Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 3/2017 konaného dne 24. dubna 2017
Přítomni:
1. Komínek Josef

7. Černá Marie

2. Vraspír Zdeněk

8. Janoušek Pavel (místopředseda)

4. Kobrle Ladislav

10. Zahradníček Josef

3. Uchytil Miloš

5. Komárek Josef

6. Vlček Lukáš (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Rubišarová Medová Marie
2. Pokorný Jiří
3. John Jakub

Hosté:
1. Pacal Pavel (člen rady kraje)
2. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)
3. Vichr Dušan (ORR)

9. Hynk Vladislav

11. Fiala Jaroslav

4. Švomová Miluše

5. Fryšová Iveta (tajemnice)

3. Böhmová Jana (ORR)

4. Láníková Eva (ORR)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Grantový program FV Venkovské prodejny 2017;
4. Grantový program FV Rozvoj podnikatelů 2017;
5. POVV pro rok 2017 – průběh administrace;
6. Kotlíkové dotace – podmínky 2. výzvy pro kraje;
7. Nové uspořádání NUTS 2 v ČR;
8. Plán zlepšování Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 na období 2017 – 2018;
9. Udělení Ceny zastupitelstva Skutku roku 2016;
10. Diskuze a různé;
11. 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 a zápisu
Předseda přednesl program dnešního zasedání výboru. Tento návrh programu byl 11 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

3. Grantový program FV Venkovské prodejny 2017
Dušan Vichr sdělil, že se jedná o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu zachování
služeb na venkově s maximální podporou 50 tis. Kč na jeden projekt. Tento program má za cíl
podpořit obce za účelem zachování dostupnosti služeb, které jsou poskytovány na jejich území a
to spolufinancování provozních nákladů prodejny v případě, že obec je jejím přímým
provozovatelem, nebo zajištěním spolufinancování příspěvku obce, který obec následně poskytuje
provozovateli prodejny v dané obci.
Tento grantový program vznikl na základě požadavků malých obcí a provozovatelů prodejen a
výsledků dotazníkového šetření u obcí do 500 obyvatel, mapujících dostupnost zásobování
občanů potravinami, případně dalším zbožím. Následně proběhlo dne 23. 1. 2017 na půdě
krajského úřadu jednání s názvem „Podpora obchodní obslužnosti“ mezi zástupci kraje, obcí a
zástupci skupiny COOP. Na tomto jednání byly představeny výsledky provedeného šetření a došlo
k pověření zástupců ORR přípravou nového grantového programu Fondu Vysočiny, který by pokryl
tuto oblast. Byla rovněž ustavena pracovní skupina „Venkovské prodejny“ pověřená budoucím
projednáním vzniklého návrhu. Tato pracovní skupina se nad návrhem programu sešla dne 20. 3.
2017 a odsouhlasila znění předběžného návrhu GP Venkovské prodejny 2017. Jeho konečné
znění bylo finalizováno po zapracování výsledků terénního šetření na vzorku 30 obcí (otvírací
doba, sortiment, doplňkové služby), provedeného ORR dne 3. 4. 2017.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje vyhlásit grantový program na
podporu zachování služeb na venkově. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je
navržen objem finančních prostředků pro tento grant ve výši 2 mil. Kč.
K tématu se rozvinula diskuse o zacílení grantového programu, k rozsahu uznatelných a
neuznatelných nákladů, specifických kritériích a další.
P.Pacal dodal, že se jedná se o pilotní projekt, výsledky pak vyhodnotí vedení Kraje Vysočina a
podle toho bude směřovat další případnou podporu. V tomto pilotním projektu se Kraj rozhodl jít
cestou podpory provozních nákladů, ušetřené prostředky pak může obec případně věnovat na
zmodernizování prodejny apod. D. Vichr na dotaz doplnil, že grantový program se netýká
pojízdných prodejen z důvodu malé efektivity administrovaných dotací v rozsahu 5-10 tis. Kč.
Probíhají jednání o podpoře venkovských prodejen z úrovně státu (MMR, MZe).
Usnesení 18/03/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina vyhlásit grantový program „Venkovské prodejny 2017“.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Grantový program FV Rozvoj podnikatelů 2017
Dušan Vichr uvedl, že se jedná o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu zvýšení
konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo
strojních zařízení a souvisejících technologických rozvodů s maximální dotací 150 tis. Kč na jeden
projekt. Podpora malých podniků je významná pro jejich schopnost udržet zaměstnanost a také
jejich flexibilitu. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních
prostředků pro tento grantový program ve výši 10 mil. Kč.
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Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje vyhlásit grantový program na
podporu zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů
nebo strojních zařízení a souvisejících technologických rozvodů v oblasti zpracovatelského
průmyslu a stavebnictví. Na základě administrace grantu a doporučení členů ŘV byly do
neuznatelných nákladů doplněny některé další položky (drobné stroje a zařízení s pořizovací
hodnotou do 40 tis. Kč) a bylo upraveno specifické kritérium c) sektor podnikání dle odvětvové
klasifikace CZ-NACE (změna preferencí dle aktuální výkonnosti jednotlivých odvětví průmyslové
výroby a stavebnictví) a d) podíl nezaměstnaných osob (změna kategorií z okresů na obce
s rozšířenou působností z důvodu dostupnosti dat za ORP). Do dokladů nutných k posouzení
žádosti byla doplněna fotografie pořizovaného stroje pro lepší představu hodnotitele projektu o
předmětu dotovaného projektu.
K tématu se rozvinula diskuse. Jedná se o grantový program, který byl vyhlášen již několikrát,
Zájem a převis je veliký – každý rok podají žadatelé 150 až 200 žádostí v objemu cca 20 mil. Kč.
V rámci diskuse byly vzneseny následující náměty na úpravy pro příští vyhlášení grantového
programu:
- Lukáš Vlček – zjemnit bodový rozsah kritéria týkající se nezaměstnanosti dle ORP
- zařadit do uznatelných nákladů související odborné služby (např. v oblasti stavebnictví)
- L.Kobrle - zařadit do možnosti podpory i zařízení na označení a balení výrobků pro
usnadnění vstupu výrobků na trh.
Usnesení 19/03/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina vyhlásit grantový program „Rozvoj podnikatelů 2017“.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. POVV pro rok 2017 – průběh administrace

Dušan Vichr informoval, že se jedná o návrh na přidělení dotací obcím v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny (dále také jen „POVV“) pro rok 2017, které podaly v období od začátku března
do poloviny dubna 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 dalších 102 žádostí, všechny žádosti jsou
v administrativním souladu se Zásadami. Celkové požadavky na dotaci u těchto žádostí jsou ve
výši 12,175 mil. Kč.
V Zásadách je stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která předloží žádost v souladu se
Zásadami. Maximální požadovaná dotace může činit až 120 tis. Kč. V kapitole Regionální rozvoj je
pro tento účel celkem vyčleněno celkem 80 mil. Kč.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) předložil návrh na
přidělení dotací u dalších 102 obcí, které již podaly žádost a to v souhrnné výši 12,175 mil. Kč.
Zastupitelstvo kraje, které zasedalo v březnu, již rozhodlo přidělit dotaci 63 obcím ve výši 7,472
mil. Kč. Žádosti ostatních obcí do 1500 obyvatel, které mohou teoreticky podat žádost (496 ze 661
možných), budou postupně předkládány do dalších zastupitelstev kraje.
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ORR navrhuje RK, aby doporučila ZK schválit přidělení dotací v rámci POVV 2017 jednotlivým
žadatelům dle seznamu a uzavřít s nimi veřejnoprávní smlouvu.
Usnesení 20/03/2017/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 RK-15-2017-52, př. 1 za podmínek uvedených
v materiálu RK-15-2017-52, př. 2.,
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-15-2017-52, př. 2
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Kotlíkové dotace – podmínky 2. výzvy pro kraje
Eva Láníková připravila pro členy výboru informativní prezentaci a shrnutí realizace prvního a
druhého kola kotlíkových dotací.
- Podmínky stanovené řídícím orgánem OPŽP
o Dotace je poskytovaná na výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním
přikládáním za nové zařízení splňující ekodesign
o Podporované zdroje tepla
 Kotel výhradně na uhlí
 Kombinovaný kotel uhlí/biomasa
 Kotel výhradně na biomasu
 Kondenzační plynový kotel
 Tepelné čerpadlo
o Pokud budova, které se výměna zdroje tepla týká, nesplňuje energetickou náročnost
C nebo lepší je nutné realizovat tzv. mikroenergetické opatření (drobné opatření
vedoucí ke snížení tepelných ztrát – max. uznatelné náklady 20 000 Kč)
o Bonifikace 5 % z celkových nákladů pro výměnu zdrojů tepla v oblastech se
zhoršenou kvalitou ovzduší (Pelhřimov, Humpolec, Třebíč, Velké Meziříčí)
- Alokace pro Kraj Vysočina - 238,8 mil. Kč + 23,88 mil. Kč dodatečné navýšení
- Stanovený indikátor - 1787 výměn zdrojů tepla
- Počet podpořených žádostí
o 1. výzva – 2 049 žádostí, požadovaná částka 230,7 mil. Kč
o 2. výzva – 249 žádostí, požadovaná částka 29,9 mil. Kč (výzva zaměřena pouze na
OZE)
- Aktuální stav realizace
o 1. výzva – projekty zrealizovány, finančně vypořádáno 1943 projektů, vyplacená
částka 216, 4 mil. Kč
o 2. výzva – RK rozhodla o schválení/neschválení žádostí, aktuálně probíhá
podepisování smluv
- Žádosti podávají kraje nejpozději do 28. 4. 2017
- Alokace pro Kraj Vysočina - 238,8 mil. Kč
- Stanovený indikátor - 2 486 výměn zdrojů tepla
- Průměrná cena indikátoru - 93 tis. Kč
- Změny podmínek pro 2. vlnu
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o zrušení povinnosti realizovat mikroenergetické opatření
o změna bonifikovaných obcí, nově Humpolec, Pacov, Bystřice nad Pernštejnem,
Ledeč nad Sázavou, Hradec
Tento bod byl informační, nebylo přijato žádné usnesení.
7. Nové uspořádání NUTS 2 v ČR
Dané téma uvedl předseda komise Lukáš Vlček.
Dušan Vichr připravil k tomuto bodu krátkou prezentaci:
 NUTS 2 – základní statistická a administrativní jednotka pro podporu z fondů EU
 velikostní podmínka dle nařízení EvrPar – průměr mezi 800 tis. – 3 mil. obyv.
 nařízení Evropské komise – seznam jednotek NUTS 2 dle států EU
 pod 75 % průměru HDP na obyv. – méně rozvinuté (paří sem i Jihovýchod)
 75- 90 % průměru HDP na obyv. - přechodové
 nad 90 % průměru HDP na obyv. – více rozvinuté (z ČR pouze Praha)
 rozhodné období – tříleté průměry (2014-2016 nebo 2015-2017)
 reálný přesun z méně rozvinuté do přechodové – omezení prostředků z EU ? (možné
změny do pol. 2018)
Podrobně popsal aktuální stav v České republice a možné varianty změny.
Pavel Pacal pohovořil o projednání nového uspořádání NUTS 2 na úrovni Asociace krajů ČR.
Tento bod byl informační, nebylo přijato žádné usnesení.

8. Plán zlepšování Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 na období 2017 – 2018

Jana Böhmová podala informaci, že se jedná o plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a
místní Agenda 21 v Kraji Vysočina v letech 2017 a 2018, jehož zpracování je podmínkou pro
obhájení kategorie „C“ v Databázi místních Agend 21 v ČR.
Místní Agenda 21 je programem rozvoje, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe. Je to
proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí v určitém území.
Místní Agenda 21 (dále také jen „MA21“) zohledňuje konkrétní místní problémy a hledá pro ně
řešení ve spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží také jejich potřeby a
zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života v delším časovém horizontu.
Kraj Vysočina realizuje Projekt Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21 od roku 2004. Jeho cílem
je systémové zlepšování kvality života a zdraví obyvatel v regionu, zavedení a sledování
udržitelného rozvoje, zlepšení ekonomické situace kraje, posílení image kraje, posílení pocitu
sounáležitosti obyvatel s Krajem Vysočina.
Kvalita jednotlivých místních Agend 21 je sledována v Databázi MA21, která představuje oficiální
evidenci realizátorů MA21 v ČR a je využívána jako základní zdroj informací o rozsahu a kvalitě
MA21 pro resorty, kraje, mezinárodní instituce, atp. Data v Databázi podléhají veřejné kontrole a
ve vyšších úrovních (C a výše) jsou navíc pravidelně prověřována odbornou Pracovní skupinou
pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj.
Plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 na období 2017 – 2018 byl zpracován
ORR ve spolupráci s Pracovní skupinou Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.
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Projednáním Plánu zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 ve Výboru regionálního
rozvoje, MA21, jako oficiálním orgánu pro MA21, a následně vzetí na vědomí radou kraje je splněn
ukazatel kategorie C „Sledování a hodnocení procesu MA21“ č. 8. Kritérií MA 21, podle kterých
Kraj Vysočina při realizaci MA21 postupuje.
ORR navrhl Výboru regionálního rozvoje, MA21 vzít na vědomí Plán zlepšování projektu Zdravý
Kraj Vysočina a MA21 na období let 2017 a 2018.
Usnesení 21/03/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
plán zlepšování projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 na období let 2017 a 2018 dle přílohy č. 1
tohoto materiálu.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Udělení Ceny zastupitelstva Skutku roku 2016
Jana Böhmová sdělila, že se jedná o udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže
s názvem SKUTEK ROKU 2016. Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením
č. 0615/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro udělení Ceny SKUTEK ROKU.
Cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti o dobrovolné aktivity v rozvoji území a
neziskového sektoru a zároveň snaha ocenit ty, kteří se v těchto oblastech angažovali. Cena
Zastupitelstva Kraje s názvem Skutek roku se uděluje osobám, které se podílely na aktivitách
v oblasti rozvoje území Kraje Vysočina a neziskového sektoru. Oceňovány jsou skutky jednotlivých
fyzických osob a projekty právnických osob, které byly realizovány na území Kraje Vysočina
v předcházejícím roce.
Seznam oceněných fyzických osob uvedený v materiálu př. 1 vychází z výsledků hlasování občanů
konaného ve dnech 1. 3. – 31. 3. 2017. Seznam oceněných právnických osob uvedený v materiálu
př. 2 vznikl na základě hodnocení komise, která byla radou kraje jmenována dne 28. 2. 2017
usnesením č. 0381/08/2017/RK.
V souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o udělování cen kraje.
Rozvinula se diskuse o formě podání nominací, zpracování a hodnocení žádostí. Kolegové z ORR
uvedli, že v rámci ročního srovnání má počet nominací vzrůstající tendenci.
Usnesení 22/03/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace podané k udělení Ceny Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU
2016 fyzickým osobám uvedeným v materiálu př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu
př. 2.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Diskuze a různé
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Připomínka členů výboru: podkladové materiály posílat dříve, aby byl dostatek času
k prostudování. Tato připomínka bude při přípravě příštích jednání reflektována.
Termín příštího zasedání bude včas upřesněn a uskuteční se v sídle Krajského úřadu Kraje
Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
11. 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

Zpracovala a zapsala: Kateřina Svobodová dne 25. dubna 2017.
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