Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012
konaného 23. dubna 2012

Přítomni:
1. Medová Rubišarová Marie

6. Popelka Miloslav

2. Lukáš Miroslav

7. Vlach Jiří

3. Dračka Emil

8. Moravec Karel

4. Vystrčil Miloš (předseda)

9. Vrbka Miroslav

5. Vymazal Jaroslav
Omluveni:
1. Pačiska Karel (místopředseda)

3. Fryšová Iveta (tajemnice)

2. Martinec Jan
Hosté:
1. Hyský Martin (člen Rady Kraje Vysočina)

6. Průža Petr (OÚPSŘ)

2. Černý Martin (ředitel Sekce pro rozvoj regionu)

7. Pokorný Josef (OSH)

3. Vichr Dušan (ORR)

8. Panáčková Jaroslava (OKPPCR)

4. Molák Miloš (ORR)

9. Šteflová Erika (ÚRR)

5. Strejček Jan (OÚPSŘ)

Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu;
2. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, současná situace;
3. Grantové programy Fondu Vysočiny;
4. Informace o celkovém čerpání a vypsaných výzvách Regionálního operačního programu
(ROP) NUTS II JV, projekty Kraje Vysočina v rámci ROP NUTS II JV – situace, čerpání;
5. Informace o přípravě kraje na plánovací období 2014 – 2020;
6. Diskuze, různé;
7. Závěr.
1. Zahájení, schválení programu
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:
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

1. Zahájení, schválení programu;
2. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, současná situace;
3. Informace o celkovém čerpání a vypsaných výzvách Regionálního operačního programu
(ROP) NUTS II JV, projekty Kraje Vysočina v rámci ROP NUTS II JV – situace, čerpání;
4. Grantové programy Fondu Vysočiny;
5. Informace o přípravě kraje na plánovací období 2014 – 2020;
6. Diskuze, různé;
7. Závěr.
Takto upravený program zasedání byl 7 hlasy schválen.

2. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, současná situace
Jan Strejček podal informace o Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina. V současné době
je dokončena aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „ZÚR“). V červnu
2010 byla zastupitelstvu kraje předložena ke schválení zpráva o uplatňování ZÚR. Na základě
této zprávy byl zahájen proces vlastní aktualizace zásad. V červnu 2011 byla již aktualizaci ZÚR
hotová a připravena k projednávání. ZÚR byly předloženy na společném zasedání dotčených
orgánů a na semináři zastupitelů. Ze společných zasedání vzešly připomínky, které byly do ZÚR
zakomponovány. Na konci roku byl MMR zaslán materiál k vyjádření. V únoru 2012 kraj obdržel
od ministerstva stanovisko, na základě kterého je možné zahájit řízení o zásadách územního
rozvoje. Na květen 2012 je svolán seminář pro zastupitele a veřejné projednání týkající se
aktualizace ZÚR, které bude závěrečné.
Během zasedání se dostavili členové výboru Emil Dračka a Miroslav Lukáš.
Petr Průža informoval členy komise o obsahu aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina. Jedná se o změnu územního plánu. Kraj Vysočina se řadí mezi první kraje, který tuto
aktualizaci provede. V aktualizaci byla zachována koncepce ZÚR a byl zachován i filozofický
přístup pohledu na území kraje.
Nejvýznamnější změny jsou:
1) Stanovení priorit územního plánování pro zajištění URÚ (udržitelný rozvoj území)
2) Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových ploch vymezených v PÚR 2008
3) Vymezení 4 nových specifických oblastí krajského významu
4) Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR a vymezení ploch a koridorů
nadmístního významu – železniční doprava – úprava trasy územní rezervy pro
modernizaci tratě č. 230 v úseku hranice kraje Golčův Jeníkov – Leština u Světlé nad
Sázavou (vysokorychlostní trať v aktualizaci ZÚR není řešena, koridor zůstává tak, jak
byl navržen v původních zásadách). Jiří Vlach upřesnil, že jsou dvě verze. Severní
(dotýkala by se hranice chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy) a jižní (Měřín, Dobronín
a Havlíčkův Brod). Dále vyslovil nesouhlas s původní verzí vysokorychlostní trasy.
Petr Průža sdělil, že se jedná o požadavky, které vzešly od dotčených orgánů.
Ministerstvo dopravy má připraveno několik variant týkající se vysokorychlostní trasy,
které zatím nejsou schváleny
5) Koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
6) Na základě Strategie ochrany krajinného rázu schválené ZK dne 1. 2. 2011 je stanoveno
20 oblastí krajinného rázu a jsou navrženy obecné i specifické podmínky pro ochranu
oblastí krajinného rázu
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Jan Strejček doplnil, že celá verze ZÚR je na webových stránkách kraje. Jaroslav Vymazal
vznesl dotaz, zda je v aktualizaci zásad řešena otázka ISNOV. Jan Strejček odpověděl, že není.
V současné době probíhá jednání, ale z časových důvodů otázka ISNOV nebude do aktualizace
zakomponována. Věcně je aktualizace uzavřena. Miloš Vystrčil vznesl dotaz, zda dotčeným
orgánem je i krajský úřad. Jan Strejček odpověděl, že určité odbory krajského úřadu.
Dále vyslovil dotaz, zda dotčené odbory krajského úřadu poslaly své připomínky. Jan Strejček
odpověděl, že neposlaly, neboť je materiál v současné době ve fázi příprav.
Usnesení 18/03/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o přípravě aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina včetně podrobnější
informace o nejdůležitějších změnách.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Informace o celkovém čerpání a vypsaných výzvách Regionálního operačního
programu (ROP) NUTS II JV, projekty Kraje Vysočina v rámci ROP NUTS II JV –
situace, čerpání
Erika Šteflová podala informace o celkovém čerpání a vypsaných výzvách ROP NUTS II JV.
Prioritní osa 1 - DOSTUPNOST DOPRAVY
1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné hromadné dopravy
1.3 - Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob
1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Prioritní osa 2 - ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU
2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Prioritní osa 3 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL
3.1 - Rozvoj urbanizačních center
3.2 - Rozvoj regionálních středisek
3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
3.4 – Veřejné služby regionálního významu
Aktuálně vyhlášené výzvy:
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu:
Vyhlášení výzvy dne 21. 2. 2011
Objem výzvy: 840 mil. Kč
K čerpání z aktuálně vyhlášené výzvy – 269 mil. Kč
Jedná se o podporu: rekonstrukce silnic, výstavba nových silnic.
2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Vyhlášení výzvy dne 20. 2. 2012
Objem výzvy: 500 mil. Kč.
Příjem žádostí: sběr projektových záměrů od 2. dubna 2012 do 29. června 2012
Příjem žádostí od 2. října 2012 do 31. 1. 2013
Jedná se o podporu: rekonstrukce penzionů a stravovacích zařízení, naučné stezky, muzea,
galerie, skanzeny.
3.1 Rozvoj urbanizačních center
Vyhlášení výzvy dne 21. 2. 2012
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3.4 Veřejné služby regionálního významu
Vyhlášení výzvy dne 20. února 2012
Objem výzvy: 106 mil. Kč
Příjem žádostí: od 19. března 2012 do 20. června 2012
Jedná se o podporu: občanské vybavenosti – projekty pro kraj nebo organizace zřizované kraji.
Připravované výzvy:
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Příjem žádostí: od 14. května 2012 do 31. července 2012
Objem výzvy: 100 mil. Kč (maximální dotace na projekt 50 mil. Kč)
Aktivita: výstavba místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb
veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních
otevřených sítí, na rozvoj prostředí pro místní služby privátního sektoru v oblasti ICT
využívajících broadbandového přístupu a na aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů
na místní telekomunikační trh (podpora nabídky) - pouze v oblastech postižených prokazatelným
selháním trhu (typicky z důvodů nízké nebo nulové návratnosti soukromých investic)
Příjemci podpory:
a) obce s 500 – 4 999 obyvateli s výjimkou města Pohořelice a Židlochovice;
b) organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele;
c) svazky obcí.
V současné době je 47 vyhlášených a probíhajících výzev, 1323 projektů s požadavkem
na 27 370 mil. Kč, 596 schválených projektů v objemu 15 201 mil. Kč a 1006 proplaceno žádostí
o platbu v objemu 10 414 mil. Kč.

Usnesení 19/03/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o celkovém čerpání, vypsaných a probíhajících výzvách Regionálního operačního
programu NUTS II JV.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Grantové programy Fondu Vysočiny
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál GP „Rozvoj vesnice 2012“. Celková alokace činí
2,5 mil. Kč. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit v místních částech obcí a v
místních částech měst opravy, rekonstrukce nebo výstavbu veřejného osvětlení. Místní částí se
rozumí samostatné sídlo nebo osada, která je oddělena nezastavěným územím od „mateřské“
obce s minimálně 10-ti trvale bydlícími obyvateli. Minimální výše finančních prostředků
poskytnutých na jeden projekt je 30.000,- Kč, maximální výše příspěvku je 150.000,- Kč.
Na téma místní části se rozvinula diskuze.
Jaroslava Panáčková okomentovala podkladový materiál GP „Památkově chráněná území
2012“. Celková alokace činí 1,6 mil. Kč. Účelem poskytovaných finančních prostředků je vytvořit
podmínky pro obnovu historicky a památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků objektů,
které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se na chráněných územích (městských
a vesnických památkových rezervacích nebo městských a vesnických památkových zónách)
a výrazným způsobem se uplatňují v jejich výrazu. Minimální výše finančních prostředků
poskytnutých na jeden projekt je 10 000 Kč, maximální výše dotace je 100 000 Kč.
Josef Pokorný okomentoval podkladový materiál GP „Prevence kriminality 2012“. Celková
alokace činí 1,6 mil. Kč. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit
spolufinancování specifických programů z oblasti sociální prevence. Realizací projektů na úrovni
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sekundární a terciární prevence působit na pachatele a potenciální pachatele trestných činů,
pomáhat obětem trestných činů, pracovat se sociálně znevýhodněnými skupinami obyvatel,
pozitivně ovlivňovat kriminogenní prostředí. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých
na jeden projekt je 5 000,- Kč, maximální výše dotace na realizaci jednoho projektu je 150 000,Kč.
Usnesení 20/03/2012/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o plánu vyhlášení grantových programů Fondu Vysočiny: GP „Rozvoj vesnice 2012“,
GP „Památkově chráněná území 2012“ a GP „Prevence kriminality 2012“ a
doporučuje
zastupitelstvu kraje jejich schválení.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o přípravě kraje na plánovací období 2014 – 2020
Dušan Vichr okomentoval prezentaci k přípravě kraje na plánovací období 2014-2020.
U Strategie Kraje Vysočina 2020 bylo na konci února zasláno oznámení SEA na MŽP.
Do dnešního dne kraj žádné vyjádření neobdržel. Strategii regionu NUTS 2 Jihovýchod
zastřešuje pracovní skupina. Byly rozpracovány ze strany jednotlivých partnerů (oba kraje,
statutárního města, RRA) jednotlivé intervence za jednotlivé oblasti (zdravotnictví, odpady,
brownfields, zemědělství a venkov atd.). Následně byly prověřeny jednotlivé vazby na investiční
priority ERDF, ESF a vazby na cíle Strategie Evropa 2020. Kompletní strategie bude předložena
pravděpodobně na červnové zasedání zastupitelstva kraje.
Národní úroveň – existuje 5 národních rozvojových priorit, které byly rozpracovány
do 8 tematických okruhů. Ve Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 byla zpracována
návrhová část, kde je řešen i územní rozměr. Nyní se čeká na finální verzi z MMR. Martin Hyský
doplnil, že nedávno proběhla dvě jednání. Jedno jednání bylo se zástupci MMR – tématem bylo
změna zákona o regionálním rozvoji. Druhé jednání bylo se zástupci MZe – tématem
byl Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 zejména v souvislosti s prioritní
osou 6. Miloš Vystrčil okomentoval prezentaci „Parlamentní konzultační skupina MMR
pro budoucnost kohezní politiky“. Tato prezentace bude součástí zápisu.
6. Diskuze, různé
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2012 je naplánováno
na pondělí 4. června 2012 od 13.00 hodin.
7. 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 25. dubna 2012.
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