Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 4/2017 konaného dne 19. června 2017
Přítomni:

1. Komínek Josef

6. Vlček Lukáš (předseda)

3. Uchytil Miloš

8. Hynk Vladislav

2. Vraspír Zdeněk
4. Pokorný Jiří

5. Kobrle Ladislav
Nepřítomni (omluveni):

7. Janoušek Pavel (místopředseda)

9. Fiala Jaroslav

10. Fryšová Iveta (tajemnice)

1. Rubišarová Medová Marie

4. Černá Marie

3. John Jakub

6. Švomová Miluše

2. Komárek Josef

Hosté:

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

5. Zahradníček Josef

3. Stloukalová Miroslava (OÚPSŘ)

4. Průža Petr (OÚPSŘ)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina, (OÚPSŘ);
4. Projednání Závěrečné zprávy Fondu Vysočiny za rok 2016, (ORR);
5. Projednání udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina 2017, (ORR);

6. Informace o vyhodnocení GP FV Naše škola a Rozvoj vesnice 2017, (ORR);

7. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2016, (ORR);
8. Diskuze a různé;

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
Lukáš Vlček přednesl program dnešního zasedání výboru. Tento návrh programu byl 8 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.

3. Aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina
Miroslava Stloukalová okomentovala podkladový materiál. Územně analytické podklady Kraje
Vysočina (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. Krajský úřad pořizuje ÚAP pro území kraje v podrobnosti a rozsahu
nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. Územně analytické podklady Kraje Vysočina
se aktualizují každé 2 roky. První projednání bylo v roce 2009. Nynější projednávání je již popáté.
Aktualizaci ÚAP provedl pořizovatel vlastními silami na základě metodických doporučení MMR.
Z důvodu větší přehlednosti materiálu došlo pouze ke sloučení textových částí a kartogramů. Ve
své první části představují ÚAP souhrn informací o území, zejména demografické údaje, údaje o
vzdělanosti, o sídelní struktuře obcí, o ekonomické aktivitě, o zaměstnanosti, o bytovém fondu a o
rekreaci, dále údaje o technické infrastruktuře, o zásobování vodou a plynem, o kanalizacích, o
veřejné dopravě a údaje environmentální o zemědělské půdě, o lesní půdě, o třídách ochrany půd,
o vodních plochách, o zastavěných plochách, o koeficientech ekologické stability, o imisním
znečištění atd. Ve své druhé části, v rozboru udržitelného rozvoje území, ÚAP vyhodnocují
vyváženost podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro sociální
soudržnost obyvatel území kraje. Dále jsou podkladem pro pořizování územních studií a také pro
rozhodování v území. V neposlední řadě jsou podkladem pro materiály dalších odborů Krajského
úřadu Kraje Vysočina. Lukáš Vlček vznesl dotaz, zda v dokumentu je řešena problematika
rychlodráhy. Miroslava Stloukalová odpověděla, že ano, a to již od začátku vzniku materiálů.
Zdeněk Kadlec doplnil, že materiály úzce souvisí s výstavbou 5. a možného 6. bloku JE Dukovany.
K výstavbě je zapotřebí podpora Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Dále seznámil
členy výboru s plánovanou přepravní trasou reaktorových nádob. Ladislav Kobrle vznesl dotaz,
proč není zakomponována oblast Třebíče do republikové rozvojové osy. Petr Průža odpověděl, že
územně analytické podklady jsou zpracovávány na podobném principu jako územně analytické
dokumenty státu. Oblasti a osy státního významu jsou nadřazené dokumentům kraje. Dokumenty
státu řeší souvislosti v celé republice. Osa z Jihlavy na sever je dlouhodobě stabilizována, a to
směrem na Kolín. Trasa z Jihlavy na Kolín je území, které je silně osídlené. Osy a oblasti
republikového významu může kraj mírně upravovat. Třebíč je součástí krajské rozvojové osy.
V Kraji Vysočina není žádná republiková specifická oblast. Specifická oblast je z hlediska dopravy,
demografického vývoje atd., na tom špatně. Jedná se o oblasti, které jsou nejdále od centra.
Ladislav Kobrle dále vznesl dotaz, co může kraj udělat pro zlepšení těchto oblastí. Miroslava
Stloukalová odpověděla, že územně analytické podklady území pouze analyzují. V Zásadách
územního rozvoje Kraje Vysočina pro jednotlivé osy, oblasti a specifické oblasti jsou dány
konkrétní úkoly. Kvalita půdy je hodnocena na základě údajů ze statistického úřadu, na základě
bonitovaných půdně ekologických jednotek. Lukáš Vlček vznesl podnět, aby výstupy z ÚAP byly
projednány v politických klubech. Iveta Fryšová doplnila, že s ÚAP se pracuje jak na krajské, tak
na národní úrovni. Výstupy jsou zohledňovány v dotační politice kraje. Zdeněk Vraspír vznesl
dotaz na návrh záměrů pro podporu specifických oblastí. Petr Průža odpověděl, že kraj nenavrhuje
záměry specifických oblastí, jedná se pouze o analýzu. Je to podklad pro všechny oblasti. Iveta
Fryšová doplnila, že výstupy jsou používány při přípravě a aktualizaci národních dokumentů.
V současné době se připravuje aktualizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která bude
navazovat na přípravu programového období 2021+. K vyloučeným lokalitám, které jsou
definovány v národním dokumentu, se může na tyto lokality vztahovat samostatná dotační politika.
Za Kraj Vysočina se v současné době jedná o území Bystřicka nad Perštejnem a oblast
Moravských Budějovic.
Během jednání se dostavil člen výboru Jaroslav Fiala.
Usnesení 23/04/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o Aktualizaci Územně analytických podkladů Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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4. Projednání Závěrečné zprávy Fondu Vysočiny za rok 2016
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. V roce 2016 Fond Vysočiny hospodařil
s „rozpočtem“ 59,3 mil. Kč, kdy do FV byla z disponibilních prostředků z roku 2015 převedena
v průběhu roku částka ve výši 48 mil. Kč. V porovnání s předcházejícím obdobím šlo o největší
"rozpočet" FV za posledních sedm let, kdy roční objem FV postupně od roku 2010 roste. Celkem
bylo v roce 2016 vyhlášeno 24 programů, všechny tyto grantové programy byly zároveň i v roce
2016 vyhodnoceny. Z 24 programů vyhlášených v roce 2016 bylo 22 grantů opakovaných
v podstatě ve stejném rozsahu zaměření jako v roce 2015, pouze 2 programy byly více
modifikované (u GP Odpady, který nahradil GP Bioodpady, došlo k rozšíření podporovaných
opatření i na jiné oblasti předcházení a materiálového využití odpadů a u GP Naše škola, který
nahradil GP Naše školka, došlo ke změně zacílení programu z MŠ na ZŠ). Žádný grantový
program nebyl úplně nově zaměřen. Kraj v roce 2016 prostřednictvím Fondu Vysočiny uspokojil
celkem 725 žadatelů, což bylo 55,5 % z celkového počtu podaných žádostí (1 306). Rozdělená
podpora činila cca 57,7 mil. Kč. Podmínkou pro přidělení finančních prostředků je i vlastní podíl
žadatele, což v roce 2016 představovalo částku 111,3 mil. Kč. Díky Fondu Vysočiny tak v kraji
budou zrealizovány projekty v celkové hodnotě 169 mil. Kč. Průměrná výše vlastních prostředků
žadatelů na 1 Kč vydanou z FV dosáhla v roce 2016 za vyhodnocené programy 1,93 Kč. Programy
vyhlášené v roce 2016 pokrývají všech pět prioritních oblastí Programu rozvoje Kraje Vysočina. Od
začátku fungování FV do konce roku 2016 byly vyhlášeny grantové programy v souhrnném objemu
917,7 mil. Kč, přičemž rozdělená dotace činila 830,9 mil. Kč. Vladislav Hynk vznesl dotaz na
problém žadatelů oblastních charit. Dušan Vichr odpověděl, že problém u oblastních charit je
v tom, že nemají vlastní IČO a tedy právní subjektivitu. Samostatnou právní subjektivitu má pouze
Charita Brno, která je zastřešuje. Při podání žádostí do FV musí garanti programů oblastní charity
vhodně vyspecifikovat v podmínkách programu, tak aby byly považovány za samostatné žadatele,
jinak by hrozilo, že v případě podání více žádosti by mohly být vyřazeny.
Usnesení 24/04/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za
rok 2016 dle materiálu Vrr, MA 21-04-2017-04, př. 1.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Projednání udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina 2017
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/13
pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina ze dne 12. 11. 2013 (dále jen Zásady) definují obec,
které může Zastupitelstvo Kraje Vysočina udělit cenu Vesnice Kraje Vysočina. Cenu získává každý
rok vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku. Tím se pro rok 2017 stává obec Heřmanov (okres
Žďár nad Sázavou), která postoupí do celostátního kola a zároveň podle platných Zásad může
získat cenu Vesnice Kraje Vysočina. V letošním roce bylo celkem přihlášeno 14 obcí. Ve dnech
29. 5. – 31. 5. 2017 byla každá přihlášená obec navštívena krajskou hodnotitelskou komisí.
Prezentace každé obce trvala 1,5 hodiny. Lukáš Vlček vznesl dotaz, zda dochází ke snížení počtu
podaných žádostí. Iveta Fryšová odpověděla, že ano. Důvod nižšího počtu podaných přihlášek
není znám. Částky, které obce mohou oceněné obce získat, jsou vysoké, v mnohých případech se
jedná o roční rozpočet obce. Soutěž je popularizována přes sdružení místních samospráva a svaz
měst a obcí. Lukáš Vlček vznesl dotaz, zda vítězná obec může v následujícím roce podat žádost
znova. Iveta Fryšová odpověděla, že vítězná obec může do soutěže přihlásit znova po 2 letech.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vítězné obci dne 3. 8. 2017.
Usnesení 25/04/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje
Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Heřmanov, se
sídlem Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov, IČO: 00599387;
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poskytnout dar obci Heřmanov, se sídlem Heřmanov 35, 594 58 Heřmanov, IČO:
00599387, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních
služeb a územního rozvoje dle materiálu Vrr, MA 21-04-2017-04, př. 2.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace o vyhodnocení GP FV Naše škola a Rozvoj vesnice 2017
Vichr okomentoval prezentaci, která bude společně se zápisem zaslána členům výboru.
GP Naše škola 2017: finanční alokace: 4 000 000 Kč
Příjemce dotace: obce, města, školská zařízení
Zaměření: Opravy, rekonstrukce a dovybavení kuchyní, jídelen, výdejen
stravy nebo sociálních zařízení ZŠ
Dotace: 30 až 120 tis. Kč
Spolufinancování: 50 %
Vyhlášení programu: 7. 2. 2017
Počet došlých žádostí: 59
Počet žádostí v administrativním souladu s Výzvou programu: 46
Počet žádostí vybraných k podpoře: 39
Materiál bude předložen ke schválení na zasedání červnového zastupitelstva kraje.

GP Rozvoj vesnice 2017: Finanční alokace: 3 000 000 Kč
Příjemci dotace: Města, městyse a obce
Zaměření: opravy, rekonstrukce nebo výstavba veřejného osvětlení v
místních částech obcí a měst s minimálně 10-ti trvale bydlícími obyvateli
Dotace: 30 až 150 tis. Kč
Spolufinancování (podíl žadatele): 50 %
Vyhlášení programu: 28. 3. 2017
Počet došlých žádostí: 25
Počet žádostí v administrativním souladu s Výzvou programu: 17
Počet žádostí vybraných k podpoře: 17
Materiál bude předložen ke schválení na zasedání zářijového zastupitelstva kraje. Na zasedání ŘV
GP se diskutovalo nad zaměřením GP. Byly vzneseny podněty na snížení 10-ti trvale bydlících
obyvatel. Uvažuje se o jiném zaměření GP v místních částech.

7. Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017
Dušan Vichr okomentoval podkladový materiál. V návaznosti na schválení aktualizovaného
Programu rozvoje Kraje Vysočina (dále jen „PRK“) na roky 2015 - 2018 uložilo zastupitelstvo kraje
radě kraje ze dne 21. 6. 2016 předložit Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina
ve vazbě na rozpočet kraje a to nejpozději do 30. června 2017. Vyhodnocení PRK by mělo sloužit
pro monitorování naplňování PRK. V rámci tohoto vyhodnocení bylo navrženo předkládat
pravidelně 1x ročně vývoj navržených monitorovaných indikátorů a dále vyhodnocovat naplňování
Programu rozvoje Kraje Vysočina ve vazbě na rozpočet kraje a to vždy nejpozději do 30. června
daného roku, tedy vyhodnocení za rok 2016 do 30. 6. 2017. Obsahem vyhodnocení je přiřazení
výdajů v rámci rozpočtu kraje (primárně dotačních titulů kraje a významnějších investičních akcí)
jednotlivým opatřením aktualizovaného PRK. Toto vyhodnocení je i jakousi zpětnou vazbou
k nastavení PRK a případné další aktualizace – tedy zda všechny výdaje v rámci rozpočtu mají i
oporu v PRK a jakou měrou jsou jednotlivé opatření PRK naplňována. Součástí vyhodnocení PRK
je vyhodnocení naplňování indikátorů Programu rozvoje Kraje Vysočina. Každému opatření je
stanoven indikátor, kde se sleduje dlouhodobý vývoj v dané oblasti.
Usnesení 26/04/2017/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2016 dle materiálů Vrr, MA 2104-2017-04, př. 1, Vrr, MA 21-04-2017-04, př. 2, Vrr, MA-04-2017-04, př. 3 a Vrr, MA 21-04-201704, př. 4 a
doporučuje
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zastupitelstvu kraje uložit radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje
Vysočina za rok 2017 do 30. června 2018.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

8. Diskuze a různé
Iveta Fryšová informovala členy výboru o podaných žádostech do POVV. Na červnové zasedání
zastupitelstva bude předloženo dalších 159 žádostí ke schválení POVV. Do konce června 2017
může ještě 337 obcí z 661 obcí podat žádost.
Na základě došlých podnětů byly stanoveny termíny zasedání výboru do konce roku 2017, a to
vždy v pondělí 28. 8., 16. 10. a 27. 11. 2017 vždy od 14:00 hod.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 28. srpna 2017 od 14:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
9. 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 21. června 2017.
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