Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2008
konaného 12. září 2008
Přítomni:
1. Černá Marie (místopředsedkyně)

5. Kavina František

2. Havlíček Milan

6. Novák Zdeněk

3. Houška Miroslav

7. Žáková Hana

4. Jonáš Vítězslav (předseda)

8. Čihák Tomáš (tajemník)

Omluveni:
1. Blažek Zdeněk
2. Báňa Miroslav
Hosté:
1. Vichr Dušan

4. Hanáčková Tereza

2. Černý Martin

5. Hulák Jaroslav

3. Strejček Jan

Program:
1. Zahájení;
2. Kontrola usnesení;
3. Revize územní energetické koncepce;
4. Projekt „Technická pomoc Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007 – 2013 v kraji Vysočina“;
5. Zásady ZK na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory
3.2. ROP Jihovýchod;
6. Návrh na rozdělení dotací v rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na podporu činnosti
turistických informačních center v kraji Vysoična;
7. Regionální centrum biotechnologických aplikací molekulární ekologie živočichů ve Studenci;
8. Smlouva o partnerství pro projekty Vědeckotechnologický park Jihlava a
Vědeckotechnologický park Jihlava 2;
9. Informace o pořizování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR KV);
10. Diskuse a různé – Ukončení grantových schémat realizovaných v rámci SROP;
11. Oběd;
12. Závěr.
1. Zahájení
V. Jonáš přivítal přítomné a přednesl program. Program byl schválen 7 hlasy.
2. Kontrola usnesení
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
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

kontrolu usnesení Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina ze zasedání
č. 2/2008.
3. Revize územní energetické koncepce
T. Čihák okomentoval podkladový materiál „Revize územní energetické koncepce kraje
Vysočina“. Materiál popisuje dosavadní postup prací na revizi Územní energetické koncepce
kraje Vysočina (dále jen „ÚEK“). Dle návrhu usnesení bere Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále
jen „ZK“) revizi ÚEK na vědomí. Územní energetickou koncepci zpracovává krajský úřad v
přenesené působnosti na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. ÚEK byla
zpracována v průběhu roku 2004. Od té doby se významně změnily okolnosti, které ovlivňují
sektor energetiky na území České republiky i kraje Vysočina. Proto bylo přistoupeno k
přehodnocení obsahu ÚEK.
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
podkladový materiál „Revize územní energetické koncepce“.
4. Projekt „Technická pomoc Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007 – 2013 v kraji Vysočina“
M. Černá okomentovala podkladový materiál „Projekt „Technická pomoc Operačního programu
přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-13 v kraji Vysočina““. Jedná se o
finanční podporu projektu technické pomoci v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-13 (dále jen „OP AT-CZ“). Po dohodě kraje
Vysočina s Řídícím a Národním orgánem byly pro administraci tohoto programu v rámci projektu
technické pomoci vyčleněny finanční prostředky z OP AT-CZ.
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
podkladový materiál „Projekt „Technická pomoc Operačního programu přeshraniční spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 v kraji Vysočina““.
5. Zásady ZK na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti
podpory 3.2. ROP Jihovýchod
M. Černá okomentovala podkladový materiál „Zásady zastupitelstva kraje Vysočina na
dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního
operačního programu Jihovýchod“. Jedná se o schválení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina
na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2.
Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
podkladový materiál „Zásady zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních
neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod“.
6. Návrh na rozdělení dotací v rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na podporu
činnosti turistických informačních center v kraji Vysočina
M. Černá okomentovala podkladový materiál „Návrh na rozdělení dotací v rámci Zásad
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických
informačních center v kraji Vysočina“. Jedná se o materiál, který se týká vyhodnocení došlých
žádostí v rámci vyhlášených Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu turistických informačních center v kraji Vysočina.
Usnesením č. 0239/04/2008/ZK byly dne 24. 6. 2008 schváleny Zásady Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina
(dále jen „Zásady“). Do termínu stanoveného Zásadami, tj. do 31. 7. 2008, bylo přijato celkem
28 žádostí - v kraji Vysočina působí v současné době 42 turistických informačních center (dále
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jen „TIC“). O dotaci se mohli ucházet provozovatelé TIC působící na území kraje Vysočina, kteří
splnili základní podmínky a v určité míře se zavázali ke splnění doplňkových podmínek
stanovených Zásadami (ZK-05-2008-83, př. 3). Z celkového počtu 28 žádostí je u 13 TIC
provozovatelem příspěvková organizace nebo fyzická osoba podnikající dle živnostenského
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku nebo akciová společnost – viz materiál ZK-05-200883, př. 1 a u 15 žádostí je provozovatelem TIC obec – viz materiál ZK-05-2008-83, př. 2.
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
podkladový materiál „Návrh na rozdělení dotací v rámci Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování dotací na podporu činnosti turistických informačních center v kraji Vysočina“.
7. Regionální centrum biotechnologických aplikací molekulární ekologie živočichů ve
Studenci
M. Černá okomentovala podkladový materiál „Regionální centrum biotechnologických aplikací
molekulární ekologie živočichů ve Studenci – smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při
realizaci projektu a smlouva o poskytnutí dotace“. Jedná se o materiál o uzavření Smlouvy o
poskytnutí dotace a Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina a
Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR,v.v.i. (dále jen „ÚBO AVČR“) za účelem zajištění
realizace projektu Regionální centrum biotechnologických aplikací molekulární ekologie
živočichů ve Studenci (dále jen „RCBA“). Rada kraje Vysočina (dále jen „rada kraje“) usnesením
RK-22-2008-51 pověřila Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina jednáním s
ÚBO AV ČR o bližších podmínkách partnerství a vzájemné spolupráce, příp. vypracováním
návrhu smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem zajištění realizace projektu
„Centrum postgraduálního vzdělávání v evoluční a molekulární zoologii“ (dále jen „CPV“) ve
Studenci a jeho předložením orgánům kraje.
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
podkladový materiál „Regionální centrum biotechnologických aplikací molekulární ekologie
živočichů ve Studenci – smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu a
smlouva o poskytnutí dotace“.
8. Smlouva o partnerství pro projekty Vědeckotechnologický park Jihlava a
Vědeckotechnologický park Jihlava 2
M. Černá okomentovala podkladový materiál „Smlouva o partnerství pro projekty
Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2“. Jedná se o materiál
o uzavření Partnerské smlouvy mezi krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava, Vysokou
školou polytechnickou Jihlava, Akademií věd ČR, Technickou univerzitou v Liberci, Univerzitou
Palackého Olomouc a Vysokým učením technickým v Brně za účelem zajištění realizace
projektů Vědeckotechnologický park Jihlava (dále jen „VTP1“) a Vědeckotechnologický park
Jihlava 2 (dále jen „VTP2“). Nedílnou součástí registrační žádosti k projektům VTP1 a VTP2,
jejichž podání připravuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen
„ORR“) na říjen 2008 u CzechInvestu, je smlouva o partnerství. Vzhledem k regionálnímu
významu uvedených projektů ORR navrhuje uzavřít partnerství se Statutárním městem Jihlava,
Vysokou školou polytechnickou Jihlava, Akademií věd ČR, Technickou univerzitou v Liberci,
Univerzitou Palackého Olomouc a Vysokým učením technickým v Brně, kteří budou zajišťovat
např. odborný dohled nad aktivitami projektů VTP1 a VTP2, především v době realizace a
udržitelnosti projektů, viz. materiál ZK-05-2008-xx, př.1.
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
podkladový materiál „Smlouva o partnerství pro projekty Vědeckotechnologický park Jihlava a
Vědeckotechnologický park Jihlava 2“.
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9. Informace o pořizování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR KV)
J. Hulák a J. Strejček okomentovali podkladový materiál „Návrh na vydání Zásad územního
rozvoje kraje Vysočina opatřením obecné povahy“.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, dále jen pořizovatel,
předkládá návrh Zásad územního rozvoje kraje Vysočina, dále jen ZÚR KV, k jejich vydání, jako
opatření obecné povahy ve smyslu ust. § 41 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, dále jen stavební zákon nebo SZ, a podle § 171 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, dále jen správní řád. Povinnost pořízení zásad územního rozvoje krajským
úřadem a jejich vydání zastupitelstvem kraje vyplývá z ustanovení § 187 odst. 3 stavebního
zákona. Návrh ZÚR KV se předkládá po jeho projednání ve smyslu § 36 a násl. stavebního
zákona.
Popis předkládaných materiálů a jejich označení jako přílohy.
ZK-05-2008-139, př. 1 – Důvodová zpráva
ZK-05-2008-139, př. 2 – Zásady územního rozvoje kraje Vysočina, I. návrh,
upravená verze po projednání s dotčenými orgány a předložená k veřejnému projednání 20. 8.
2008
ZK-05-2008-139, př. 3 - Zásady územního rozvoje kraje Vysočina, II. odůvodnění,
upravená verze po projednání s dotčenými orgány a předložená k veřejnému projednání 20. 8.
2008
ZK-05-2008-139, př. 4 – Opatření obecní povahy Zásady územního rozvoje kraje Vysočina
ZK-05-2008-139, př. 5 – Námitky, připomínky a stanoviska - pracovní tabulky
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
podkladový materiál „Návrh na vydání Zásad územního rozvoje kraje Vysočina opatřením
obecné povahy“.
10. Diskuse a různé – Ukončení grantových schémat realizovaných v rámci SROP
M. Černá okomentovala podkladový materiál „Ukončení grantových schémat realizovaných v
rámci Společného regionálního operačního programu“. Jedná se o materiál na vědomí, který
podává informace o uzavřených grantových schématech (dále jen „GS“) realizovaných v rámci
Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“) v programovém období 2004
– 2006.
11. Oběd
12. 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

Zapsal a zpracoval Martin Šalanda 19. září 2008.
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