Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 6/2019 konaného dne 21. října 2019
Přítomni:
1. Vraspír Zdeněk

6. Černá Marie

2. Medová Rubišařová Marie

7. Janoušek Pavel (místopředseda)

3. Pokorný Jiří

8. Hynk Vladislav

4. Kobrle Ladislav

9. Zahradníček Josef

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

5. Fiala Jaroslav

2. Uchytil Miloš

6. Suchý Michal, ml.

3. Komárek Josef

7. Fryšová Iveta (tajemnice)

4. John Jakub
Hosté:
1. Hyský Martin (člen rady kraje)

4. Molák Miloš (ORR)

2. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

5. Petr Holý (ORR)

3. Vichr Dušan (ORR)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);
3. Projednání průběžných výstupů aktualizované Strategie rozvoje Kraje Vysočina, (ORR);
4. Programy FV v gesci ORR za rok 2019 – informace o vyhodnocení, (ORR);
5. Návrh alokace FV na rok 2020 – návrhy programů FV, (ORR);
6. Informace v rámci realizace MA 21, (ORR);
7. Diskuze a různé;
8. 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 výbor 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. Projednání průběžných výstupů aktualizované Strategie rozvoje Kraje Vysočina
V průběhu tohoto bodu jednání se dostavil člen výboru Ladislav Kobrle.

Miloš Molák seznámil členy výboru s průběžnými výstupy aktualizované Strategie rozvoje Kraje
Vysočina (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 jsou projednávána 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, které byly projednány
v komisích rady kraje a výborech zastupitelstva kraje.
Opatření SRK v oblasti školství:
- Regionální školství
- Rozvoj terciárního a dalšího vzdělávání
Opatření SRK v oblasti zdravotnictví:
- Lidské zdroje ve zdravotnictví
- Kvalitní a moderní zdravotnická infrastruktura
- Kvalitní, bezpečná a efektivní zdravotní péče
Opatření SRK v oblasti sportu a volného času:
- Zájmové a neformální vzdělávání a sport
- Mezinárodní aktivity a mezinárodní spolupráce
Opatření SRK v oblasti doprava:
- Moderní dopravní infrastruktura
- Zkvalitnění služeb veřejné hromadné dopravy
- Bezpečnost silničního provozu a zklidňování dopravy
Opatření SRK v oblasti ICT:
- Infrastruktura ICT
- ICT gramotnost a vzdělávání
- Elektronické služby veřejného sektoru (eGoverment)
Opatření SRK v oblasti IZS a prevence bezpečnosti:
- Efektivní krizové řízení a prevence kriminality
Opatření SRK v oblasti zemědělství je rozděleno:
- Stabilizace zemědělství a navazujícího zpracovatelského průmyslu
Opatření SRK v oblasti lesního hospodářství:
- Trvale udržitelný rozvoj hospodářství
Opatření v oblasti cestovního ruchu:
- Rozvoj cestovního ruchu
Opatření v oblasti památek a kultury:
- Ochrana a zachování kulturních památek
- Rozvoj kultury a kulturní infrastruktury
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Případné připomínky je možné dodatečně poslat na e-mailovou adresu molak.m@kr-vysocina.cz
nejpozději do 1. 11. 2019.
Usnesení 26/06/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace o průběhu aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Programy FV v gesci ORR za rok 2019 – informace o vyhodnocení
Dušan Vichr informoval členy výboru o vyhodnocených Programech Fondu Vysočiny v gesci ORR
za rok 2019. Tato prezentace bude zaslána společně se zápisem.
Za rok 2019 byly vyhodnoceny tyto Programy FV:
„Naše škola 2019“ – finanční alokace ve výši 4 mil. Kč, minimální výše dotace činila 30 tis. Kč,
maximální výše poskytnuté dotace činila 120 tis. Kč. Celkem bylo zaevidováno 50 žádostí
v celkové výši 4,9 mil. Kč. Počet žádostí v administrativním souladu bylo 48 v celkové výši 4,8 mil.
Kč. Počet žádostí doporučených k podpoře bylo 37 v celkové výši 3,9 mil. Kč.
„Venkovské prodejny 2019“ – finanční alokace ve výši 4 mil. Kč, minimální výše poskytnuté dotace
činila 20 tis. Kč, maximální výše poskytnutá dotace činila 50 tis. Kč. Celkem bylo zaevidováno 126
žádostí v celkové výši 5,1 mil. Kč. Počet žádostí v administrativní souladu bylo 118 v celkové výši
4,8 mil. Kč. Počet žádostí doporučených k podpoře bylo 94 v celkové výši necelých 4 mil. Kč.
„Rozvoj podnikatelů 2019“ – finanční alokace ve výší 10 mil. Kč, minimální výše poskytnuté dotace
činila 30 tis. Kč, maximální výše poskytnuté dotace činila 150 tis. Kč. Celkem bylo zaevidováno
111 žádostí v celkové výši 14,2 mil. Kč. Počet žádostí v administrativním souladu bylo 102
v celkové výši 12,2 mil. Kč. Počet žádostí doporučených k podpoře bylo 78 v celkové výši 9,9 mil.
Kč.
Usnesení 27/06/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o vyhodnocených programech v gesci ORR za rok 2019.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Návrh alokace FV na rok 2020 – návrhy programů FV
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Celkem je navrženo 40 programů (v roce 2019 –
38 programů) v souhrnné částce ve výši 320 850 000 Kč. Nově jsou navrženy programy Podpora
zajištění stomatologické péče 2020, Edice Vysočiny 2020 a Infrastruktura cestovního ruchu 2020.
Navrhován již není program Učební pomůcky ZUŠ. Ostatní programy jsou stejné či obdobné jako
v roce 2019. Alokace FV pro rok 2020 může dle schválených Zásad FV činit max. 294 200 000 Kč
(5,5 % předpokládaných daňových příjmů). U programu Hospodaření v lesích 2020 bude v rámci
sestavování rozpočtu navrhováno využití části prostředků z Fondu strategických rezerv, o kterých
rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 14. 5. 2019 usnesením č. 0234/03/2019/ZK ve vazbě na řešení
kůrovcové kalamity a sucha v lesích (možné až do ve výše 100 mil. Kč). Z těchto prostředků zatím
došlo k navýšení alokace programu Hospodaření v lesích 2019 ve výši 18 336 460 Kč a vyhlášení
programu Hospodaření v lesích 2019 II. s alokací ve výši 50 mil. Kč. Lukáš Vlček vznesl dotaz,
proč nebyla navýšena finanční alokace u Programu OVV. Dušan Vichr odpověděl, že přijaté
usnesení výboru bylo předáno k politickému řešení. Dále dodal, že pokud by se částka pro POVV
měla zvýšit, znamenalo by to škrty u jiných programů, protože alokace FV dle Zásad ZK nesmí
převýšit 5,5 % daňových příjmů pro daný rok. Lukáš Vlček navrhl, navýšit procento
předpokládaných daňových příjmů. Pavel Janoušek vznesl dotaz, proč u položky „Navrhovaný
objem programu dle odboru pro rok 2020 v Kč“ u Programu OVV není uvedena částka ve výši
100 mil. Kč, když výbor přijal na svých zasedáních doporučující usnesení navýšení částky na
100 mil. Kč. Dušan Vichr řekl, že navýšení finanční alokace POVV bylo projednáno i na zasedání
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Rady Fondu, kde bylo odsouhlaseno ponechání stávající výše finanční alokace. Dále Pavel
Janoušek vznesl dotaz, proč z ORR nevzešel návrh navýšení finanční částky u Programu OVV na
100 mil. Kč. Dušan Vichr odpověděl, že tvorbě tohoto podkladového materiálu předcházelo jednání
s Radou Kraje Vysočina, kde bylo navýšení finanční částky navrženo až pod čarou. Jiří Pokorný
vznesl upozornění, že z politického hlediska tam měla být uvedena částka ve výši 100 mil. Kč,
neboť z materiálu vyplývá, že výbor žádné doporučující stanovisko nepřijal. Dále vznesl dotaz, zda
je možné využít rezervy, nebo zůstatky FV z předchozího roku, na navýšení finanční alokace
POVV. Martin Hyský 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. Při mimořádných událostech (např. kůrovcová kalamita), lze z rezerv část finančních
prostředků přesunout do Fondu Vysočiny. Josef Zahradníček vznesl dotaz, pokud by na semináři
pro zastupitele k rozpočtu kraje na rok 2020 politické kluby dohodly navýšit finanční částku
Programu OVV, bude tento program navýšen. Dušan Vichr odpověděl, že pokud by došlo
k souhlasnému stanovisku, musel by ORR toto navýšení do Návrhu Programů FV na rok 2020
zakomponovat. Znova upozornil, že pokud by došlo k navýšení finanční částky Programu OVV, je
nutné u ostatních Programu finanční alokaci ponížit, nebo dokonce některé Programy zrušit. Žádný
gesční odbor svůj Program nebude chtít finančně ponížit nebo zrušit. O ponížení finančních
částek, nebo zrušení některých Programů, musí rozhodnout političtí představitelé (orgány kraje),
nebo podnět na úpravu může vzejít z výboru. Doplnil, že se nejedná o finální verzi materiálu.
Zdeněk Kadlec doplnil, že výše finančních prostředků FV je vázána na rozpočet, nikoliv na
skutečné plnění. Pro příští rok je plánován nárůst daňových příjmů oproti letošnímu roku, ale ne
v zásadní míře. K tomu Dušan Vichr doplnil, že pokud by došlo k situaci, že vývoj daňových příjmů
nebude příznivý, nemusí být Programy FV, které jsou vyhlašovány jako poslední v daném roce,
vůbec vyhlášeny. Lukáš Vlček inicioval navýšení procenta předpokládaných daňových příjmů.
Členové výboru přesunuli přijetí usnesení na příští zasedání výboru. Tímto bodem se budou
členové výboru zabývat na svém listopadovém zasedání výboru. Přítomní členové výboru vyslovili
podnět na navýšení finanční alokace POVV na 100 mil. Kč.
6. Informace v rámci realizace MA 21
V průběhu tohoto bodu jednání odešel člen výboru Jiří Pokorný.
Pro členy výboru byla připravena prezentace „Informace o aktivitách v oblasti místní Agenda 21“,
kterou Petr Holý podrobně okomentoval.
Prezentace obsahovala tyto základní informace:
- Projekt Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina:
o Evropský týden mobility 2018, 2019
o Do práce na kole 2019
o Klimatour 2019
- Projekt MagNet
Dále byli členové seznámeni a pozvání na nadcházející aktivity Zdravého Kraje Vysočina v roce
2019.
Usnesení 28/06/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o realizaci MA 21.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 25. listopadu 2019 od 14:00 hodin
v restauraci hotelu Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava.
8. Závěr
Lukáš Vlček, předseda Vrr, MA 21, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.
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Ing. Lukáš Vlček
předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 25. října 2019.
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