Přítomni:

Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 2/2017 konaného dne 13. března 2017

1. Vraspír Zdeněk

8. Černá Marie

3. Rubišarová Medová Marie

10. Hynk Vladislav

5. Kobrle Ladislav

12. Švomová Miluše

2. Uchytil Miloš
4. Pokorný Jiří
6. John Jakub

7. Vlček Lukáš (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

2. Komárek Josef
Hosté:

1. Pacal Pavel (člen rady kraje)
2. Vichr Dušan (ORR)

9. Janoušek Pavel

11. Zahradníček Josef
13. Fryšová Iveta (tajemnice)

3. Fiala Jaroslav

3. Molák Miloš (ORR)

4. Vondráková Zuzana (OKPPCR)

Program jednání:

1. Zahájení jednání;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Seznámení se způsobem zajištění bezpečnosti informací;
4. Volba místopředsedy výboru;

5. Aktuální informace k připravované Strategie cestovního ruchu na období 2017 – 2025;
6. Aktuální informace k aktualizaci Územně-energetické koncepci Kraje Vysočina;
7. Projednání zprávy o činnosti RSK za rok 2016;

8. Projednání Vyhodnocení Regionálního akčního plánu za rok 2016;
9. Grantový program FV Rozvoj vesnice 2017;

10. Grantový program FV Inovační vouchery 2017;

11. Zásady ZK pro poskytování dotací na podporu MA21 a Zdraví 2020 - vyhodnocení 1. kola
příjmu žádostí;

12. POVV pro rok 2017 – průběh administrace;
13. Diskuze a různé;
14. Závěr.

1. Zahájení jednání
Lukáš Vlček, předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen
„Vrr, MA 21“) přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů
konstatoval, že je Vrr, MA 21 usnášeníschopný.

2. Schválení programu
Během jednání se dostavili členové výboru Pavel Janoušek a Zdeněk Vraspír.
Předseda přednesl návrh programu. Ten byl upraven do následující podoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení jednání;
Schválení programu a zápisu;
Volba místopředsedy výboru;
Aktuální informace k připravované Strategie cestovního ruchu na období 2017 – 2025;
Aktuální informace k aktualizaci Územně-energetické koncepci Kraje Vysočina;
Projednání zprávy o činnosti RSK za rok 2016;
Projednání Vyhodnocení Regionálního akčního plánu za rok 2016;
Grantový program FV Rozvoj vesnice 2017;
Grantový program FV Inovační vouchery 2017;
Zásady ZK pro poskytování dotací na podporu MA21 a Zdraví 2020 - vyhodnocení 1. kola
příjmu žádostí;
11. POVV pro rok 2017 – průběh administrace;
12. Diskuze a různé;
13. Závěr.
Takto upravený návrh programu byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.

3. Volba místopředsedy výboru
Lukáš Vlček informoval, že na pozici místopředsedy výboru regionálního rozvoje, MA 21 byl po
vzájemné dohodě předsedů politických stran zastoupených v Radě Kraje Vysočina nominován
Pavel Janoušek.
Usnesení 09/02/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
jmenuje
do funkce místopředsedy Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina Pavla
Janouška s účinnosti od 13. 3. 2017.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

4. Aktuální informace k připravované Strategie cestovního ruchu na období 2017 – 2025
Zuzana Vondráková okomentovala prezentaci. V současné době probíhá zpracování Strategie,
termín dokončení je v plánu v květnu 2017. Předchozí Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji
Vysočina byla zpracována na období 2008 – 2013. V roce 2014 byla ve spolupráci s Vysokou
školou polytechnickou v Jihlavě (dále jen „VŠPJ“) zpracována Analýza turistického potenciálu
Kraje Vysočina a v letech 2014/2015 se podařilo uskutečnit také dotazníkové šetření, na jehož
základě byl stanoven Profil návštěvníka turistického regionu Vysočina. S využitím zmíněných
podkladů je v současné době vytvářen koncepční materiál, který po konsensu s regionálními
partnery (např. ubytovatelé, provozovatelé restaurací, agrofarem, turistických atraktivit, lyžařských
a zábavních areálů, kulturních institucí, vlastníci významných památek, NPÚ, KČT, TIC, zástupci
obcí se silným turistickým potenciálem) identifikuje priority, opatření a aktivity vedoucí k
efektivnímu rozvoji CR v kraji v oblastech týkajících se infrastruktury, marketingu i řízení CR.
Přestože podpora odvětví CR prostřednictvím fondů EU pro období 2014-2020 je významně
omezena, měla by být koncepce CR důležitým pomocníkem pro směřování dotační politiky v
oblasti CR nejen kraje, ale i státu. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) hodlá podporovat
realizaci projektových záměrů v regionech výrazným navýšením alokace prostředků ze státního
rozpočtu a jejich rozpouštěním v podprogramech pro obce, podnikatelské subjekty a destinační
organizace a pro tento účel předpokládá existenci schválených regionálních rozvojových strategií.
Lukáš Vlček vznesl dotaz na destinační kanceláře. Zuzana Vondráková odpověděla, že destinační
kanceláře jsou zakomponovány v prioritní oblasti B. Jiří Pokorný vznesl dotaz na provázanost
s ostatními strategiemi Kraje Vysočina a zda budoucí cíle, které jsou stanoveny v daných
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oblastech, ovlivní rozpočet Kraje Vysočina. Iveta Fryšová odpověděla, že v akčním plánu strategie
bude uvedeno, zda při naplňování cílů bude zapotřebí finančních prostředků a to u konkrétních
opatření i v letech, ne každá aktivita musí být realizována od roku 2017. Zastupitelstvo kraje by
mělo mít při schvalování strategie představu, kolik finančních prostředků bude zapotřebí, aby došlo
k naplnění prioritních oblastí stanovených za kraj v akčním plánu. Při zpracování strategických
dokumentů kraje je vždy přítomen zástupce oddělení strategického plánování krajského úřadu
z důvodu zajištění provázanosti s ostatními strategiemi. Členové výboru dále hovořili o přesunu
cestovního ruchu pod odbor regionálního rozvoje, jak tomu bylo dříve. Tyto oblasti spolu úzce
souvisí.
Usnesení 10/02/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace k připravované Strategie cestovního ruchu na období 2017 – 2025.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Aktuální informace k aktualizaci Územně energetické koncepci Kraje Vysočina
Dušan Vichr okomentoval prezentaci, která bude členům výboru zaslána společně se zápisem.
Iveta Fryšová doplnila, že aktuálně probíhají kulaté stoly se zájmovými skupinami, jako jsou obce
s rozšířenou působností, výrobci a distributoři energií a velké podnikatelské subjekty. Požadavek
Kraje Vysočina je, aby všechny navrhované varianty počítaly s rozvojem JE Dukovany. Lukáš
Vlček vznesl dotaz na problematiku uložiště. Iveta Fryšová odpověděla, že v koncepci není
problematika řešena. Miloš Uchytil doplnil, že ani ve státní koncepci není řešena problematika
uložiště. Lukáš Vlček vznesl dotaz na provázanost s problematikou energetického využití
komunálního odpadu. Iveta Fryšová odpověděla, že tato problematika je řešena v koncepci
odpadového hospodářství. Jiří Pokorný vznesl dotaz na navyšování podílů alternativních zdrojů.
Iveta Fryšová odpověděla, že na úrovni regionu nejsou stanoveny povinné závazné cíle z hlediska
využívání alternativních zdrojů. Předpokládaný termín dokončení aktualizace je plánován v květnu
2017, následně bude výboru celá strategie představena včetně návrhové části.
Během jednání se dostavila členka výboru Marie Medová Rubišarová.

Usnesení 11/02/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace k aktualizaci Územně-energetické koncepci Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Projednání zprávy o činnosti RSK za rok 2016
Dušan Vichr okomentoval prezentaci, která bude členům výboru zaslána společně se zápisem. Na
implementaci územní dimenze a naplňování akčního plánu realizace Strategie regionálního
rozvoje ČR 2014 - 2020 se podílí mimo jiné i Regionální stálá konference (dále jen „RSK“). RSK je
dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje.
Výroční zpráva RSK popisuje nejpodstatnější aktivity RSK a jejích pracovních skupin a sekretariátu
v průběhu roku 2016, hodnotí efektivitu této činnosti i samotnou komunikaci, ať už v rámci RSK,
s jednotlivými řídicími orgány programů ESI fondů či s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR)
jakožto subjektem odpovědným za naplnění konceptu územní dimenze. Výroční zpráva se také
snaží identifikovat rizika spojená s činností RSK včetně plánu rozvoje fungování RSK pro další
období. Lukáš Vlček vznesl dotaz na navýšení alokace v oblasti základního a středního školství.
Pavel Pacal odpověděl, že v rámci výzvy na základní školy je v současné době podáno 850
žádostí v rámci celé ČR v celkové výši 9 mld. Kč. Celková alokace je 3 mld. Kč. Uvažuje se o
přealokování finančních prostředků z oblasti podpory SC 2.5. a oblasti podpory SC 3.3.
Usnesení 12/02/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
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Výroční zprávu Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za rok 2016.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Projednání Vyhodnocení Regionálního akčního plánu za rok 2016
Miloš Molák okomentoval podkladový materiál, který bude členům výboru zaslán společně se
zápisem. Regionálního akční plán pro území Kraje Vysočina (dále jen „RAP“), slouží jako možný
podklad pro řídící orgány operačních programů (dále jen „OP“) ke zohlednění vhodného
časového, objemového a tematického nastavení výzev v OP pro programovací období 2014-2020.
Zpráva o vyhodnocení RAP byla zpracována dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále
jen „MMR“). Zpráva o plnění RAP poskytuje informace o využívání prostředků z operačních
programů subjekty na území Kraje Vysočina. Zpráva vychází z dat z monitorovacího systému
MS2014+. Projekty podané v roce 2016 jsou analyzovány ve vazbě na operační programy a dále
dle aktivit RAP. Zpráva rovněž monitoruje územní zacílení projektů. V roce 2016 bylo na území
kraje do jednotlivých výzev podáno celkem 1268 projektových záměrů v celkové výši 16 mld. Kč.
Ve fázi realizace se nachází 103 projektů za 2 mld. Kč a dalších 96 projektů bylo schváleno, ale
zatím ještě nejsou ve fázi realizace.
Usnesení 13/02/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina za rok 2016.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Grantový program FV Rozvoj vesnice 2017
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. Hlavním cílem grantového programu je zvýšení
obecné i dopravní bezpečnosti občanů a úspory elektrické energie při provozování veřejného
osvětlení zejména v malých a odlehlých sídlech se ztíženými podmínkami z pohledu dalšího
rozvoje technické infrastruktury a občanské vybavenosti. Veřejné osvětlení (dále i „VO") a další
podobná zařízení patří mezi tzv. veřejně prospěšné služby, které mají jeden z nevyšších
potenciálů z hlediska úspor energií. Celkový objem finančních prostředků činí 3 mil. Kč. Vladislav
Hynk vznesl dotaz, zda je možné v jedné žádosti kombinovat rozšíření počtu světelných zdrojů
s výměnou sloupů stávajícího světelného osvětlení. Dušan Vichr odpověděl, že ano. Dále vznesl
dotaz, zda je možné žádat i na solární svítidla. Dušan Vichr odpověděl, že nejsou zakázána a lze
dotaci čerpat. Miluše Švomová vznesla podnět na procentuální úpravu počtu obyvatel s trvalým
pobytem v místní části. Marie Černá doplnila, že by bylo možné rozdělní spolupodílu žadatele
podle velikosti mateřské obce. Josef Zahradníček vznesl podnět na úpravu „Popis a rozsah
programu“ u GP „Naše škola“ tykající se stravovacích zařízení u spojených MŠ a ZŠ. Tímto
tématem se budou členové výboru zabývat na některém z příštích zasedání. Iveta Fryšová
doplnila, že GP „Naše škola“ již byl vyhlášen.
Během jednání odešel Josef Zahradníček.

Usnesení 14/02/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina vyhlásit grantový program „Rozvoj vesnice 2017“.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

9. Grantový program FV Inovační vouchery 2017
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Tento GP je již čtvrtým rokem vyhlašován.
Jedná se o podporu spolupráce podnikatelských subjektů v Kraji Vysočina s výzkumnými
institucemi za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti s maximální dotací 200 tis. Kč na jeden
projekt. Inovační voucher slouží k podpoře spolupráce podnikatelského subjektu a výzkumného
pracoviště, kde má být na zakázku podnikatelského subjektu inovován produkt, proces, služba
apod., kterou podnikatelský subjekt nemůže z důvodu např. nedostatku vybavení, znalostí apod.
provést sám. Grantový program je jedním z nástrojů realizace Regionální inovační strategie (RIS)
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Kraje Vysočina. Celkový objem finančních prostředků je 2 mil. Kč. Ladislav Kobrle vznesl dotaz na
specifická kritéria. Iveta Fryšová odpověděla, že se jedná o GP, který je navržen ve vazbě na
naplňování RIS, která má vazbu na Národní Regionální strategii. GP slouží k nastartování
spolupráce s firmami a vědecko-výzkumnými institucemi. Jiří Pokorný vznesl dotaz, zda existuje
portál „Často kladené otázky“ a seznam výzkumných organizací a vysokých škol v Kraji Vysočina.
Iveta Fryšová odpověděla, že přehled výzkumných organizací v Kraji Vysočina je zveřejněn na
webových stránkách Kraje Vysočina v části určené pro podnikatelský sektor – tzv. servis pro
podnikatele, pod záložkou „Podpora inovací“. Odkaz na „Často kladené otázky“ přímo k tomuto
grantovému programu není k dispozici, žadatelé mohou v případě dotazů kontaktovat přímo
garanta konkrétního grantového programu (uveden ve výzvě), který v případě zájmu provede také
kontrolu formálních náležitostí ještě před podáním žádosti. Dotazy a náměty vztahující se k oblasti
podnikání mohou občané pokládat prostřednictvím záložky „Vaše dotazy a náměty“, umístěné
v téže části webu.
Usnesení 15/02/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina vyhlásit grantový program „Inovační vouchery 2017“.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (1 proti, 0 se zdrželo).

10. Zásady ZK pro poskytování dotací na podporu MA21 a Zdraví 2020 - vyhodnocení 1.
kola příjmu žádostí
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Žádosti obcí, škol podporujících zdraví,
nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), mikroregionů a místních akčních skupin (dále
jen „MAS“) byly předloženy Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen
„ORR“) do 3. 2. 2017, tj. do dne ukončení prvního termínu příjmu žádostí pro rok 2017. Všechny
žádosti byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií
přijatelnosti stanovených „Zásadami“. Na základě tohoto posouzení byl vytvořen seznam žádostí
obcí a seznam žádostí škol podporujících zdraví, „NNO“, mikroregionů a „MAS“, které splnily
všechny podmínky stanovené „Zásadami“ a mají tudíž nárok na poskytnutí dotace v roce 2017.
Celkový finanční objem dotací nárokovaných žadateli je 2 704 196 Kč.
Usnesení 16/02/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace místní
Agendy 21 a Zdraví 2020 žadatelům dle seznamu uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu a
uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli a
bere na vědomí
přílohu č. 2 tohoto materiálu.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

11. POVV pro rok 2017 – průběh administrace
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Jedná se o návrh na přidělení dotací obcím
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále také jen „POVV“) pro rok 2017, které již podaly
žádost do tohoto dotačního titulu. V souladu se schválenými Zásadami Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny (dále také jen „Zásady“) ze dne 20. 12. 2016 č. 13/16 probíhá pro rok 2017 v
termínu od 1. února 2017 do 30. června 2017 sběr žádostí. Aktuálně bylo přijato prvních 63
žádostí, všechny žádosti jsou v administrativním souladu se Zásadami. Celkové požadavky na
dotaci u těchto žádostí jsou ve výši 7,472 mil. Kč. Maximální požadovaná dotace může činit až 120
tis. Kč. V kapitole Regionální rozvoj je pro tento účel celkem vyčleněno celkem 80 mil. Kč. Lukáš
Vlček vznesl dotaz na možnost pořízení komunální techniky. Iveta Fryšová odpověděla, že
komunální technika je zařazena do podporovaných aktivit.
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Usnesení 17/02/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti
bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace
obcím, na projekt a ve výši dle materiálu Vrr, MA 21-02-2017-12, př. 1.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
12. Diskuze a různé
Ladislav Kobrle vznesl dotaz na existenci map podpořených projektů z FV Kraje Vysočina za
předchozí roky. Dušan Vichr odpověděl, že:
Závěrečné zprávy o čerpání Fondu Vysočiny jsou zveřejněny na odkazu:
http://www.kr-vysocina.cz/zaverecne-zpravy-o-cerpani-prostredku-fondu-vysociny/ds300555/archiv=0&p1=8764
Součástí každé zprávy (přílohy č. 10) jsou mapové výstupy zobrazující územní rozložení
podpořených projektů. Zpráva za rok 2016 je nyní v přípravě.
Údaje o všech dotacích kraje (statistky apod.) lze pak nalézt na odkazu:
https://analytika.kr-vysocina.cz/SitePages/Subsidies.aspx

Termín příštího zasedání bude včas upřesněn a uskuteční se v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
13. Závěr
Lukáš Vlček, předseda Vrr, MA 21, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

Ing. Lukáš Vlček
předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
tajemnice Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 17. března 2017.

Číslo jednací: KUJI
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