Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2011
konaného 28. února 2011
Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

6. Popelka Miloslav

2. Martinec Jan

7. Vlach Jiří

3. Lukáš Miroslav

8. Moravec Karel

4. Dračka Emil

9. Vrbka Miroslav

5. Vystrčil Miloš (předseda)

Omluveni:
1. Medová Rubišarová Marie

3. Fryšová Iveta (tajemnice)

2. Vymazal Jaroslav
Hosté:
1. Hyský Martin (člen Rady kraje Vysočina)

6. Joneš Jan (OŽP)

2. Černý Martin (ředitel Sekce pro rozvoj regionu)

7. Pech Miroslav (OŠMS)

3. Vichr Dušan (ORR)

8. Ubr Kamil (OŠMS)

4. Kratochvílová Dana (ORR)

9. Hamza Jiří

5. Slaninová Jana (OŽP)

10. ZetěkJozef (Chaloupky o.p.s.)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Návrh na řešení důsledků demografického vývoje ve středním školství na Vysočině
a možné souvislosti s potenciálem regionálního rozvoje;
3. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina;
4. Program obnovy venkova Vysočiny 2011 (POVV) - návrhy dotací;
5. Vyhodnocení Zásad ZK na podporu MAS;
6. Grantové programy FV (projednání výzev GP);
7. Informace o přípravě kraje na programovací období EU 2014-2020;
8. Zhodnocení aktivit projektu Zdravý kraj a akční plán zlepšování;
9. Informace o přípravě Mistrovství světa v biatlonu 2013;
10. Diskuze, různé;
11. Závěr.
1. Zahájení, schválení programu
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

Miloš Vystrčil, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
(dále jen „Vrr“), přivítal všechny přítomné. Na základě počtu přítomných členů konstatoval,
že výbor je usnášeníschopný. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přednesl návrh programu. Program byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Návrh na řešení důsledků demografického vývoje ve středním školství na Vysočině
a možné souvislosti s potenciálem regionálního rozvoje;
3. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina;
4. Program obnovy venkova Vysočiny 2011 (POVV) - návrhy dotací;
5. Vyhodnocení Zásad ZK na podporu MAS;
6. Grantové programy FV (projednání výzev GP);
7. Informace o přípravě Mistrovství světa v biatlonu 2013;
8. Informace o přípravě kraje na programovací období EU 2014-2020;
9. Zhodnocení aktivit projektu Zdravý kraj a akční plán zlepšování;
10. Diskuze, různé;
11. Závěr.
Takto upravený program zasedání byl 9 hlasy schválen.
2. Návrh na řešení důsledků demografického vývoje ve středním školství
na Vysočině a možné souvislosti s potenciálem regionálního rozvoje
Miloš Vystrčil okomentoval podkladový materiál.
Byly nastoleny tyto otázky:
1) Který typ vzdělávání chceme rozšiřovat a který snižovat? Jdeme správným směrem?
2) Potřebujeme rozvoj terciárního vzdělávání?
3) Směřuje návrh ke zvýšení inovační schopnosti kraje a absorpční kapacity z hlediska investic
do vědy a výzkumu? Reagujeme správně na EU 2020?
V inovačních schopnostech při posuzování čtyř parametrů (výdaje na výzkum a vývoj,
přímé zahraniční investice, zaměstnanci výzkumu a vývoje, zaměstnaní vysokoškoláci) je kraj
Vysočina třetí nejhorší kraj z celé ČR. Návrh na rušení víceletých gymnázií ve všech městech
kraje Vysočina kromě bývalých pěti okresních je návrh, který může poškodit potenciál rozvoje
Vysočiny a vůči části obyvatel kraje bude jednoznačně diskriminační. V České republice není
měřena úroveň vzdělání a je malá soustředěnost na samotné učení a učitele.
Miloš Vystrčil vyslovil názor, že není správné, aby se v části území kraje Vysočina udělalo to,
že se stíží možnost talentovaným dětem studovat na kvalitních školách. Následkem toho může
dojít k poklesu potenciálu vysokoškolsky vzdělaných lidí v kraji Vysočina. Kamil Ubr dodal,
že v současné době odchází 50 % populace na vysoké školy. Na vysoké školy odchází více
studentů ze středních odborných škol než z gymnázií. Vysokoškoláci nacházejí v kraji Vysočina
méně pracovních nabídek než v ostatních krajích. Zahraniční firmy v kraji Vysočina nejsou
nakloněny tomu, aby se v jejich firmách prováděly jakékoliv výzkumy. Dlouhodobě je v kraji
Vysočina nejmenší zájem o všeobecné vzdělávání než v ostatních krajích. Karel Pačiska řekl,
že kraj Vysočina nemůže mít vzdělanostně vysoké počty studentů, neboť se jedná o kraj mladý.
Miloš Vystrčil řekl, že pokud bude tímto způsobem naloženo s víceletými gymnázii, může dojít
ke snížení rozvojového potenciálu v kraji Vysočina. Miroslav Pech dodal, že v kraji Vysočina
je nejmenší zájem o všeobecné vzdělávání. Je to způsobeno tím, že počet dětí klesá a kapacita
škol je větší než je zájemců. Je třeba začít řešit otázku, zda po studentech, kteří se hlásí
na gymnázia, vyžadovat kvalitu. Miloš Vystrčil dodal, že předložený návrh tuto otázku neřeší.
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Emil Dračka vznesl dotaz, zda existuje přehled o dalších krocích studentů, kteří ukončí víceletá
gymnázia. Kamil Ubr odpověděl, že se povinně tyto informace nezjišťují, ale jednotlivá gymnázia
si dělají přehledy o tom, na jaké vysoké školy jejich studenti odchází. Miloš Vystrčil vyslovil
názor, že předložený návrh povede ke snížení rozvojového potenciálu kraje Vysočina, neboť
talentované děti nebudou studovat víceletá gymnázia v kraji Vysočina a budou odcházet
studovat do jiného kraje.
Kamil Ubr dodal, že na zasedání zastupitelstva kraje bude předložen materiál týkající se časové
úpravy harmonogramu projednávání návrhu opatření k řešení dopadu demografického vývoje
do středních škol kraje Vysočina.

Usnesení 04/02/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
se seznámil
s možnými dopady návrhů na řešení důsledků demografického vývoje ve středním školství
na Vysočině na potenciál rozvoje kraje Vysočina a
doporučuje
návrh upravit tak, aby nedošlo k možnému ohrožení potenciálu rozvoje kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina
Jan Joneš okomentoval podkladový materiál. Úkol zpracování koncepce EVVO vyplývá
z § 13 odst. 5 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, kde se uvádí: „Kraje v samostatné působnosti zpracovávají, koordinují
a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty vycházející
ze Státního programu“. Kraj Vysočina je poslední z krajů, který nemá tuto koncepci přijatou.
Vzhledem k problémům s vymezením indikátorů vypovídajících o naplňování strategických cílů
(v současnosti nejsou známy indikátory, které by vhodně hodnotily efektivnost systémů EVVO,
tj. jejich dopad na povědomí obyvatel) a nedostatku prostředků na ověřování formou průzkumů
veřejného mínění, odbor ŽP provedl úpravu návrhu Jozef Zetěk řekl, že koncepce EVVO
je jedno z opatření, které se prolíná do životního prostředí a jedná se o preventivní opatření,
které má 3 roviny:
1) lidé musí mít dostatek informací
2) informace musí být schopni aplikovat v rodinném, veřejném a firemním životě
3) zapojení občanů do ochrany a účasti na obecných problémech životního prostředí.
Dle upraveného návrhu se na ověřování a vyhodnocování naplňování koncepce podílí pracovní
tým krajského úřadu kraje Vysočina sestavený ze zástupců OŽP, OŠMS, ORR a OLVHZ
případně i dalších odborů a přizvaných externích subjektů. Pracovní tým sestavuje a postupuje
podle plánu aktivit. V něm mj. vymezuje sledované jevy a provedené průzkumy v daném období.
Miloš Vystrčil vyslovil názor, že v koncepci je kladen malý důraz na ušetřenou energii a dále
vyslovil nesouhlas se strategickým cílem: SC2-4 Založit a rozvíjet síť environmentálních poraden
s pokrytím kraje Vysočina. Jozef Zetěk dodal, že poradny budou vysoce specializované.
Karel Moravec dodal, že soustředěnost by měla být především na mládež. Miloš Vystrčil vznesl
dotaz, kolik bude vyčleněno finančních prostředků z rozpočtu kraje Vysočina na EVVO.
Jan Joneš odpověděl, že z rozpočtu kraje Vysočina, kapitoly OŽP, nebudou poskytnuty žádné
finanční prostředky. Členové výboru vyslovili názor, aby EVVO bylo propojeno i s ostatními
činnostmi a vzděláváním.

Usnesení 05/02/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje
Vysočina dle materiálu Vrr-02-2011-03 a
doporučuje
EVVO maximálně integrovat do ostatních typů vzdělávání.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Program obnovy venkova Vysočiny 2011
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Celkem bylo v termínu přijato 640 žádostí
(v roce 2010 – 624 žádostí). Všechny žádosti jsou v administrativním souladu se Zásadami.
Celkové požadavky na dotaci u všech žádostí jsou ve výši 85,9 mil. Kč. V kapitole odboru
regionálního rozvoje je pro tento účel celkem vyčleněno 71 165 000 Kč. Původní prostředky
ve výši 69 mil. Kč byly po rozdělení disponibilního zůstatku kraje za rok 2010 na zastupitelstvu
kraje dne 1. 2. 2011 usnesením č. 0011/01/2011/ZK povýšeny ještě o 2 165 000 Kč
(nerozdělené prostředky z POVV z loňského roku). Dále okomentoval podkladový materiál
„Struktura žádostí POVV 2011“ v porovnání s roky 2006-2011, který byl členům výboru
dodatečně rozdán.
Podkladový materiál bude součástí zápisu.
Usnesení 06/02/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj –
Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným v materiálu VRR-02-2011-04, př. 1,
v maximální výši uvedené v materiálu VRR-02-2011-04, 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 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Vyhodnocení Zásad ZK na podporu MAS
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál, který byl členům výboru dodatečně rozdán.
Žádost o podporu podalo všech 9 MAS. Tyto MAS jsou podporovány v rámci Programu rozvoje
venkova ČR. Celková alokace je ve výši 450 tis. Kč. Materiál bude předložen na základě typu
příjemců podpory ke schválení pouze radě kraje. Miroslav Vrbka vznesl dotaz, zda se jedná
o účelovou dotaci. Dušan Vichr odpověděl, že finanční prostředky budou použity na provozní
náklady MAS.
Podkladový materiál bude součástí zápisu.
Usnesení 07/02/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
vyhodnocení Zásad ZK na podporu MAS připomínek.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Grantové programy FV
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Jedná se o pravidelně vyhlašované GP.
GP Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2011 je nový GP, který je určen na zavedení
principů přírodních zahrad a přírodě blízké péče o zahrady a parky, které povedou k posílení
biodiverzity v intravilánech měst, městysů a obcí. Přírodní zahrady jsou GP na podporu
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environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Celkový objem finančních prostředků
je 500 tis. Kč. U GP Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu byl upraven cíl programu.
Cílem programu je podpora rozvoje doprovodné infrastruktury cestovního ruchu zaměřené
na rozvoj zážitkové turistiky na území kraje Vysočina. Zážitková turistika umožňuje
návštěvníkům kraje poznat kulturní, přírodní a historické bohatství prostřednictvím atraktivní
nabídky spojené se zážitkem. Jedná se o atraktivní formu poznávání, která motivuje k návštěvě
kraje (nejen v době hlavní sezóny, ale i mimo ni), a dále vhodným způsobem rozšiřuje nabídku
poznávání a tím zvyšuje její konkurenceschopnost. Miloš Vystrčil vznesl dotaz na specifická
kritéria u GP Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu – Zajištění stabilních zdrojů pro provoz
realizované infrastruktury v době udržitelnosti. Dušan Vichr odpověděl, že nové šablony výzev
řeší, nebo umožňují řešit, dobu udržitelnosti. Další GP, který byl představen členům
VRR je GP Prevence kriminality, který je vyhlašován po několikaleté pauze. Do zastupitelstva
kraje budou předloženy další 3 GP, se kterými se členové výboru neměli možnost seznámit:
GP Regionální kultura, GP Bezpečná silnice a GP Bezpečné metropolitní sítě.
Odkazy na GP Regionální kultura a GP Bezpeční metropolitní sítě:
http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=15374
http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=15415
Usnesení 08/02/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit předložené grantové programy dle materiálu Vrr-02-2011-06.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Informace o přípravě Mistrovství světa v biatlonu 2013
Jiří Hamza okomentoval prezentaci k přípravě Mistrovství světa v biatlonu 2013.
Celkem by mělo být proinvestováno vč. DPH 306 mil. Kč s tím, že kraj Vysočina bude požádán
o finanční příspěvek ve výši 60 mil. Kč v horizontu let 2011-2013. Samotné pořádání MS bude
stát dalších 150 mil. Kč, které bude částečně kryto z prostředků MŠMT, prostředků kraje
Vysočina a prostředků města Nového Města na Moravě. Předběžná dohoda s MŠMT zajišťuje
finanční prostředky ve výši 96 mil. Kč na stavební investice, 20 mil. Kč na strojní investice
a 54 mil. Kč na pořádání samotného mistrovství. Dne 22. 3. 2011 by mohlo být známo,
zda budou k dispozici všechny přislíbené finanční prostředky. Karel Pačiska doplnil, že se jedná
o trvalou hodnotu a kraj Vysočina tímto získá obrovskou propagaci. Jiří Hamza doplnil, že celý
areál se bude nacházet na pozemcích města. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, jak se areál bude
jmenovat. Jiří Hamza odpověděl, že se uvažuje o názvu „Vysočina aréna“. Dále vznesl dotaz,
jak bude projekt majetkově a statutárně zajištěn. Jiří Hamza odpověděl, že majetkově vše bude
patřit Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě. Podmínkou MŠMT je, že pořadateli budou
organizace zřízené svazem biatlonu. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, zda je k dispozici materiál
týkající se udržitelnosti projektu. Jiří Hamza odpověděl, že v současné době daňové dopady
nejsou spočítány.
Prezentace bude součástí zápisu.

Usnesení 09/02/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
vyslechl
informaci o přípravě MS v biatlonu v roce 2013 a
doporučuje
kraji Vysočina zapojení do projektu „Dostavba biatlonového areálu pro MS v roce 2013“.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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Z jednání odešel předseda výboru Miloš Vystrčil. Jednání se ujal místopředseda výboru
Karel Pačiska.

8. Informace o přípravě kraje na programovací období EU 2014-2020
Martin Černý okomentoval danou prezentaci. Celkem 41 regionů se pohybuje nad úrovní
125% unijního průměru, celkem 66 regionů pod úrovní 75% unijního průměru a celkem
151 regionů do úrovně 100% průměru EU. Regiony podporují vícefondovost operačních
programů tak, aby kompaktnost rozvoje území s ohledem na stanovené cíle mohla být v praxi
zajištěna. Regiony nesouhlasí s vázáním podmiňujících podmínek na sankce, resp.
na výkonnostní prémie uplatňované v rámci kohezní politiky. Kohezní politika je uplatňována
prostřednictvím střednědobých plánů. V rámci nich je možné přijímat odpovídající změny, včetně
uplatnění v čase, a to s ohledem na „kvalitu čerpání“. Regiony podporují zvýšení
zainteresovanosti kofinancování u veřejného sektoru tak, aby se snížil tlak na financování
„neefektivních projektů“. Regiony podporují pouze přiměřený rozvoj těchto finančních nástrojů,
při umožnění kombinace s dotacemi. Regiony podporují takovou kohezní politiku, která umožní
řešit témata hospodářské, sociální a územní soudržnosti s tím, že zvláštní důraz bude kladen
na socioekonomické problémy regionů, na širší území měst, funkčních zeměpisných celků
nebo demografických problémů. Vzhledem k tomu, že městské oblasti v rámci České republiky
zaujímají zcela jiné postavení než v západní části Evropy, bude toto téma vyžadovat
přizpůsobením podmínkám ČR.
Usnesení 10/02/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přípravě kraje na programovací období EU 2014-2020.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Zhodnocení aktivit projektu Zdravý kraj a akční plán zlepšování
Dana Kratochvílová okomentovala podkladový materiál. Jedná se o zprávu o realizaci místní
Agendy 21 v kraji Vysočina v roce 2010 a Akční plán zlepšování procesu místní
Agendy 21 pro rok 2011, jejichž vzetí na vědomí je podmínkou pro obhájení kategorie
„C“ v Databázi místních Agend 21 v ČR. V roce 2010 postoupil kraj Vysočina v plnění
MA 21 do kategorie „C“ oficiálních kritérií MA21. Tuto kategorii bude v roce 2011 obhajovat.
Jednou z oblastí realizaceMA21 je i plnění cílů mezinárodního programu Zdraví 21.
V této oblasti byly pracovní skupinou pro realizaci Programu Zdraví 21 v kraji Vysočina
pro následující období vybrány priority: Propagace zásad zdravé výživy se zaměřením na
prevenci obezity, Prevence dětských úrazů, Poskytování první pomoci. Pro podporu priorit
„Prevence úrazů“ a „První pomoc“ jsou již realizovány programy z rozpočtu OZ. Pro monitoring
zdravotního stavu obyvatel navrhuje pracovní skupina k realizaci projekt Monitoringu
zdravotního stavu mládeže kraje Vysočina, pro který je třeba zajistit finanční prostředky.

Usnesení 11/02/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu projektu Zdravý kraj Vysočina a místní
Agendy 21 za rok 2010 a akční plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2011.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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10. Diskuze, různé
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2011 je naplánováno
na 11. 04. 2011 od 13.00 hodin.

11. Závěr
Karel Pačiska poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Karel Pačiska , v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 02. 03. 2011.
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