Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2011
konaného 2. května 2011
Přítomni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

6. Vymazal Jaroslav

2. Martinec Jan

7. Moravec Karel

3. Medová Rubišarová Marie

8. Vrbka Miroslav

4. Lukáš Miroslav

9. Fryšová Iveta (tajemnice)

5. Vystrčil Miloš (předseda)
Omluveni:
1. Dračka Emil

3. Vlach Jiří

2. Popelka Miloslav
Hosté:
1. Hyský Martin (člen Rady kraje Vysočina)

5. Vichr Dušan (ORR)

2. Černý Martin (ředitel Sekce pro rozvoj regionu)

6. Průža Petr (OÚPSŘ)

3. Březina Miroslav (ředitel Sekce pro službu 7. Šmídová Ivana (oHS)
veřejnosti)
4. Hadravová Jana (ORR)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Aktualizace územně analytických podkladů kraje Vysočina;
3. Projekt Centrum popularizace vědy Vysočina;
4. Tematické priority a vazba na Strategii EU 2020;
5. Program Zdraví 21 pro kraj Vysočina;
6. Závěrečná zpráva FV za rok 2010;
7. Připravované grantové programy FV k vyhlášení;
8. Informace o Globálních grantech;
9. Koncepční materiály kraje – pouze přehled;
10. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – průběžné financování globálních
grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
11. Diskuze, různé;
12. 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, který byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Aktualizace územně analytických podkladů kraje Vysočina;
3. Projekt Centrum popularizace vědy Vysočina;
4. Poskytnutí dotace Dobrovolnému svazku obcí „Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs“;
5. Tematické priority a vazba na Strategii EU 2020;
6. Program Zdraví 21 pro kraj Vysočina;
7. Závěrečná zpráva FV za rok 2010;
8. Připravované grantové programy FV k vyhlášení;
9. Informace o Globálních grantech;
10. Koncepční materiály kraje – pouze přehled;
11. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – průběžné financování globálních
grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
12. Diskuze, různé;
13. Závěr.
Takto upravený program zasedání byl 8 hlasy schválen.
2. Aktualizace územně analytických podkladů kraje Vysočina
Petr Průža, vedoucí oddělení územního plánování, okomentoval podkladový materiál. Územně
analytické podklady (dále jen „ÚAP“) jsou inventurou stavu a vývoje v území, popisem hodnot,
veřejných zájmů a vlastností území, záměrů na provedení změn v území a určení problémů
k řešení. ÚAP samy tyto problémy neřeší.
Rozsah prací na ÚAP lze rozdělit na 4 části:
1. Aktualizace podkladů (limity využití území, hodnoty území a záměry na provedení změn
v území) pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území.
2. Rozbor udržitelného rozvoje území. Zpracování SWOT analýzy a její vyhodnocení pro
10 stanovených témat (horninové prostředí, vodní režim, hygiena životního prostředí,
ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a lesy, infrastruktura,
sociodemografické podmínky, bydlení, rekreace sport, hospodářské podmínky).
3. Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj,
pro soudržnost společenství obyvatel a pro příznivé životní prostředí na základě
indikátorů pro jednotlivé pilíře územního rozvoje.
4. Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci, zahrnující zejména
urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn
v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení povodněmi a jinými
rizikovými přírodními jevy.
Dále máme dva programové dokumenty: Zásady územního rozvoje (dále jen „ZÚR“) a Program
rozvoje kraje Vysočina (dále jen „PRK“). ZÚR vychází z územně analytických podkladů a slouží
především pro tvorbu územních plánů obcí kraje. Jsou v nich obsaženy nejvýznamnější priority
kraje Vysočina, které jsou posuzovány z širšího pohledu a vazeb na území sousedních krajů.
Dne 24. 5. 2011 proběhne seminář k územně analytickým podkladům kraje Vysočina. Územně
analytické podklady budou předloženy k projednání v RK a následně i v ZK. ÚAP a ZÚR
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se v celém svém rozsahu analyzují jedenou za dva roky. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, do jaké
míry dochází ke spolupráci ORR a OÚPSŘ. Petr Průža odpověděl, že ORR a OÚPSŘ
spolupracuje plynule a dále probíhá spolupráce s ODSH a OŽP.
Materiál bude znovu předložen na květnovém zasedání výboru.
3. Projekt Centrum popularizace vědy Vysočina
Iveta Fryšová okomentovala prezentaci k tomuto bodu. Na červnovém zasedání zastupitelstva
kraje roku 2010 byl tento projekt schválen. Od dubna 2010 do června 2010 probíhala příprava
projektové žádosti do výzvy 1.3 OP VaVpI. Důvodem předložení do tohoto programu bylo to,
že projekt bude 100 % financován bez nutnosti spolufinancování (celková alokace v OP VaVpI
v období 2007 – 2013 činí12 mld. Kč). V prosinci 2010 došlo k vyřazení projektu na základě
posudku panelu hodnotitelů (zahraniční experti). K připomínkám ze strany zahraničních
hodnotitelů patřily:
1) koncept Science learning centra, zaměření expozic, libret – projekt má být více zaměřen
na vědu a výzkum a inovace se zaměřením na základní a střední školy
2) lidské zdroje – zařadit do projektu více didaktiků
3) zaměření na základní a střední školy – rozpracování konceptu - práce s talentovanou mládeží
v Science learning centru.
Vyhlášení nové výzvy se předpokládá v červnu 2011.
Na základě připomínek hodnotitelů došlo k rozpracování projektového záměru:
1) rozpracování a úprava navržení expozic – všechny expozice budou rozpracovány do fáze
exponátů, které by měly být vystavovány
2) úprava stavební projektové dokumentace na základě úpravy expoziční části – mírná změna
prostorového rozložení v samotném objektu
3) nové nastavení spolupráce s partnery – prohloubení spolupráce se zaměřením na vědu
4) zajištění spolupráce s dalšími institucemi – spolupráce s Science learning centry v zahraničí,
prohloubení spolupráce s firmou ČEZ a se středními školami v regionu. Jedná se
o spolupracující subjekty, nikoliv partnery (dle podmínek programu – rozdílná kritéria v definici
partner projektu x spolupracující subjekt).
Centrum bude děleno: multifunkční sál, příruční knihovnička, laboratoře, hvězdárna
a planetárium, prezentační prostory, expozice. Karel Pačiska vznesl dotaz, zda-li místo stavby
zůstává stejné. Iveta Fryšová odpověděla, že ano. Miloš Vystrčil vznesl dotaz na výši
plánovaných provozních nákladů. Iveta Fryšová odpověděla, že jsou ve stejné výši, jako byly
nastaveny ve finančním výhledu a schváleny zastupitelstvem kraje v červnu 2010. Finanční
ztráty, které se budou dokrývat ze strany kraje, budou ve výši cca 7,5 mil. Kč bez odpisů.
Dále uvedla z pohledu celého čerpání OP VaVpI, že u tzv. velkých projektů v rámci OP VaVpI
je zdlouhavá negociace projektů a schvalování projektů Evropskou komisí.
4. Poskytnutí dotace Dobrovolnému svazku obcí „Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs
Členům výboru byl dodatečně rozdán podkladový materiál. Jaroslav Vymazal tento podkladový
materiál okomentoval. Jedná se o žádost Dobrovolného svazku obcí o dotaci ve výši 3 mil. Kč
od kraje Vysočina. Na základě velkého úspěchu u první etapy se svazek přihlásil i do druhé
etapy. Martin Hyský doplnil, že cyklostezka má velký přínos pro cestovní ruch a pro místní
podnikání.
Usnesení 12/03/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje a zastupitelstvu kraje schválit smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-16-2011xx, př.1, upr.1.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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5. Tematické priority a vazba na Strategii EU 2020
Martin Černý okomentoval podkladový materiál. V posledním čtvrtletí roku 2010 bylo zahájeno
vyjednávání budoucího programového období na regionální a národní úrovni. Na regionální
úrovni vznikla pro přípravu nového období Pracovní skupina strategie Jihovýchod. Členy
pracovní skupiny strategie Jihovýchod jsou zástupci obou krajů tvořících NUTS 2 Jihovýchod,
zástupci měst Brna a Jihlavy a rovněž zástupci Regionálních rozvojových agentur působících v
NUTS 2 Jihovýchod (reprezentující sdružení obcí obou regionů) a Regionální rady Jihovýchod.
Vzhledem k množství operačních programů v tomto období a jejich nepřehlednosti
a nekoordinovanosti, je nutné připravit kvalitní strategii pro region Jihovýchod, která bude
zahrnovat jak investiční priority financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF),
tak neinvestiční priority financované z Evropského sociálního fondu (ESF). Tyto priority by měly
být provázané a poukazovat na klíčové potřeby regionu. Zároveň by měl být lépe připraven
a koordinován rozvoj venkova, který v současné době spadá pod regionální operační program
a Program rozvoje venkova. Dopisem I. náměstka ministra pro místní rozvoj
Ing. Daniela Brauna, M.A. ze dne 18. 3. 2011 byl kraj Vysočina požádán o určení významnosti
prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované
hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické dokumenty pro další programové
období v kraji Vysočina. Požadováno bylo vyplnění tabulky, která zohledňuje prioritní oblasti,
jejich prioritizaci, hlavní oblasti podpory v návaznosti na příslušné strategické dokumenty kraje
Vysočina. Stanovení prioritních oblastí a míry významnosti prioritních oblastí je dáno
tzv. modelem konkurenceschopnosti, který je součástí 5. kohezní zprávy. Míra významnosti
je nadále debatována a bude upravena v dalším procesu přípravy strategie. Hlavní oblasti
podpory vzešly z jednání "Pracovní skupiny pro strategii Jihovýchod", která koordinuje přípravu
strategie pro příští programové období za NUTS II Jihovýchod. Jako nejdůležitější podklad
pro formulaci těchto priorit promítnutých do připravované strategie sloužil právě aktualizovaný
Program rozvoje kraje Vysočina. Přihlíženo bylo i k dalším strategickým a koncepčním
dokumentů kraje Vysočina. Iveta Fryšová doplnila, že při přípravě těchto materiálů je k dispozici
pouze velmi krátká časová dotace. Jaroslav Vymazal vyslovil názor, že by bylo vhodné, kdyby
byl pouze jeden regionální operační program. Tento program by přijímal peníze, které budou
spravovat města, obce, kraje. Miloš Vystrčil vyslovil názor, že kraje málo zdůrazňují svoji
výlučnou odpovědnost a kompetence v jim příslušejících oblastech a že by mělo - mohlo
vzniknout memorandum, ve kterém například SMO, Asociace krajů ČR, sdružení starostů,
Spolek pro obnovu venkova ČR apod. uvedou, že v případě neexistence regionálních
operačních programů v rámci dalšího plánovacího období může dojít k tomu, že územně
samosprávné celky nebudou mít peníze na podporu rozvoje oblastí, které jsou jim zákonem
svěřeny. Jaroslav Vymazal doplnil, že při podpoře zemědělství je zapotřebí upozornit na
zemědělce, kteří využívají velmi těžkou techniku a ta poškozuje místní komunikace.

6. Program Zdraví 21 pro kraj Vysočina
Iveta Fryšová informovala členy výboru o Programu Zdraví 21 pro kraj Vysočina, který úzce
souvisí s programem Zdravý kraj Vysočina a realizací místní Agendy 21 (MA21). V rámci tohoto
projektu proběhla v loňském roce aktivita „Kulaté stoly“, kde v různých oblastech byly
diskutovány „problémy kraje Vysočina“. Následně proběhlo i dotazníkové šetření, kde byly
definovány problematické oblasti. Dne 13. 6. 2011 se uskuteční zasedání Kulatého stolu na
téma „Volný čas a sport v kraji Vysočina“ a „Zemědělství“.
7. Závěrečná zpráva FV za rok 2010
Dušan Vichr uvedl, že se jedná o tradiční materiál, který Rada Fondu Vysočiny předkládá
zastupitelstvu kraje ke schválení.
Každý rok začíná schválením rozpočtu Fondu Vysočiny (dále jen „FV“), po úpravách bylo pro rok
2010 alokováno 43 400 tis. Kč, což je nejmenší rozpočet FV od počátku jeho fungování.
Vyhlášeno bylo 12 grantových programů, které byly v průběhu roku také vyhodnoceny. Z těchto
grantových programů bylo 11 opakovaných, pouze jeden byl nový – Investujme v sociálních
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službách. V roce 2010 bylo doručeno celkem 803 žádostí, 673 žádostí bylo administrativně
v souladu a postoupily do hodnocení v řídicím výboru, 429 žadatelům byla přiznána podpora.
Žadatelé celkem žádali o 72 mil. Kč a rozděleno bylo 42,7 mil. Kč, což je nejméně za dobu
fungování FV. Největší zájem byl o grantový program Rozvoj podnikatelů, který byl vyhlášen
dvakrát. U 7 grantových programů byla alokovaná částka rozdělena bez zůstatku, největší
zůstatek ve výši 500 tis. Kč byl u nového grantového programu Investujme v sociálních
službách. Od počátku fungování FV již byly vyhlášeny grantové programy za téměř 600 mil. Kč,
průměrná velikost grantového programu je 3,6 mil. Kč. Od roku 2002 zadministroval krajský úřad
více než 14 tis. žádostí a byla rozdělena podpora ve výši 546 mil. Kč.
Usnesení 13/03/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečnou zprávu o čerpání Fondu Vysočiny za rok 2010.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Připravované grantové programy FV k vyhlášení
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Jedná se o poslední dva GP, které v letošním
roce budou vyhlášeny. GP Bioodpady 2011 a GP Investujme v sociálních službách. Celková
alokace GP Bioodpady 2011 činí 300 tis. Kč. GP je zaměřen na pořízení kontejnerů na bioodpad
provázané s informováním občanů o problematice bioodpadu a pořízení kompostérů na
bioodpad provázané s informováním občanů o problematice bioodpadu. Celková alokace GP
Investujme v sociálních službách činí 2,5 mil. Kč a je zaměřen na investiční vybavení či jeho
modernizaci v zařízeních, které poskytují registrované sociální služby na území kraje Vysočina.
Usnesení 14/03/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit GP Bioodpady 2011 a GP Investujme v sociálních službách.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Informace o Globálních grantech
Jana Hadravová informovala o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
prioritní osa 1, oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3. Byly zpracovány výzvy do všech třech oblastí
podpory. V případě oblasti podpory 1.1 jde o specificky zaměřenou výzvu, a to: zlepšování
podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace
žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. V rámci této výzvy bude umožněno křížové financování
v maximální výši 15% z celkových způsobilých výdajů grantového projektu. Max. částka
pro jeden grantový projekt je 25 mil. Kč. U oblasti podpory 1.2 a 1.3 nedošlo k žádným zásadním
změnám, pouze drobné změny v udržitelnosti a křížovém financování. Celkově by v 1. výzvě
mělo být rozděleno cca 105 mil. Kč.

Usnesení 15/03/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o Globálních grantech v OP VK.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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10. Koncepční materiály kraje
Dušan Vichr sdělil, že přehled vznikl na základě spolupráce s dalšími odbory. Jedná se o
všechny existující koncepční materiály. Veškeré dokumenty jsou k dispozici na webových
stránkách kraje. Iveta Fryšová upřesnila, že v materiálu jsou uvedeny některé strategie, které
jsou v současné době ve fázi příprav.

11. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – průběžné financování
globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Jedná se o rozpočtové opatření týkající
se převodu prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet globálního grantu
Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina, za účelem zajištění plynulosti jeho průběžného
financování. Globální grant realizuje kraj Vysočina, roli tzv. Zprostředkujícího subjektu (dále také
„ZS“) plní Odbor regionálního rozvoje, Oddělení grantových programů Krajského úřadu kraje
Vysočina. Průběžné financování globálního grantu probíhá tak, že příjemcům grantových
projektů jsou propláceny způsobilé výdaje jimi realizovaných projektů na základě překládaných
žádostí o platbu a monitorovacích zpráv. Tyto žádosti o platbu, předložené formou
tzv. Souhrnné žádosti o platbu (dále také „SŽOP“), následně proplatí řídící orgán OP VK, což je
MŠMT, na účet globálního grantu. Ani navýšení zálohových plateb na globální granty nepokrývá
dostatečně potřebu finančních prostředků, která je způsobena značným zpožděním proplácení
SŽOP ze strany řídícího orgánu. V současné době tedy není na bankovním účtu globálního
grantu dostatek finančních prostředků na pokrytí závazků vůči příjemcům finanční podpory,
jejichž žádosti o platbu jsou schváleny k proplacení. Ke dni 31. 3. 2010 byla předložena řídícímu
orgánu Souhrnná žádost č. 4 o proplacení výdajů v rámci globálního grantu a vyúčtování
poskytnutého předfinancování v celkové výši 19 977 866,32 Kč. K 20. 4. 2011 nebyla tato SŽOP
schválena a tedy ani proplacena na účet globálního grantu. V průběhu následujícího období byly
již předloženy také SŽOP č. 5, 6 a 7 za výše uvedený globální grant v celkové výši
38 821 955,50 mil. Kč. Zpoždění v proplácení žádostí o platbu příjemcům grantových projektů,
kterými jsou v převážné míře příspěvkové organizace kraje, obcí a neziskové organizace, může
způsobit komplikace v jejich cash flow. Příspěvkové organizace se dostanou do situace,
kdy projektové aktivity budou financovat z vlastních provozních prostředků nebo budou
požadovat od svých zřizovatelů půjčky na zajištění financování projektových aktivit.
Administrace žádostí o půjčku je časově i organizačně náročnou činností a její poskytnutí
ze strany zřizovatele je nejisté. V případě nedostatku finančních prostředků může dojít rovněž
ke zpoždění plnění harmonogramu grantových projektů a tím související ohrožení splnění
výstupů projektů (monitorovacích indikátorů) a z toho vyplývající sankce ze strany poskytovatele
(kraje) vyplývající z ustanovení Smlouvy o realizaci grantového projektu. Další možnou variantou
je i žádost o prodloužení realizace grantového projektu, čímž se proces realizace i administrace
opět neúměrně prodlužuje. V případě proplacení souhrnných žádostí, které jsou uloženy
na MŠMT od března 2010, do 10. 5. 2011, kdy bude zasedat Zastupitelstvo kraje Vysočina,
bude materiál stažen z jednání zastupitelstva kraje.
Usnesení 16/03/2011/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje přijetí usnesení obsaženém v materiálu Vrr-03-2011-11.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

12. Diskuze, různé
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2011 je naplánováno
na 30. 05. 2011 od 13.00 hodin.
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13. Závěr
Miloš Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Miloš Vystrčil, v. r.
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 04. 05. 2011.
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