Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2008
konaného 10. března 2008
Přítomni:
1. Blažek Zdeněk

5. Jonáš Vítězslav

2. Černá Marie

6. Novák Zdeněk

3. Havlíček Milan

7. Báňa Miroslav

4. Houška Miroslav

8. Žáková Hana

Omluveni:
1. Kavina František

2. Čihák Tomáš

Hosté:
1. Vichr Dušan

2. Hulák Jaroslav

Program:
1. Zahájení;
2. Kontrola usnesení;
3. Plán činnosti VRR na rok 2008;
4. Program obnovy venkova – rozdělení dotací pro rok 2008;
5. Závěrečná zpráva FV za rok 2007;
6. GP Bydlete na venkově 2008;
7. Výzvy GP připravené ostatními odbory ke schválení na březnové ZK – pro informaci;
8. Postup při aktualizaci ÚEK kraje Vysočina;
9. Informace o soutěži Vesnice roku 2008;
10. Informace o ROP;
11. Informace o spuštění Operačního programu Evropská přeshraniční spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007 – 2013;
12. Program Zdraví 21 pro kraj Vysočina a Akční plán Programu Zdraví 21 pro kraj Vysočina na
období 2008-2009;
13. Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava – postup prací a návrh na provedení
rozpočtového opatření;
14. Diskuse a různé;
15. Závěr.
1. Zahájení
V. Jonáš přivítal přítomné a přednesl program. Program byl schválen 8 hlasy, zdrželo se 0, proti
0.
2. Kontrola usnesení
V. Jonáš upozornil, že se dosud neuskutečnilo plánované výjezdní zasedání členů VRR
do Senátu, které by mělo být spojeno se zasedáním Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.
Návrh témat k projednání: rozvoj venkova, rozpočtové určení daní.
Termín výjezdního zasedání bude stanoven co nejdříve.
tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
kontrolu usnesení Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina ze zasedání
č. 4/2007.
3. Plán činnosti VRR na rok 2008
M. Černá představila Plán činnosti. K Plánu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na jeho
doplnění.
Usnesení 001/01/2008/VRR
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2008
a doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva
kraje Vysočina na rok 2008.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdrželo se 0, proti 0.
4. Program obnovy venkova – rozdělení dotací pro rok 2008
D. Vichr: Během ledna 2008 bylo přijato celkem 618 žádosti , všechny žádosti byly v souladu se
Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje
Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Celková požadovaná částka činí více
než 82 mil. Kč, kraj má pro tento program vyhrazeny prostředky ve výši 71, 284 mil. Kč. Po
rozpočítání této částky činí dotace pro jednu obec 116 tis. Kč (obce, které požadují vyšší částku,
obdrží dotaci 116 tis. Kč, obce s požadavkem nižší dotace obdrží požadovanou částku).
Výjimkou jsou obce, které byly oceněny v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2007.
Těchto 6 obcí obdrží dotaci ve výši 140 tis. Kč.
Součástí materiálu představeného D. Vichrem jsou 2 přílohy:
1. přehled podaných žádostí;
2. statistický přehled Programu obnovy venkova 2006-2008.
Převažují žádosti o dotace na místní komunikace, obnovu městských a obecních úřadů
a obnovu kulturních zařízení.
Usnesení 002/01/2008/VRR
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina přijmout navržené usnesení o poskytnutí dotace z kapitoly
Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj – Program obnovy venkova obcím uvedeným
v materiálu ZK-02-2008-xx, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu ZK-02-2008-xx, př. 1,
za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových
dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdrželo se 0, proti 0.
5. Závěrečná zpráva FV za rok 2007
J. Hulák představil přítomným obsáhlý materiál „Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu
Vysočiny v roce 2007“, který obsahuje přehled projektů v rámci jednotlivých grantových
programů, jejich zhodnocení a dále celkové hodnocení využití prostředků poskytnutých
prostřednictvím Fondu Vysočiny. Ze Zprávy vyplývá:
- v loňském roce bylo vyhlášeno 27 grantových programů v celkovém objemu 6, 235 mil. Kč;
- celkový objem vyhlášených grantových programů v Kč od vzniku Fondu Vysočiny v roce 2002
činí 414, 639 mil.;
- v roce 2007 se na hodnocení žádostí se podílelo 144 hodnotitelů (z toho 34 zastupitelů, 26
členů výborů);
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- nejvyšší počet žádostí je zaměřen na volnočasové aktivity, nejméně žádostí přichází do
specifických grantových programů (např. „Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicová
péče“, „Modernizace ubytovacích zařízení“);
- odbor interního auditu krajského úřadu provedl analýzu rizik spojených z činností Fondu
Vysočiny, ke zjištěným rizikům byla přijata opatření.
J. Hulák uvedl, že údaje o čerpání z Fondu Vysočiny jsou zveřejňovány v Datovém skladě, Fond
Vysočiny je propagován v krajských novinách, krajském zpravodaji a dalším tisku a na
webových stránkách kraje.
D. Vichr doplnil, že k 31. 12. 2007 činí přidělená podpora za roky 2002–2007 370, 472 mil. Kč.
Skutečně vyplaceno bylo prozatím 299, 474 mil. Kč. Rozdíl je způsoben tím, že prostředky se
vyplácí až po skončení projektu a schválení jeho vyúčtování.
M. Černá pohovořila o Fondu Vysočiny ve srovnání se Společným regionálním operačním
programem SROP, v jehož rámci je možné žádat o podporu z evropských strukturálních fondů.
Žádosti o evropské finance jsou vysoce administrativně náročné, proto je pro uživatele
jednodušší a snazší žádat o podporu z rozpočtu kraje. Z toho důvodu není existence Fondu
Vysočiny vznikem SROP ohrožena.
Na závěr debaty vyzdvihl J. Hulák práci garantů grantových programů, pochválil jejich vstřícný
přístup k žadatelům, ochotu pomoci a spolehlivost.
Usnesení 003/01/2008/VRR
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit „Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny
v roce 2007“ dle materiálu RF-01-2008-01, př.1 a.
Usnesení bylo schváleno 8 hlasy, zdrželo se 0, proti 0.
6. GP Bydlete na venkově 2008
D. Vichr: GP Bydlete na venkově byl doposud vyhlášen celkem 5x, naposledy v roce 2006.
V letošním roce bylo rozhodnuto o jeho znovuvyhlášení. Předmětem GP je podpora zpracování
projektové dokumentace řešící rekonstrukci nebytových prostor na byty, případně technickou
infrastrukturu pro následnou novou bytovou výstavbu v městech a obcích do 2000 obyvatel.
Alokace pro GP činí 1, 2 mil. Kč.
Změnou oproti předchozím rokům je, že o dotace mohou žádat pouze města a obce do 2000
obyvatel. V předchozích letech mohla o dotaci žádat také větší města pro své místní části
s méně než 2000 obyvateli, toto v letošním roce možné není.
M. Báňa se dotázal, zda je možné žádat o dotaci na projektovou dokumentaci uličního pásu ve
městě či obci v případě, že tento pás sousedí s pozemky v soukromém vlastnictví. M. Černá
odpověděla, že toto možné není. Podmínkou čerpání GP je, že v majetku obce musí být
pozemek, kterého se podpora týká a zároveň pozemky přilehlé. Pokud nebude do GP doručen
dostatečný počet žádostí, je možné uspořádat 2. kolo, které bude rozšířeno také o pozemky,
které sousedí s pozemky v soukromém vlastnictví.
Usnesení 004/01/2008/VRR
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina vyhlásit grantový program „Bydlete na venkově 2008“.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdrželo se 0, proti 0.
7. Výzvy GP připravené ostatními odbory ke schválení na březnové ZK – pro informaci
Grantové programy představila M. Černá.
„Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008“ – grantový program, jehož cílem je zajistit
spolufinancování výstavby a modernizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro
pobytově-rekreační turistiku v letní sezóně (podprogram A) a v zimní sezóně (podprogram B).
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Maximální výše příspěvku činí 200 tis. Kč = 40% celkových nákladů, je vyžadována 60%
spoluúčast žadatelů na financování.
M. Báňa se dotázal, zda jsou mezi potenciální žadatele zařazeny i hotely spadající do
hvězdičkových kategorií. M. Černá odpověděla, že tyto hotely o podporu žádat nemohou.
Grantový program není určen na financování ubytování, ale pouze na doprovodnou
infrastrukturu.
„Mezinárodní projekty 2008“ – grantový program na podporu mezinárodních aktivit pro děti
a mládež. Je zaměřen na mezikulturní vzdělávání, navazování mezinárodních vztahů. Může
sloužit pro krytí nákladů spojených s výjezdy do zahraničí.
„Rekultivace starých skládek 2008“ – grantový program na podporu minimalizace negativních
vlivů na životní prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady. Tento program je určen pro menší
obecní skládky, které dosud nebyly zrekultivovány. D. Vichr doplnil, že celkové náklady na
projekt nesmí přesáhnout 500 tis. Kč. Projekty většího rozsahu mohou být financovány ze
Společného regionálního operačního programu. Finanční prostředky z grantového programu
mohou být využity na projektovou dokumentaci i vlastní sanaci odpadu.
„Zdravé stravování ve školách 2008“ – grantový program na podporu zdravého školního
stravování. Je zaměřen na děti ve školním věku, které je třeba naučit zdravým stravovacím
návykům. V současné době trpí stále více dětí obezitou nebo naopak mentální anorexií. Zdravý
trend může být zaveden např. pomocí kroužku zdravé výživy, rozšíření nabídky ve školní jídelně
o pokrmy z biopotravin, ovoce a zeleniny, rozšíření nabídky ve školních bufetech o zdravé
potraviny apod.
„Prevence dětských úrazů ve školách 2008“ – grantový program na zvyšování standardu
zdravotních a sociálních služeb a prevence zdravotních a sociálních rizik. Ze statistik vyplývá, že
počet úrazů školní mládeže stoupá, program je zaměřen na prevenci těchto úrazů a propagaci
používání ochranných pomůcek. Může sloužit např. k pokrytí nákladů spojených s dopravou na
dopravní hřiště a výukou na hřišti. Program je primárně zaměřen na základní školy. Pokud bude
mít dobré výsledky, bude možné ho v dalších letech rozšířit na střední školy.
Grantové programy „Zdravé stravování ve školách 2008“ a „Prevence dětských úrazů ve školách
2008“ naplňují cíle Programu Zdraví 21 pro kraj Vysočina (viz bod 12).
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o vyhlášení grantových programů „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008“,
„Mezinárodní projekty 2008“ a „Rekultivace starých skládek 2008“.
Usnesení 005/01/2008/VRR
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina vyhlásit grantové programy z Fondu Vysočiny „Zdravé stravování
ve školách 2008“ a „Prevence dětských úrazů ve školách 2008“.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdrželo se 0, proti 0.
8. Postup při aktualizaci Územní energetické koncepce kraje Vysočina
M. Černá: Zastupitelstvem kraje byl zadán úkol aktualizovat Územní energetickou koncepci kraje
Vysočina v souvislosti se zahájením provozu větrných elektráren v kraji. Odbor regionálního
rozvoje krajského úřadu analyzoval stávající Územní energetickou koncepci kraje a došel
k názoru, že postačí provést revizi stávajícího materiálu. Revize bude provedena Energetickou
agenturou Vysočiny, měla by být ukončena do června tohoto roku. Zastupitelstvem kraje byla
jmenována skupina pro informování občanů kraje Vysočina o využití větrné energie. Pracovní
skupině bude předložen revidovaný materiál ke schválení. Poté bude se změnami v materiálu
seznámena odborná veřejnost. Výsledkem bude revidovaná Územní energetická koncepce
kraje, která bude předložena zastupitelstvu kraje na vědomí.
Z. Blažek se dotázal, zda je v kraji vybudována sluneční elektrárna a zda ke získávání energie
ze slunečního zdroje bude vydávat Energetická agentura Vysočiny své stanovisko. V. Jonáš
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odpověděl, že v kraji existuje jedna fotovoltaická elektrárna. M. Černá doplnila, že Energetická
agentura Vysočiny bude analyzovat energetickou situaci v kraji, což zahrnuje i otázku
fotovoltaiky.
Rozvinula se diskuse na téma spotřeba energie. V. Jonáš uvedl, že je třeba zahájit přípravu
výstavby dalšího bloku jaderné elektrárny Temelín nebo Dukovany.
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
postup při aktualizaci Územní energetické koncepce kraje Vysočina.
9. Informace o soutěži Vesnice roku 2008
D. Vichr: Do tohoto projektu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj se mohou do konce
dubna hlásit obce s počtem obyvatel do 5250. Nově se do projektu mohou zapojit i města
a městyse.
Vítězná obec celostátního kola získá odměnu 2 mil. Kč, obec na 2. místě 1, 9 mil. Kč a obec na
3. místě 1, 8 mil. Kč. Rozdíl v těchto částkách oproti loňskému roku činí 1 mil. Kč.
M. Černá informovala, že v loňském roce byla soutěž „Vesnice roku“ rozšířena o soutěž
„O nejlepší bramborový pokrm“. Kraj by chtěl soutěž ve stejném duchu vyhlásit i v letošním roce.
Navržena je soutěž „O nejlepší domácí polévku s podílem brambor“.
Z. Blažek podal návrh na změnu názvu soutěže na „Obec roku“ z toho důvodu, že jsou do
soutěže zahrnuta i města a městyse.
H. Žáková uvedla, že soutěž „Vesnice roku 2008“ byla projednána ve Spolku pro obnovu
venkova, členové Spolku nesouhlasí se zařazením měst a městysů do soutěže z toho důvodu,
že jsou příliš silnými konkurenty pro malé vesnice. H. Žáková navrhuje, aby byly malé soutěže
v rámci soutěže zvýhodněny. V souvislosti s tím navrhl M. Blažek, aby bylo krajské kolo
rozděleno na dvě kola – 1. obce do 500 obyvatel, 2. obce nad 500 obyvatel. Reagoval D. Vichr,
uvedl, že měnit kritéria a podmínky soutěže není možné, protože tato kritéria jsou pevně dána
vyhlašovatelem – Ministerstvem pro místní rozvoj.
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o soutěži Vesnice roku 2008.
10. Informace o ROP
M. Černá: 29. 2. byla uzavřena výzva pro podávání žádostí do oblastí podpory Rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu (za NUTS II Jihovýchod bylo podáno 82 žádostí, z toho 50 za
kraj Vysočina) , Rozvoj služeb v cestovním ruchu, Rozvoj nemotorové dopravy a Rozvoj služeb
regionálního významu (zahrnuje 4 projekty týkající se nemocnic v kraji). Do 31. 3. jsou přijímány
žádosti do oblasti podpory Rozvoj regionálních středisek, Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
(pro obce a města od 500 do 5000 obyvatel). Na zasedání Výboru regionální rady regionu
soudržnosti 14. 3. budou hodnoceny žádosti předkládané krajem do oblasti podpory Rozvoj
dopravní infrastruktury v regionu.
M. Báňa upozornil, že byl problém s informačním systémem Benefit, pomocí něhož je možné
podávat elektronické žádosti o podporu. M. Černá odpověděla, že všechny problémy by měly
být odstraněny.
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o Regionálním operačním programu.
11. Informace o spuštění Operačního programu Evropská přeshraniční spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007-2013
M. Černá informovala o dalším možném zdroji podpory. Operační program bude slavnostně
vyhlášen 27. 3. 2008 v Třebíči. Do operačního programu bude možné podávat projekty týkající
se přeshraniční spolupráce s Rakouskem.
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Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o Operačním programu Evropská přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007-2013.
12. Program Zdraví 21 pro kraj Vysočina a Akční plán Programu Zdraví 21 pro kraj
Vysočina na období 2008-09
M. Černá informovala o programu, jehož cílem je zlepšení zdravotního stavu obyvatel kraje.
Uvedla, že program byl zpracován Pracovní skupinou Výboru regionálního rozvoje pro místní
agendu 21 zdravý kraj a mikrotýmem nominovaným radou kraje a pověřeným vypracováním
Plánu zdraví kraje Vysočina. Na zpracování se podílela kancelář Národní sítě zdravých měst.
Tento program je doplněk Zdravotního plánu kraje, týká se oblasti prevence. Výhodou
dokumentu je jeho provázání s Národním programem Zdraví 21 přijatým Vládou ČR v roce
2003, což může vést ke zvýhodnění při žádosti o podporu o dotace z národních programů.
M. Černá uvedla, že zpracovatelé Programu Zdraví 21 se na jeho vypracování podíleli
dobrovolně bez nároku na odměnu. Priority zahrnuté do programu jsou:
1. Zdravější životní styl;
2. Zdravé stárnutí;
3. Zdravý start do života;
4. Zdraví mladých;
5. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy;
6. Snížení výskytu neinfekčních nemocí;
7. Mobilizace partnerů pro zdraví;
8. Zdravé místní životní podmínky.
S programem Zdraví 21 úzce souvisí vyhlášení grantových programů „Zdravé stravování ve
školách 2008“ a „Prevence dětských úrazů ve školách 2008“ (viz bod 7).
Aby mohl být program naplněn, bude nutné rozšířit osvětu mezi občany.
Usnesení 006/01/2008/VRR
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit Program Zdraví 21 pro kraj Vysočina a Akční plán
Programu Zdraví 21 pro kraj Vysočina na období 2008-2009.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdržel se 0, proti 0.
13. Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava – postup prací a návrh na provedení
rozpočtového opatření
Investorem zpracování studie budoucího organizačního uspořádání Vědeckotechnologického
parku je kraj Vysočina (1, 5 mil. Kč). Partnery projektu jsou mimo jiné Vysoká škola
polytechnická Jihlava, Akademie věd, Vysoké učení technické Brno, Krajská hospodářská
komora. Projekt by měl být financován z operačního programu Podnikání pro inovace, výzva
programu Prosperita nebyla dosud vyhlášena, v současné době jsou zpracovávána hodnotící
kritéria.
Umístění laboratoří Vědeckotechnologického parku je plánováno do areálu bývalé nemocnice
v Jihlavě. Vizí do budoucna je návaznost na průmyslovou zónu, ve které by měly být umisťovány
inovativní podniky. M. Houška uvedl, že pro tuto rozvojovou plochu je v Územním plánu Města
Jihlavy vyměřeno cca 23 ha.
V současné době je v jednání, kdo bude provozovatelem parku.
Projekt by měl být způsobem jak zajistit, aby vzdělaní lidé neodcházeli kvůli nedostatku pracovní
příležitosti do velkých měst (Praha, Brno).
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M. Báňa se dotázal, zda budou z operačního programu hrazeny i přístroje a vybavení. M. Černá
odpověděla, že ano.
Usnesení 007/01/2008/VRR
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
Radě kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření ve smyslu navýšení kapitoly Regionální rozvoj
o částku 1, 5 mil. Kč určenou na zpracování studií týkajících se věcného zaměření
a organizačního uspořádání Vědeckotechnologického parku Jihlava.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, zdrželo se 0, proti 0.
14. Diskuse a různé
Nebyly podány náměty k diskusi.
15. Závěr
V. Jonáš poděkoval přítomným za účast, zpracovatelům podkladových materiálů za jejich
přípravu a ukončil zasedání.

Vítězslav Jonáš, v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

Zapsala Renata Krupičková 10. března 2008.
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