Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 4/2019 konaného dne 3. června 2019
Přítomni:
1. Vraspír Zdeněk

7. Černá Marie

2. Uchytil Miloš

8. Janoušek Pavel (místopředseda)

3. Pokorný Jiří

9. Hynk Vladislav

4. Kobrle Ladislav

10. Zahradníček Josef

5. Komárek Josef

11. Fiala Jaroslav

6. John Jakub

12. Fryšová Iveta (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

3. Vlček Lukáš (předseda)

2. Medová Rubišarová Marie

4. Suchý Michal

Hosté:
1. Hyský Martin (člen rady kraje)

4. Molák Miloš (ORR)

2. Kadlec Zdeněk (ředitel Krú)

5. Svoboda Lubomír (OÚPSŘ)

3. Vichr Dušan (ORR)

6. Průža Petr (OÚPSŘ)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);
3. Projednání závěrečné zprávy Fondu Vysočiny za rok 2018, (ORR);
4. Projednání udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina 2019, informace o výsledcích krajského kola
soutěže, (ORR);
5. Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018, (ORR);
6. Zpráva o programovacím období EU 2014 – 2020 (za 1. pol. 2019), (ORR);
7. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ
2020 v KRAJI VYSOČINA 2019, (ORR);
8. Diskuze a různé;
9. Závěr.
1. Zahájení jednání
Pavel Janoušek, místopředseda 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
Pavel Janoušek přednesl program dnešního zasedání výboru. Tento byl doplněn o bod
„Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, vymezení rozvojové plochy pro novou
transformovnu 400/110 KV v lokalitě mezi obcí Obrataň a městem Pelhřimov“ za bod číslo dva
pozvánky. Takto upravený návrh programu byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.
3. Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, vymezení rozvojové plochy
pro novou transformovnu 400/110 KV v lokalitě mezi obcí Obrataň a městem
Pelhřimov
Petr Průža okomentoval podkladový materiál. V rámci řešení aktualizace ZÚR žádá ČEPS, a.s.
vymezit rozvojovou plochu pro novou transformovnu 400/110 kV v lokalitě mezi obcí Obrataň a
městem Pelhřimov a koridory pro její zapojení do přenosové a distribuční soustavy. Plochu a
koridor požaduje společnost ČEPS vymezit zároveň jako veřejně prospěšné stavby. Pro
vybudování nové TR 400/110 kV bylo jako nejvhodnější zvoleno území mezi obcí Obrataň
a městem Pelhřimov. Toto území bylo vybrané především z důvodu souběhu budoucího vedení
400 kV V406/7 mezi transformovnami Kočín a Havlíčkův Brod-Mírovka a vedení distribuční
společnosti o napěťové hladině 110 kV, na které by byla nová transformovna napojena. Dále byly
na základě podrobnějších podmínek vytipovány bližší lokality, ze kterých byly vybrány 3 pro
detailnější posouzení. Z tohoto posouzení byly pro další fáze vybrány lokality Leskovice a Věžná.
Se zástupci dotčených obcí byla možnost umístění transformovny konzultována. Plánovaná
výstavba nové transformovny vyřeší budoucí zajištění zásobování části Jihočeského kraje a Kraje
Vysočina elektrickou energií. Odbor územního plánování a stavebního řádu zajistil stanovisko
příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, kterým je Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
životního prostředí a zemědělství, se závěrem, že záměr nebude mít samostatně nebo ve spojení
s jinými záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí (Natura 2000). Dále bylo zajištěno stanovisko Ministerstva životního prostředí
k navrhovanému obsahu se závěrem, že požaduje posouzení návrhu A7ZÚR z hlediska vlivů na
životní prostředí a stanovilo podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů A7ZÚR
na životní prostředí. Veškeré náklady budou hrazeny firmou ČEPS, a.s.
4. Projednání závěrečné zprávy Fondu Vysočiny za rok 2018
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. V roce 2018 byly při tvorbě alokace využity nejen
nerozdělené prostředky FV z předchozího roku, ale FV byl dále povýšen převodem částky
58 mil. Kč z krajského rozpočtu z disponibilních prostředků za rok 2017 (přebytek hospodařeni).
V roce 2018 FV celkem hospodařil s rozpočtem 67,0 mil. Kč. V porovnání s předcházejícím
obdobím šlo o největší objem FV za posledních devět let. V roce 2018 bylo vyhlášeno celkem
21 programů v souhrnném objemu 67,0 mil. Kč, což je o jeden grantový program vice než v roce
2017. Všechny tyto grantové programy byly zároveň i v roce 2018 vyhodnoceny. V roce 2018 byla
podpora přidělena z 1 040 došlých žádostí 729 žadatelům. V řídicím výboru tj. žádostí v
administrativním souladu bylo hodnoceno celkem 867. Rozdělená podpora činila celkem cca
62,2 mil. Kč. Průměrná výše vlastních prostředků žadatelů na 1 Kč vydanou z FV dosáhla v roce
2018 za vyhodnocené programy 2,02 Kč. Od roku 2019 dochází ke změně dotační politiky kraje.
Usnesení 18/04/2019/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 2018
dle materiálu Vrr, MA 21-04-2019-04, př. 1.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Projednání udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina 2019, informace o výsledcích
krajského kola soutěže
Iveta Fryšová seznámila členy výboru s výsledkem krajského kola soutěže Vesnice Kraje Vysočina
2019. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/13 pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
definují obec, které může Zastupitelstvo Kraje Vysočina udělit cenu Vesnice Kraje Vysočina. Cenu
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získává každý rok vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku. Tím se pro rok 2019 stává obec
Sobíňov (okres Havlíčkův Brod), která postoupí do celostátního kola a zároveň podle platných
Zásad může získat cenu Vesnice Kraje Vysočina. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne
ve vítězné obci v pátek 2. srpna 2019 od 10 h. Do soutěže Vesnice Kraje Vysočina 2019 se za Kraj
Vysočina celkem přihlásilo 15 obcí. Hodnocení provedla krajská komise ve dnech 27. 5. – 30. 5.
2019. Každá přihlášená obec byla navštívena krajskou hodnotitelskou komisí, o této návštěvě
starosta obce předem věděl. Prezentace každé obce trvala 120 minut.
V rámci krajského kola komise udělila tyto ocenění:
Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole - Obec Sobíňov
Modrá stuha – za společenský život - Obec Nová Ves u Nového Města na Moravě
Bílá stuha – za činnost mládeže - Obec Nové Veselí
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí - Obec Chlumětín
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu - Obec Třeštice
Také byla udělena Duhová Stuha – cena naděje pro venkov – obec Dolní Město. Jedná se o
nefinanční ohodnocení. Obec, která toto ohodnocení získá, postupuje do celostátního kola. Vítěz
Zlaté stuhy získá finanční dar ve výši 100 tis. a věcný dar tři kusy informačních značek se
symbolem Vesnice Kraje Vysočina a výtvarný symbol v celkové výši 30 000,- Kč.
Usnesení 19/04/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dar (tři kusy informačních značek se symbolem Vesnice Kraje
Vysočina a výtvarný symbol v celkové výši 30 000,- Kč a finanční částku ve výši 100 000,- Kč) obci
Sobíňov, se sídlem, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, IČO: 00268275 na základě Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11.
2013.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018
Miloš Molák informoval členy výboru o vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina
za rok 2018 (dále jen „SRK“). Vyhodnocení SRK by mělo sloužit pro monitorování naplňování
SRK. V rámci tohoto vyhodnocení bylo navrženo předkládat pravidelně 1x ročně vývoj navržených
monitorovaných indikátorů a dále vyhodnocovat naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina ve
vazbě na rozpočet kraje a to vždy nejpozději do 30. června daného roku, tedy vyhodnocení za rok
2018 do 30. 6. 2019. Obsahem vyhodnocení by mělo být přiřazení výdajů z rozpočtu kraje
(primárně dotačních titulů kraje a významnějších investičních akcí) jednotlivým opatřením SRK.
Toto vyhodnocení by bylo i jakousi zpětnou vazbou k nastavení SRK a případné další aktualizace
– tedy zda všechny výdaje v rámci rozpočtu mají i oporu v SRK a jakou měrou jsou jednotlivé
opatření SRK naplňována. V případě monitorovacích indikátorů pak zhodnocení, zda nedochází
k nepříznivým trendům v rámci některých opatření. SRK je rozdělena do třech částí: první část –
krajský rozpočet ve vazbě na SRK, druhá část – soustava indikátorů, třetí část – evropské projekty,
které realizuje kraj nebo jeho příspěvkové organizace.
Usnesení 20/04/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje zastupitelstvu kraje:
 vzít na vědomí Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018 dle
materiálů Vrr, MA 21-04-2019-06, př. 1, př. 2, př. 3 a př. 4,
 uložit radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok
2019 do 30. června 2020.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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7. Zpráva o programovacím období EU 2014 – 2020 (za 1. pol. 2019)
Miloš Molák okomentoval podkladový materiál. Jedná se o materiál, který informuje o čerpání
finančních prostředků EU a nejdůležitějších činnostech či materiálech v souvislosti
s programovacím obdobím EU 2014 – 2020 a přípravou na nové programovací období EU 2021 2027.
V materiálu jsou uvedené informace o:
konaném zasedání Regionální stálé konference v Kraji Vysočina a jejich pracovních skupinách
realizaci integrovaných nástrojů
krajských a místních akčních plánech ve vzdělávání
přípravě na programové období EU 2021 - 2027 a o dalších souvisejících záležitostech
čerpání finančních prostředků Evropské unie, jak v celé ČR, tak i v Kraji Vysočina.
Miloš Molák doplnil, že podle posledních informací by v příštím programovacím období mělo DPH
patřit mezi uznatelné náklady, dále bude vyčleněno 6 % na realizaci urbánní dimenze, které bude
možné čerpat z politických cílů 1 a 2, vymezení jihlavské sídelní aglomerace pro ITI je posunuto na
září, negobox (zásadní věci z obecných nařízení) bude řešen na konci roku 2019, popř. začátkem
roku 2020. OPVV pro příští období bude přejmenován na OP Jan Ámos Komenský.
Usnesení 21/04/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálu Vrr, MA 21-04-2019-07, př. 1 a
Vrr, MA 21-04-2019-07, př. 2.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a
ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019
Iveta Fryšová podala informace o návrhu na poskytnutí dotací z programu Místní Agenda 21 a
Zdraví 2020 v Kraji Vysočina na rok 2019. Jedná se 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 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“, 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 503 000 Kč.
Usnesení 22/04/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu Vrr, MA 21-04-2019-08, př. 2 a Vrr, MA 21-04-2019-08, př. 3 a
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotace z programu MÍSTNÍ AGENDA 21
a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům uvedených v materiálu Vrr, MA 21-04-201908, př. 1 a uzavřít veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Diskuze a různé
Iveta Fryšová seznámila členy výboru s došlými žádostmi u POVV. 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 dubna a května bylo přijato dalších 106 žádostí, všechny žádosti jsou v
administrativním souladu s výzvou programu. Celkové požadavky na dotaci u těchto žádostí jsou
ve výši 13 331 390 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.
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Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 26. srpna 2019 od 14:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
10. Závěr
Pavel Janoušek, místopředseda Vrr, MA 21, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

Ing. Pavel Janoušek
místopředseda 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 7. června 2019.
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