Zápis ze zasedání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2015
konaného 14. října 2015
Společného jednání s Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Návrh programu
1. Zahájení
2. Představení Kraje Vysočina;
3. Vliv JE Dukovany na rozvoj regionu;
4. Podíl Kraje Vysočina na budoucnosti JE Dukovany;
5. Diskuze, různé;
6. Závěr.
Navazující zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2015:
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Programovací období EU 2014-2020, projednávání souvisejících podpůrných či
strategických dokumentů kraje;
3. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na EXPU 2015 v Miláně;
4. Kotlíkové dotace;
5. Diskuze, různé;
6. Závěr.
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předsedkyně VSR
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Pražák Karel
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Zahradníček Josef člen VSR
Wolf Miroslav
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Výbor regionálního rozvoje ZK
Černá Marie
Číž Josef
Honzárek Libor
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Jonáš Vítězslav
Královec Pavel
Kučera Tomáš
Rubišarová Medová Marie
Uchytil Miloš
Vymazal Jaroslav
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tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

předsedkyně Vrr
místopředseda Vrr
člen Vrr
člen Vrr
člen Vrr
člen Vrr
člen Vrr
členka Vrr
člen Vrr
člen Vrr
tajemnice Vrr

zástupci Kraje Vysočina
Běhounek Jiří
hejtman Kraje Vysočina
Hyský Martin
radní Kraje Vysočina
Kadlec Zdeněk
ředitel Krajského úřadu KV

1. Zahájení
Milada Halíková, předsedkyně Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR (dále i „VSR“), zahájila výjezdní zasedání VSR v Kraji Vysočina.
Hlavním zaměřením výjezdního zasedání VSR v Kraji Vysočina je rozvoj Kraje Vysočina
ve vazbě na Jadernou Elektrárnu Dukovany a její další vývoj ve vazbě na energetickou
a jadernou politiku v ČR.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, přivítal členy VSR a Vrr. Poděkoval za zájem o řešení
jaderné a energetické soběstačnosti Kraje Vysočina.
2. Představení Kraje Vysočina
Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územní plánování,
okomentoval powerpointovou prezentaci, která obsahovala informace o:
- Poloha a pozice Kraje Vysočina;
- Ekonomika kraje (HDP na obyvatele v roce 2013 - 69,3 % průměru EU);
- Nezaměstnanost (5,6 % v červnu 2015);
- Struktura zaměstnanosti;
- Významní zaměstnavatelé v kraji;
- Životní prostředí;
- Infrastruktura;
- Cestovní ruch a kulturní dědictví;
- Zřizované organizace Krajem Vysočina;
- Investice/ Projekty financované ze SF EU.
Václav Horáček, místopředseda VSR, se dotázal na řešení situace absence krajského soudu
v Kraji Vysočina. Jiří Běhounek reagoval, že kraj dosáhl alespoň krajského ředitelství Policie
ČR. Poukázal také na roztříštěnost působnosti krajských soudů pro Kraj Vysočina.
3. Vliv JE Dukovany na rozvoj regionu
Jiří Běhounek uvedl problematiku a konstatoval, že Kraj Vysočina činnost JE Dukovany
podporuje. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, okomentoval
powerpointovou prezentaci „Podíl Kraje Vysočina na budoucnosti Jaderné elektrárny Dukovany“.
Hlavní body prezentace:
- Přínosy JE Dukovany pro kraj;
- Postoj samospráv k jaderné energetice - podpora záměru realizace technologické
obnovy, prodloužení provozu a dalšího rozvoje JE Dukovany;
- Územní energetická koncepce Kraje Vysočina (ÚEK) - Prioritní oblast 1 – Rozvoj
jaderné energetiky v Kraji Vysočina;
- Podpora tematicky zaměřeného vzdělávání - „Vzdělávání energetiků na
Vysočině“;
- Usnesení zastupitelstva kraje k podpoře jaderné energetiky na Vysočině;
- Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji EDU mezi
Krajem Vysočina, Jihomoravským krajem a ČEZ, a. s.;
- Hlavní důvody pro podporu urychlené realizace projektu výstavby 5. bloku
Jaderné elektrárny Dukovany;
- Významné aktivity kraje na podporu jaderné energetiky v Kraji Vysočina
(Konference Energetické Třebíčsko, regionální konference „Za čistou řeku
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Jihlavu“, Prohlášení o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Skupinou ČEZ).
Hlavní cíl: dosáhnout pevného, jednoznačného rozhodnutí státních orgánů
a provozovatele Jaderné elektrárny Dukovany (Skupiny ČEZ) o projektu EDU 5
včetně pevného harmonogramu a uložení konkrétních úkolů k naplňování
stanoveného cíle.

Josef Zahradníček, člen VSR z Kraje Vysočina, upozornil také na vodní díla Želivka a Vír,
problematiku dálnice D1 a umístění vysokorychlostní tratě vedoucí přes území Kraje Vysočina.
4. Podíl Kraje Vysočina na budoucnosti JE Dukovany
Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko, zástupce Jaderné regiony ČR a člen Vrr,
okomentoval powerpointovou prezentaci „Další hodnoty a jejich role vedoucí k rozvoji regionu
s jaderným zařízením“. Hlavní body prezentace:
- Scénáře budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany s využitím
přístupu Territorial Impact Assessment;
- Program
na
podporu
aplikovaného
společenskovědního
výzkumu
a experimentálního vývoje OMEGA, Technologická agentura České republiky
(TAČR);
o Řešitelé: Univerzita Karlova a Energetické Třebíčsko;
o Vývoj věkové struktury 1970 – 2011;
o Vývoj vzdělanosti 1980 – 2011;
o Vývoj migračního chování obyvatelstva 1974 – 2011;
o Ekonomická struktura 1980 – 2011;
o Vývoj nezaměstnanosti 2000 – 2011;
o Pracovní příležitosti 1991 – 2011;
o Ekonomické subjekty napojené na elektrárnu;
o Dotační příjmy obcí (Nadace ČEZ, Skupina ČEZ).
5. Diskuze, různé
Marie Černá, předsedkyně Vrr, poděkovala za příležitost zúčastnit se jednání VSR. Představila
Vítězslava Jonáše, člena Vrr, jednoho z iniciátorů zpracování socio-ekonomické studie ve věci
provozu a případného odstavení JE Dukovany a dopad na region. Vítězslav Jonáš doplnil, že
Jaderná elektrárna Dukovany je také jedním z turisticky nejnavštěvovanějších míst na Vysočině.
Václav Horáček doplnil, že vnímá znevýhodnění Kraje Vysočina, co se polohy týče, zimního
období a množství obcí. Jiří Běhounek odpověděl, že kraj se snaží na tato znevýhodnění
reagovat. Upozornil také na uložiště uranové rudy na Vysočině.
Marie Černá poukázala na rozvoj venkova díky zachování dotačního titulu Program obnovy
venkova Vysočiny. Pro tento účel je pro obce v kraji každoročně v kapitole Regionální rozvoj
vyčleněno celkem 69 mil. Kč.
Jaroslav Vymazal, člen Vrr, podal informace o Vysoké škole polytechnické Jihlava. Nově se
podařilo akreditovat magisterský studijní program a bakalářský studijní program technického
zaměření. Kraj Vysočina se potýká s problematikou odlivu vysokoškolských absolventů
technického zaměření do míst studia, kde si po ukončení studia najdou i zaměstnání.
Jiří Běhounek doplnil, že Kraj Vysočina významně podporuje mateřské i základní školy v oblasti
technického vzdělávání.
Václav Horáček přednesl návrh usnesení, které VSR přijme po ukončení dvoudenního
výjezdního zasedání, které bude dnes pokračovat řešením jaderné energetiky v Třebíči a zítra
na Jaderné elektrárně Dukovany.
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VSR
Žádá MMR o jednoznačné stanovisko k řešení situace, kdo bude pověřený stavebním úřadem
pro udělení stavebního povolení pro další rozvoj Jaderné elektrárny Dukovany
VSR
Prověří možnost a reálnost speciálního systémového zákona pro jaderné elektrárny.
Zdeněk Kadlec konstatoval, že problematika se netýká pouze stavebního úřadu a povolení
stavby pátého jadrného bloku, ale i o nakládání s povrchovými vodami, EIA, atd., uvést spíše
komplexnější zaměření. Václav Horáček reagoval, že v tomto případě by musely být zapojeny
i další resorty ministerstev.
Usnesení bude zástupcům Kraje Vysočina sděleno.
6. Závěr
Milada Halíková poděkovala za aktivní účast a ukončila jednání.
Použité prezentace všichni přítomní obdrželi v tištěné podobě na jednání.
Navazující zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2015:
Přítomni:
1. Rubišarová Medová Marie

6. Hynk Vladislav

2. Uchytil Miloš

7. Kučera Tomáš

3. Číž Josef (místopředseda)

8. Honzárek Libor

4. Královec Pavel

9. Černá Marie (předsedkyně)

5. Vymazal Jaroslav

10. Fryšová Iveta (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

3. Svoboda Zdeněk

2. Ryšavý Zdeněk

4. Jonáš Vítězslav

Hosté:
1. Hyský Martin (člen rady kraje)
Návrh programu:
1. Zahájení, schválení programu a zápisu;
2. Programovací období EU 2014-2020, projednávání souvisejících podpůrných či
strategických dokumentů kraje;
3. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na EXPU 2015 v Miláně;
4. Kotlíkové dotace;
5. Diskuze, různé;
6. Závěr.
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1. Zahájení, schválení programu a zápisu
Marie Černá, předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
(dále jen „Vrr“), přivítala všechny přítomné. Na základě počtu přítomných členů konstatovala,
že výbor je usnášeníschopný. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
Přednesla návrh programu, který byl schválen 9 hlasy.
Marie Černá informovala o vyrozumění odborových svazů o postoji členů Vrr k přijetí stálého
hosta do Vrr.
Členové Vrr doporučili nezvat zástupce RROS jako stálého hosta s obavou vzniku precedentu
pro další organizace, zastupující jiné cílové skupiny na krajské úrovni /obce, podnikatele,
zemědělce, neziskové organizace apod./ Nebrání se pozvat ad hoc v případech, které se budou
dotýkat problematiky odborů.
2. Programovací období EU 2014-2020, projednávání souvisejících podpůrných či
strategických dokumentů kraje
Iveta Fryšová okomentovala powerpointovou prezentaci. Hlavní body prezentace:
Kotlíkové dotace:
- 29. 9. podal Kraj Vysočina žádost do OPŽP 2014-2020, SC 2.1
- na Vysočinu cca 239 mil. Kč na 2 roky
- závazek vyměnit 1600 jednotek, alokace na téměř 2000 kotlů
- 3% z nákladů vynaložených na výměnu kotlů půjde kraji na administraci
- uznatelné náklady i na publicitu
- uznatelné náklady od výzvy kraje - předpoklad prosinec 2015
- sběr žádostí od domácností – leden 2016
- 2 způsoby proplácení:
o Modifikovaná platba – příjemce uhradí dodavateli vlastní podíl uznatelných
nákladů, faktury zašle na kontrolu na KrÚ, který ji co nejdříve zkontroluje a
dotaci zašle příjemci. Ten poté uhradí dodavateli zbývající část faktury.
Možnost zálohových (dílčích) faktur.
o Ex-post platba – příjemce faktury hradí z vlastních prostředků, uznatelné
náklady jsou jim posléze na základě závěrečné zprávy proplaceny.
IROP:
- Vyhlášené:
1.1 – Silnice II. a III. třídy
3.2 – Elektronické podání
3.3 – Územní plány
3.3 – Regulační plány
2.3 – Vysoce specializovaná péče…
4.2 – Provozní a animační výdaje
2.1 – Deinstitucionalizace sociálních služeb
- Plánované:
3.3 – Územní studie (říjen)
2.2 – Sociální podnikání (říjen)
3.1 – Revitalizace vybraných památek (listopad)
2.4 – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (listopad)
1.2 – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (prosinec)
1.3 – Technika pro IZS (prosinec)
Aktuální výzvy OP
- OP Zaměstnanost
o Vyhlášené:
 13 výzev
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 http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1
Plánované:
 2.1.1, 2.1.2 – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
o 2.1.1 – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování
o 2.2.1 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
o Vyhlášené
 Fázované projekty
 Místní akční plány rozvoje vzdělávání
 Inkluzivní vzdělávání
 Teaming
 Smart Akcelerátor
 Podpora excelentních výzkumných týmů
 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání
 Individuální projekty-systémové
OP Doprava
o Říjen - SC 1.1 (železniční doprava), 2.1 (silnice TEN-T) a 3.1 (silnice mimo TENT)
OP Životní prostředí
o 16 výzev
o 2.1 Emise z lokálního vytápění - konec příjmu žádostí 30. 9.
 kotlíkové dotace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
o 11 výzev
o

-

-

-

Zprostředkující subjekt pro IROP – Centru pro regionální rozvoj
o pobočka v Jihlavě na Brněnské ulici, zatím 6 zaměstnanců
Zákon č. 248/2000 o podpoře regionálního rozvoje
o prošel poslaneckou sněmovnou, nyní projednává senát
o MAP
o partneři do 10. října zaslali finální stanoviska
 nositel, řešené území

-

Financování RSK z OPTP – projekt kraje
o projekt na financování činnosti RSK, na 24 měsíců
o zajištění zasedání, studie, RAP, nezbytné vybavení
o max. 3 pracovní úvazky

-

PS Zdravotnictví a sociální oblast
o 1. zasedání 30. 10. 2015 (spojeno se seminářem OP zaměstnanost, členové Vrr
budou pozváni)

Marie Černá se dotázala, jakým způsobem se dá záměr doplnit do RAP. Iveta Fryšová
reagovala, že zájemce může zaslat záměr na ORR, kde bude do RAP zařazen.
Usnesení 32/06/2015
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
informace o programovacím období EU 2014-2020.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti).
3. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na EXPU 2015 v Miláně
Iveta Fryšová okomentovala powerpointovou prezentaci z Prezentace Kraje Vysočina na EXPU
2015, která proběhla v Miláně v termínu 14. 9. – 2. 10. 2015.
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Expozice byla připravena dle vítězného návrhu architektů M. Kotlase a V. Kociána. Na základě
dokumentace byla expozice po provedení veřejné zakázky zhotovena firmou Lumidée s. r. o.
Kraj Vysočina se prezentoval interaktivní, hravou a dynamickou expozicí, jejímiž základními
prvky byly světlo a sklo. Partneři při prezentaci kraje byla firma BROOKIS, umělecký sklář Petr
Hora a BOHEMIA MACHINE s.r.o. Expozice Kraje Vysočina byla postavena na maximu
předaných informací prostřednictvím moderních technologií – QR kódů.
Expozici Kraje Vysočina navštívilo během 14 dnů více jak 225 000 návštěvníků. Český pavilon
patřil na EXPU 2015 v Miláně mezi deset nejnavštěvovanějších pavilonů. Dle stanoviska
generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO Mgr. Jiřího
F. Potužníka, patřila expozice Kraje Vysočina mezi mimořádně zdařilé regionální prezentace
a bude dále prezentována v publikacích ČR EXPO 2015.
Středoškolská soutěž:
- Ocenění studenti SŠ navštívili EXPO 2015 a Atelier Lanieri na Via Palermo v Miláně.
Spolupráce s Vysokou školou polytechnickou Jihlava:
- Vybraní studenti VŠPJ oboru cestovního ruch provázeli návštěvníky EXPA expozicí kraje
v době regionálních dnů.
Podnikatelská mise:
- Podnikatelé navštívili prezentaci Hospodářské komory Monza Brianza, dvě stavební
firmy a došlo k řadě bilaterálních jednání.
Další aktivity:
- Vznik samostatných webových stránek (www.vysocinaexpo.cz );
- setkání zástupců Kraje Vysočina se zástupci italského regionu Friuli Venezia Giulia;
- prezentace přírodního a kulturního dědictví pro italské tour operátory;
- propagace Vysočina Arény v Novém Městě na Moravě prostřednictvím biatlonové
střelnice.
Usnesení 33/06/2015
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
informace o prezentaci Kraje Vysočina na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně v termínu 14. 9.
- 2. 10. 2015.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti).
4. Kotlíkové dotace
Iveta Fryšová okomentovala powerpointovou prezentaci, která je i prezentována obyvatelům
obcí.
- výměna stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných
domech o max. 3 bytových jednotkách,
- Kraj Vysočina rozdělí v rámci výzvy (2016 – 2017) téměř 240 mil. Kč,
- max. výše uznatelných nákladů = 150 000 Kč,
- dotace pro domácnosti:
o 70 % z uznatelných nákladů - kotel spalující pouze uhlí,
o 75 % z uznatelných nákladů – plynový kondenzační a kombinovaný
(uhlí+biomasa) kotel,
o 80 % z uznatelných nákladů - kotle pouze na biomasu a tepelná čerpadla,
- + 5 % Pelhřimov, Humpolec, Velké Meziříčí, Třebíč,
- seznam podporovaných kotlů je veden na stránkách Státního fondu životního prostředí:
http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1 ,
- mikro“ energetická opatření – nutná v případě nesplnění klasifikační třídy energetické
náročnosti budovy D a horší:
Číslo jednací: KUJI
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o např: zateplení střechy, opravy fasády, dílčí výměny oken či zasklení, výměna
vstupních a balkonových dveří,
o max. způsobilé výdaje 20 000 Kč ze způsobilých výdajů (ze 150 000 Kč),
o mikroopatření doporučí specialista, seznam autorizovaných osob je veden na
stránkách MPO http://www.mpo-enex.cz/experti/ ,
splnění
klasifikační
třídy
energetické
náročnosti
budovy
C a vyšší doloží příjemce Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) = v tomto
případě se neprovádí mikroopatření,
z projektu je tedy možné hradit buď provedení mikroopatření vč. posudku specialisty
nebo na PENB v kategorii C a vyšší,
uznatelnost nákladů plyne od data vyhlášení výzvy kraje,
financování projektu dvěma způsoby dle výběru příjemce dotace:
o Modifikovaná platba – příjemce uhradí dodavateli vlastní podíl uznatelných
nákladů, faktury zašle na kontrolu na KrÚ, který ji co nejdříve zkontroluje a dotaci
zašle příjemci. Ten poté uhradí dodavateli zbývající část faktury. Možnost
zálohových (dílčích) faktur.
o Ex-post platba – příjemce faktury hradí z vlastních prostředků, uznatelné náklady
jsou jim posléze na základě závěrečné zprávy proplaceny.
žádost kraje podána 29. 9.; výzva a pravidla RK v přípravě,
vyhlášení výzvy a příjem žádostí cca začátek roku 2016,
informační kampaň začne v říjnu,
předběžný zájem projevilo zatím 2200 zájemců,
www.kr-vysocina.cz/kotliky ,
Kontaktní osoby: Ing. Bc. Jan Jež jez.jan@kr-vysocina.cz ; 564 602 563; Ing. Stanislava
Lemperová, lemperova.s@kr-vysocina.cz , 564 602 532.

Usnesení 34/06/2015
Výbor regionálního rozvoje
bere na vědomí
informace o dotačním titulu Kotlíkové dotace.
usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 se zdržel, 0 proti).
5. Diskuze, různé
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2015 je naplánováno
na 23. listopadu 2015 od 13:00 hod. v sídle krajského úřadu.
6. Závěr
Marie Černá poděkovala přítomným za účast, zástupcům ORR za přípravu materiálů a ukončila
zasedání.

Ing. Marie Černá
předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
tajemnice Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Zuzana Škrdlová dne 14. října 2015
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