Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 5/2019 konaného dne 26. srpna 2019
Přítomni:
1. Vraspír Zdeněk

6. Černá Marie

2. Uchytil Miloš

7. Janoušek Pavel (místopředseda)

3. Pokorný Jiří

8. Hynk Vladislav

4. John Jakub

9. Zahradníček Josef

5. Vlček Lukáš (předseda)

10. Fiala Jaroslav

Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

4. Komárek Josef

2. Medová Rubišarová Marie

5. Suchý Michal

3. Kobrle Ladislav

6. Fryšová Iveta (tajemnice)

Hosté:
1. Hyský Martin (člen rady kraje)

3. Molák Miloš (ORR)

2. Vichr Dušan (ORR/

4. Láníková Eva (ORR)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);
3. Průběžné projednání aktualizovaných výstupů SRK, (ORR);
4. Program Obnova venkova Vysočiny 2019 – informace o stavu administrace, (ORR);
5. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje, (ORR);
6. Vesnice roku Kraje Vysočina – publikace k 25. výročí soutěže, (ORR);
7. Kotlíkové dotace – aktuální informace, (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. Tento návrh programu byl 8 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.
3. Průběžné projednání aktualizovaných výstupů SRK
V průběhu tohoto bodu jednání se dostavili členové výboru Miloš Uchytil a Vladislav Hynk.

Miloš Molák seznámil členy výboru s aktualizovanými výstupy Strategie rozvoje kraje (dále jen
„SRK“). SRK je základním strategickým dokumentem na úrovni správního obvodu kraje, který je
zpracován na základě zákona o regionálním rozvoji. Platnost současné SRK končí na konci roku
2020, proto musí být zpracována aktualizace na období 2021 – 2027. Zpracování dokumentu má v
gesci ORR, vlastní zpracování probíhá ve spolupráci s jednotlivými odbory kraje. Jednotlivá
opatření budou projednána v komisích rady kraje a výborech zastupitelstva kraje. Bude také
realizován seminář pro členy zastupitelstva kraje. Po všech krocích bude následovat zpracování
hodnocení procesu SEA a vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Schválení dokumentu je
předpokládáno v ZK v červnu 2020.
Dokument je rozdělen do třech částí:
Analytická část
SWOT analýza
Strategická část
Miloš Molák návazně představil přítomným zaktualizované části SRK v oblastech Kvalitní veřejná
správa; Obnova a rozvoj venkovského prostoru; Rozvoj nestátního neziskového sektoru;
Hospodaření s energií a Příprava územně plánovací dokumentace, které jsou přímo v gesci VRR.
Členové VRR nevznesli na místě žádné připomínky. Případné připomínky je možné dodatečně
poslat na e-mailovou adresu molak.m@kr-vycoicina.cz nejpozději do 6. 9. 2019.
Usnesení 23/05/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje
znění Strategie rozvoje Kraje Vysočina v opatřeních - Kvalitní veřejná správa; Obnova a rozvoj
venkovského prostoru; Rozvoj nestátního neziskového sektoru; Hospodaření s energií; Příprava
územně plánovací dokumentace.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Program Obnova venkova Vysočiny 2019 (OVV) – informace o stavu administrace
Dušan Vichr informoval členy výboru o konečném stavu administrace OVV 2019. V souladu se
schválenou výzvou programu OVV probíhal pro rok 2019 v termínu od 1. února 2019 do 28. června
2019 sběr žádostí. V průběhu května a června bylo přijato dalších 408 žádostí, všechny žádosti
jsou v administrativním souladu s výzvou programu. Celkové požadavky na dotaci u těchto žádostí
jsou ve výši 51 063 238 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.
Sběr žádostí byl ukončen, žádost nepodalo či nemohlo podat 40 obcí. Celkem tak bude podpořeno
664 obcí v úhrnné částce 83 303 757 Kč. Příští rok bude tento program opět vyhlášen. Josef
Zahradníček vznesl podnět na navýšení částky maximální požadované dotace pro 1 obec. Dušan
Vichr odpověděl, že pro příští rok je alokace OVV navržena ve stejné výši jako v roce 2019, tudíž
se o navýšení max. požadované dotace neuvažuje. Lukáš Vlček vznesl dotaz, aby zbývající část
z roku 2019 byla převedena do OVV pro rok 2020, čímž by mohla být navýšena max. požadovaná
dotace pro jednu obec. Dušan Vichr odpověděl, že po změně dotační politiky již nezůstávají
zůstatky ve FV a do FV pro následující rok je převáděna nová částka odpovídající souhrnné
alokaci programů FV pro tento rok. Dušan Vichr dále dodal, že pokud by se částka pro OVV měla
zvýšit, znamenalo by to škrty u jiných programů, protože alokace FV dle Zásad ZK nesmí převýšit
5,5 % daňových příjmů pro daný rok.
Přítomní členové vyjádřili souhlasné stanovisko s navýšením alokace POVV pro rok 2020.
Usnesení 24/05/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Program Obnova venkova Vysočiny pro rok 2020 ve výši min.
100 mil. Kč.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Usnesení 25/05/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019
subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu Vrr, MA 21-05-2019-04, př. 1
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Rozpočet je prakticky stejný jako v roce 2019.
Došlo pouze k navýšení u položky „Vesnice roku“ o 200 tis. Kč, a to z důvodu vydávání publikací
k této soutěži. Dále byla navýšena položka „Energetický management u budov kraje“ o 2,5 mil Kč,
a to z důvodu nákupu IoT čidel, která umožní dálkový sběr údajů o spotřebách energií na
odběrných místech v budovách Kraje Vysočina.
6. Vesnice roku Kraje Vysočina – publikace k 25. výročí soutěže
Přítomní členové výboru obdrželi publikaci k 25. výročí soutěže. Od roku 2020 bude brožura
věnována vždy jen konkrétnímu ročníku dané soutěže, kde budou představeny soutěžící obce.
7. Kotlíkové dotace – aktuální informace
Eva Láníková seznámila členy výboru s aktuálním stavem kotlíkových dotací.
První kolo výzvy bylo vyhlášeno 17. 12. 2015 s celkovou alokací ve výši 238,8 mil. Kč. Celkem
bylo přijato 2436 žádostí, podpořeno bylo 2049 žádostí v celkové výši cca 230 mil. Kč. Bylo nutné
realizovat mikroenergetická opatření.
Dodatková výzva byla vyhlášena 10. 1. 2017 s celkovou alokací 23,8 mil. Kč plus nedočerpané
prostředky z první výzvy. Dotace byla poskytnuta pouze na kotle na biomasu a na tepelná
čerpadla. Celkem bylo podpořeno 249 žádostí ve výši 29,9 mil. Kč. Bylo nutné realizovat
mikroenergetická opatření.
Druhé kolo výzvy bylo vyhlášeno 19. 9. 2017 s celkovou alokací ve výši 238 mil. Kč. Lze čerpat na
výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nejsou lepší jak 2. emisní třídy.
Celkem bylo podáno 2600 žádostí za přibližně 260 mil. Kč. Bylo uzavřeno 2430 žádostí. Realizace
žádostí bude dokončena do 31. 8. 2019. Dosud bylo proplaceno 1786 žádostí.
Třetí kolo výzvy bude vyhlášeno 3. 9. 2019 s celkovou alokací ve výši 247 mil. Kč. Bude možné
vyměňovat pouze staré kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nejsou lepší jak 2. emisní
třídy. Dne 23. 10. 2019 bude spuštěn příjem žádostí. Budou realizovány semináře ve všech ORP.
Kotlíkové dotace jsou určeny pouze fyzické osoby, kteří vlastní rodinné domy, bytové domy s max.
třemi bytovými jednotkami. V budově musí být nainstalován starý kotel na tuhá paliva, který nesmí
být lepší než 2. emisní třídy.
8. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 21. října 2019 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

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 29. srpna 2019.
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