Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 3/2019 konaného dne 29. dubna 2019
Přítomni:
1. Uchytil Miloš

7. Hynk Vladislav

2. Medová Rubišarová Marie

8. Zahradníček Josef

3. Pokorný Jiří

9. Fiala Jaroslav

4. Vlček Lukáš (předseda)

10. Suchý Michal

5. Černá Marie

11. Fryšová Iveta (tajemnice)

6. Janoušek Pavel (místopředseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

4. Komárek Josef

2. Vraspír Zdeněk

5. John Jakub

3. Kobrle Ladislav
Hosté:
1. Hyský Martin (člen rady kraje)

3. Svoboda Lubomír (OÚPSŘ)

2. Vichr Dušan (ORR)

4. Průža Petr (OÚPSŘ)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);
3. Dotace na územně plánovací činnost obcí Kraje Vysočina, (OÚPSŘ);
4. Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, (OÚPSŘ);
5. Žádosti o dotaci v programu FV – MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA
2019, (ORR);
6. Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina v anketě Skutek roku 2018, (ORR);
7. Příprava aktualizace Strategie rozvoje kraje na období 2021-2027, (ORR);
8. Návrh na vyhlášení programu FV „Rozvoj podnikatelů 2019“, (ORR);
9. Informace o průběžném vyhodnocení programu FV „Obnova venkova Vysočiny 2019“, (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
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. Dotace na územně plánovací činnost obcí Kraje Vysočina
V průběhu tohoto bodu jednání se dostavili členové výboru Marie Černá a Michal Suchý.
Lubomír Svoboda okomentoval podkladový materiál. Jedná se o návrh na přidělení dotací obcím
v rámci vyhlášeného programu „Územní plány 2019“ (dále též „program“), který je součástí Fondu
Vysočiny. Program je určen na podporu zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání.
Ve Fondu Vysočiny je pro tento účel vyčleněna částka 3 200 tis. Kč. Ve výzvě programu je
stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která bude v administrativním souladu s výzvou. V
souladu se schválenou výzvou programu probíhal pro rok 2019 sběr žádostí v termínu od
11. 3. 2019 do 29. 3. 2019. V tomto termínu bylo doručeno 6 žádostí obcí, všechny žádosti jsou v
administrativním souladu s výzvou programu. Celkové požadavky na dotaci dle obdržených
žádostí jsou ve výši 772 576 Kč. Vladislav Hynk vznesl dotaz na vypsání další výzvy a to z důvodu
nevyčerpání celkové alokace. Poté kolik obcí v Kraji Vysočina nemá v současné době uzemní plán
a dále na změnu způsobu vyplácení dotací nebo rozšíření „Programu“. Lubomír Svoboda
odpověděl, že vyhlášení další výzvy u tohoto Programu se pro tento rok neuvažuje. Výše alokace
byla nastavena na základě zkušenostní z minulých let, nižší zájem o dotace je pro letošní rok
připisován novému vedení měst a obcí. V Kraji Vysočina je celkem 41 obcí, které nemají územní
plán, ale to neznamená, že ho musí mít do budoucnosti hotový. Program je určen pouze na
pořízení nového územního plánu, pro územní studie by musel být vypsán nový dotační titul. Lukáš
Vlček vznesl podnět na rozšíření Programu o podprogram zaměřený na pořízení územní studie
krajiny a na dokumentaci, která je úzce spojena s územně plánovací dokumentací. Iveta Fryšová
uvedla, že s podnětem na rozšíření Programu Územní plány bude pracováno při přípravě alokace
Fondu Vysočiny na rok 2020.
4. Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Petr Průža okomentoval podkladový materiál. Aktualizace č. 6 ZÚR Kraje Vysočina je pořizována
v souladu s § 42a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, z vlastního podnětu, a to zkráceným postupem pořizování.
Předmětem Aktualizace č. 6 ZÚR Kraje Vysočina je vymezení koridorů pro obchvat Brtnice na
silnici II/405, obchvat Zašovic na silnici II/405, obchvat Třebíče na silnici I/23 a obchvat Slavětic na
silnici II/152. Prověření tras má na starosti firma ČEZ, a.s.. Pořízení tras bude mít na starosti Kraj
Vysočina. Dokumentaci pro vydání územních rozhodnutí zajišťuje firma ČEZ, a.s..
5. Žádosti o dotaci v programu FV – MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 V KRAJI
VYSOČINA 2019
Iveta Fryšová sdělila, že se jedná o poskytnutí dotace na základě žádostí 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 od 22. 2. do 19. 4. 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“, svazků obcí a „MAS“, které splnily všechny podmínky stanovené „Programem“ a mají tudíž
nárok na poskytnutí dotace v roce 2019. Celkem bylo zaevidováno deset žádostí. Celkový finanční
objem dotací nárokovaných žadateli je 528 200 Kč. V rámci tohoto programu bylo již v roce 2019
rozhodnuto o poskytnutí dotace v úhrnné hodnotě 1 677 150 Kč. Výše alokace pro rok 2019 je 2
800 000 Kč.
Usnesení 13/03/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu a
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21
a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům dle seznamu uvedeného v Příloze č. 1
tohoto materiálu a uzavřít veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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6. Udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina v anketě Skutek roku 2018
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Iveta Fryšová doplnila, že cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti o dobrovolné aktivity
v rozvoji území a neziskového sektoru a zároveň snaha ocenit ty, kteří se v těchto oblastech
angažovali. Cena Zastupitelstva Kraje s názvem Skutek roku se uděluje osobám, které se podílely
na aktivitách v oblasti rozvoje území Kraje Vysočina a neziskového sektoru. Oceňovány jsou
skutky jednotlivých fyzických osob a projekty právnických osob, které byly realizovány na území
Kraje Vysočina v předcházejícím roce. Hlasovat pro počiny fyzických osob může pouze občan
Kraje Vysočina. Projekty právnických osob v anketě Skutek roku bude hodnotit odborná porota.
Hlasovat bylo možné prostřednictvím elektronického formuláře. Lukáš Vlček vznesl dotaz na počet
došlých nominací u fyzických osob. Iveta Fryšová odpověděla, že do Skutku roku přišlo 47
nominací, z toho bylo 20 skutků fyzických osob, pro které do konce března hlasovalo 1849
zástupců veřejnosti.
Usnesení 14/03/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže
SKUTEK ROKU 2018 fyzickým osobám uvedeným v materiálu Vrr, MA 21-03-2019-06, př. 1 a
právnickým osobám uvedeným v materiálu Vrr, MA 21-03-2019-06, př. 2.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Příprava aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2021-2027
Iveta Fryšová podala informace k aktualizaci Strategie rozvoje kraje na období 2021-2027 (dále jen
„SRK“). Jedná se o návrh aktualizace základního strategického rozvojového dokumentu na úrovni
kraje. Platnost stávající SRK je schválena zastupitelstvem kraje do roku 2020 a je tedy vhodné
s dostatečným časovým předstihem přistoupit k aktualizaci tohoto střednědobého dokumentu na
další období, které má dle zákona o regionálním rozvoji odpovídat programovému období EU tedy
2021 až 2027. Aktualizovaný dokument by měl být i oporou pro plánované aktivity kraje a dalších
subjektů v regionu pro Programové období EU 2021+ a také pro další dokumenty, které zřejmě
budou ještě na krajské úrovni vznikat. Připomínkování aktualizovaného SRK bude umožněno i
partnerským zastřešujícím organizacím z území jako jsou největší města v kraji, SMO, SMS, MAS,
Hospodářská komora, Agrární komora, KOUS, apod. Součástí aktualizace bude také vyhodnocení
z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA), jejíž kladné stanovisko je zákonnou povinností pro
schválení dokumentu. Hlavním gestorem, kterému budou předkládány dílčí výstupy, bude výbor
regionálního rozvoje. Lukáš Vlček vznesl dotaz na rozsah indikátorů v jednotlivých oblastech. Iveta
Fryšová odpověděla, že požadavek z národní úrovně hovoří o tom, že kraje musí být zapojeny do
vyhodnocování indikátorů z národní úrovně. Dušan Vichr doplnil, že u SRK je v současné době
sledován minimálně jeden indikátor u každého opatření, opatření je cca 40.
Usnesení 15/03/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout aktualizovat Strategii rozvoje Kraje Vysočina dle postupu
uvedeného v materiálu VRR, MA 21-03-2019-07, př. 1.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Návrh na vyhlášení programu FV „Rozvoj podnikatelů 2019“
Dušan Vichr informoval členy výboru o vyhlášení Programu FV Rozvoj podnikatelů 2019. Účelem
poskytovaných finančních prostředků je zajistit rozvoj podnikatelských aktivit prostřednictvím
realizace investičních rozvojových záměrů podniků spojených s modernizací provozního a
výrobního zařízení, a to z důvodu vytvoření vhodných podmínek pro jejich činnost, které jim
umožní rozvinout jejich schopnost přispívat k ekonomickému růstu a zachovávat a posilovat
sociální soudržnost. Zastaralá podnikatelská infrastruktura a vysoké režijní náklady na její provoz
představují jednu z bariér pro zvyšování konkurenceschopnosti těchto podniků. Cílem programu je
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proto posílení stability malých podniků poskytnutím příspěvku na pořízení nových strojů, zařízení a
výrobních prostředků. Celková alokace činí 10 mil. Kč. Maximální výše dotace poskytnuté na jeden
projekt je 150 000 Kč.
Usnesení 16/03/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“ dle materiálu Vrr, MA 2103-2019-08, př. 1.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Informace o průběžném vyhodnocení programu FV „Obnova venkova Vysočiny 2019
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Iveta Fryšová uvedla, že v souladu se schválenou výzvou programu OVV probíhá pro rok 2019 v
termínu od 1. února 2019 do 28. června 2019 sběr žádostí. V průběhu března a dubna bylo přijato
dalších 112 žádostí, všechny žádosti jsou v administrativním souladu s výzvou programu. Celkové
požadavky na dotaci u těchto žádostí jsou ve výši 14 150 972 Kč.
Usnesení 17/03/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
vyhodnocení programu FV – Obnova venkova Vysočiny 2019.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Diskuze a různé
Jiří Pokorný vznesl dotaz na možnost přesunu nevyčerpaných finančních prostředků u Programů
Fondu Vysočiny. Iveta Fryšová odpověděla, že není strategické dokrývat v rámci jednotlivých
programů nepodpořené projekty. Nevyužité finanční prostředky mohou být využity k mimořádně
vyhlášeným a zastupitelstvem kraje schváleným výzvám, nebo zůstanou v rozpočtu kraje a budou
využity v příštím roce. V případě, že gestor Programu eviduje převis žádostí, může dle platných
Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina vstoupit do jednání s příslušným členem rady kraje o
možnostech řešení.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 3. června 2019 od 14:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 3.16.
11. 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 6. května 2019.
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