok na poskytnutí dotace v roce 2019. Celkový finanční
objem dotací nárokovaných žadateli je 1 677 150 Kč. Výše alokace pro rok 2019 je 2 800 000 Kč.
Usnesení 08/02/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
vyhodnocení programu FV – MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2019.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Vyhodnocení programu FV – Obnova venkova Vysočiny 2019
Iveta Fryšová sdělila, že se jedná se o návrh na přidělení dotací obcím v rámci programu Obnova
venkova Vysočiny (dále také jen „OVV“) pro rok 2019, které již podaly žádost. V souladu se
schválenou výzvou programu OVV probíhá pro rok 2019 v termínu od 1. února 2019 do 28. června
2019 sběr žádostí. Aktuálně bylo přijato prvních 38 žádostí, všechny žádosti jsou v
administrativním souladu s výzvou programu. Celkové požadavky na dotaci u těchto žádostí jsou
ve výši 4 758 157 Kč. Ve výzvě programu je stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která bude
v administrativním souladu s výzvou. Maximální požadovaná dotace může činit až 127 tis. Kč. Ve
Fondu Vysočiny je pro tento účel vyčleněno celkem 89 mil. Kč.
Usnesení 09/02/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
vyhodnocení programu FV – Obnova venkova Vysočiny 2019.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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8. Návrh na vyhlášení programu FV – Venkovské prodejny 2019
Iveta Fryšová informovala členy výboru o vyhlášení Programu FV Venkovské prodejny 2019.
Cílem navrhovaného programu je podpořit obce za účelem zachování dostupnosti služeb, které
jsou poskytovány na jejich území a to spolufinancování provozních nákladů prodejny potravin nebo
smíšeného zboží v případě, že obec je jejím přímým provozovatelem, nebo zajištěním
spolufinancování příspěvku obce, který obec následně poskytuje provozovateli prodejny v dané
obci. Celková alokace činí 4 mil. Kč, maximální podpora na jeden projekt je 50 tis. Kč. Josef
Zahradníček vznesl dotaz na zvýšení maximální poskytnuté dotace na jeden projekt. Iveta Fryšová
odpověděla, že částka je dostačující. Při zvýšení maximální dotace by došlo ke snížení
podpořených obcí. Vladislav Hynk vznesl dotaz na udržitelnost projektu. Dušan Vichr odpověděl,
že prodejny, které byly podpořeny v roce 2018, mají povinnost fungovat po dobu kalendářního
roku, ve kterém dotace byla poskytnuta. V Programu není stanovena jiná podmínka udržitelnosti.
Iveta Fryšová doplnila, že příjemcem dotace je obec, která je přímo provozovatelem prodejny nebo
finančně přispívá provozovateli prodejny na hrazení části provozních nákladů nebo je hradí přímo
sama. Prodejna však musí být umístěna v sídle do 400 obyvatel. Josef Zahradníček vznesl podnět,
aby členové řídicího výboru Programu měli k dispozici přehled, kterým obcím byla v roce 2018
dotace poskytnuta. Dále vznesl dotaz na poznatky z jiných krajů. Iveta Fryšová odpověděla, že
v Pardubickém kraji je tento program zakomponován do Programu obnovy venkova. Zdeněk
Vraspír vznesl dotaz, proč nejsou v rámci programu financovány pojízdné prodejny. Dušan Vichr
reagoval, že náklady obcí jsou většinou do 10 tis. Kč a byly by tedy pod limitem na spodní strop
dotace v rámci nové dotační politiky kraje.
Usnesení 10/02/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Program FV – Venkovské prodejny 2019 dle předloženého materiálu.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Hodnoticí zpráva a Plán zlepšování Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21
Petr Holý okomentoval podkladový materiál. Hodnotící zpráva za období 2017 – 2018 a Plán
zlepšování na období 2019 – 2020 Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21, jejichž
zpracování je podmínkou pro obhájení kategorie „C“ v Databázi místních Agend 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.
Usnesení 11/02/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
Hodnotící zprávu za období 2017 – 2018 a Plán zlepšování na období let 2019 - 2020 Projektu
Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Výstupy Fóra Zdravého Kraje Vysočina po sociologickém průzkumu
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Petr Holý uvedl, že Místní Agenda 21 (dále také jen „MA21“) jako metoda kvality ve veřejné
správě, podle které kraj postupuje od roku 2004, je v ČR sledována v Databázi MA21. Jedním
z Kritérií MA21 v kategorii C, kterou naplňuje i Kraj Vysočina, je uspořádání veřejného fóra kraje
pro vyhledání největších problémů z pohledu veřejnosti a projednání těchto výstupů
v zastupitelstvu kraje. Veřejné fórum Kraje Vysočina se konalo dne 14. 11. 2018 a bylo na něm
identifikováno 10 problémů. Tyto výsledky byly následně ověřeny metodou sociologického
průzkumu, který byl zaměřen na zjištění problémů kraje očima veřejnosti. Marie Černá vznesla
dotaz, zda výstupy mají vliv na tvorbu Fondu Vysočiny. Iveta Fryšová odpověděla, že výstupy mají
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vliv na tvorbu Fondu Vysočiny a dotační politiku kraje. Se všemi tématy, která byla definována,
následně gesční odbory krajského úřadu budou pracovat. Martin Hyský doplnil, že kraj vyhlásil
dotační titul Fondu Vysočiny Program Stavby ve vodním hospodářství. Cílem programu je podpora
staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, ke snížení
množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke
zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů
určeného pro obce, svazky obcí a vybrané právnické osoby. Bohužel nebyla zaevidována žádná
žádost, neboť MZ také vyhlásilo podobný dotační titul s větší alokací.
Usnesení 12/02/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
výsledky porovnání výstupů Veřejného fóra Kraje Vysočina a sociologického průzkumu dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
11. Diskuze a různé
Iveta Fryšová informovala členy výboru o přípravě Strategie rozvoje kraje. ORR připravuje
aktualizaci dokumentu na roky 2021-2027 ve vazbě na nové programové období EU.
Dále byli členové výboru pozváni na seminář, který se bude věnovat problematice obnovy a
rozvoje venkova a možnostem jejího financování ve Vepříkově dne 5. 4. 2019.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 29. dubna 2019 od 14:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
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 14. března 2019.
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