Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 1/2019 konaného dne 14. ledna 2019
Přítomni:
1. Vraspír Zdeněk

7. Vlček Lukáš (předseda)

2. Uchytil Miloš

8. Černá Marie

3. Medová Rubišarová Marie

9. Janoušek Pavel (místopředseda)

4. Kobrle Ladislav

10. Hynk Vladislav

5. Komárek Josef

11. Zahradníček Josef

6. John Jakub

12. Suchý Michal

Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

3. Fiala Jaroslav

2. Pokorný Jiří

4. Fryšová Iveta (tajemnice)

Hosté:
1. Hyský Martin (člen rady kraje)

4. Holý Petr (ORR)

2. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

5. Ryšavá Lenka (OÚPSŘ)

3. Vichr Dušan (ORR)

6. Průža Petr (OÚPSŘ)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);
3. Návrh programu FV „Územní plány 2019“, (OÚPSŘ);
4. Návrh programu FV „Naše škola 2019“, (ORR);
5. Projednání činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava, (ORR);
6. Informace o aktivitách v oblasti MA21 - (Čistá Vysočina, Skutek roku), (ORR);
7. Žádosti o podporu KOUS Vysočina, (ORR);
8. Diskuze a různé;
9. 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
Lukáš Vlček přednesl program dnešního zasedání výboru. Tento návrh programu byl 10 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.
3. Návrh programu FV „Územní plány 2019“
Petr Průža seznámil členy výboru s Programem Fondu Vysočiny Územní plány 2019. Jedná se o
program, který běží od roku 2003. Předpokládané ukončení Programu je v roce 2021, kdy by mělo

dojít k naplnění všech územních plánů v Kraji Vysočina. Účelem programu je podpora zpracování,
pro malé obce mnohdy finančně nákladného, rozvojového dokumentu (územní plán), a to
z důvodu zajištění dalšího rozvoje obce. Existence územního plánu je mnohdy i nezbytnou
podmínkou pro získání dotace na investiční projekty do nejrůznějších programů státu a EU.
Celková alokace činí 3,2 mil. Kč. Minimální výše dotace požadované v žádosti o poskytnutí dotace
na jeden projekt je 50 000 Kč. Lukáš Vlček vznesl dotaz na zájem z pohledu žadatelů. Petr Průža
odpověděl, že v současné době je v Kraji Vysočina cca 70 – 80 obcí, které nemají zpracovaný
územní plán podle nového stavebního zákona pro celé správní území. Předpoklad je do roku 2021
zpracování cca 20 žádostí každý rok, čímž by mělo být pokryto 100 % územních plánů u obcí,
které reálně požádají. Kolem 30 obcí Kraje Vysočina nikdy nebude mít zpracován územní plán,
jedná se o obce malého rozsahu. Veškerá výstavba probíhá na základě územního rozhodnutí.
V současné době se řeší novela stavebního zákona. Územně plánovací dokumenty by měly být
překlopeny do elektronické verze.
V průběhu tohoto bodu jednání se dostavili členové výboru Miloš Uchytil a Jakub John.
Lukáš Vlček vyslovil podnět na rozšíření podpory Programu na další dokumenty související
s územním plánem. Pavel Janoušek vznesl dotaz, jaké obce jsou považovány za malé obce.
Petr Průža odpověděl, že se jedná o obce s cca 50-ti obyvateli, rekreační obce. Zdeněk Vraspír
pohovořil o problematice obcí, které se nacházejí v chráněné krajinné oblasti. Petr Průža doplnil,
že nový stavební zákon se bude zabývat i ekonomikou územního plánování. Plochy navržené
k zastavění budou zdaněny jako by byly zastavěné. Vladislav Hynk vznesl dotaz na souběh
s dotacemi z MMR. Lenka Ryšavá odpověděla, že souběh je možný, ale souběh s jinými dotacemi
Programu FV možný není.
Usnesení 01/01/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2019“ dle materiálu Vrr, MA 21-01-201903.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Návrh programu FV „Naše škola 2019“
Dušan Vichr informoval členy výboru o Programu FV Naše škola 2019. Celková alokace činí 4 mil.
Kč. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit odpovídající zázemí pro povinnou
školní docházku na území Kraje Vysočina tak, aby odpovídalo hygienickým, bezpečnostním
a prostorovým podmínkám v souvislosti s aktuálním demografickým vývojem v oblasti počtu žáků
školního věku. K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity: technické
zhodnocení, oprava nebo dovybavení sociálního zařízení v budově ZŠ; technické zhodnocení,
oprava nebo dovybavení kuchyně, výdejny stravy a jídelny v budově ZŠ. Materiál bude předložen
dne 29. 1. 2019 na jednání zastupitelstva kraje ke schválení. V loňském roce bylo celkem
zaevidováno 47 žádostí ve výši 4,6 mil. Kč. Marie Rubišarová Medová vznesla dotaz na souběh
dotací s MMR. Dušan Vichr odpověděl, že je možný, a to až do výše 100 % dotace. Vladislav Hynk
vyslovil podnět na rozšíření podpory programu u tělocvičen. Dušan Vichr odpověděl, že program
lze do budoucna zaměřit na jiné typy stavebních úprav v budovách ZŠ, potřeby škol jsou ale různé
a nelze vyjít všem vstříc úpravou programu. Na tělocvičny navíc existují národní dotační programy.
Usnesení 02/01/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Naše škola 2019“ dle materiálu dle materiálu Vrr, MA 21-012019-04, př. 1.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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5. Projednání činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava
Petr Holý seznámil členy výboru s činností Evropského regionu Dunaj Vltava (dále jen „ERDV“). V
roce 2019 předsedá ERDV Horní Rakousko. Předání předsednictví Kraje Vysočina Hornímu
Rakousku se uskutečnilo dne 9. 1. 2019 v Kamenici nad Lipou. V měsíci květnu je připravováno
setkání starostů všech partnerských obcí ERDV v rámci výročí pádu železné opony, které
proběhne v Linzi. Novým střednědobým tématem ERDV je prostor pro Společnost 4.0, který je
dále rozdělen do podskupin Průmysl 4.0, Zdravotnictví a Cestovní ruch. Plán činnosti Kraje
Vysočina v roce 2019 vychází z naplňování podtématu Průmysl 4.0 se zamřením na SŠ. I nadále
budou pokračovat akce pro další cílové skupiny (mládež, senioři, školy). Další informace budou
poskytnuty prostřednictvím regionálního kontaktního místa ERDV v Kraji Vysočina
(http://www.evropskyregion.cz/kontakt.html).
6. Informace o aktivitách v oblasti MA 21 - (Čistá Vysočina, Skutek roku)
Petr Holý dále informoval o aktivitách v oblasti MA 21. Projekt „Čistá Vysočina“. V letošním roce
se připravuje tradiční osvětová akce Čistá Vysočina spojená s jarním úklidem přírody, a to v rámci
kampaně Den Země, který připadá na 22. dubna. Letos se bude jednat už o jedenáctý ročník.
Sběr odpadků probíhá především v okolí silnic na Vysočině a na veřejných prostranstvích v obcích
a městech. Mezi léty 2009 a 2018 se zapojilo 178 tisíc dobrovolníků, kteří vyčistili téměř
800 t odpadu. Dále pohovořil o anketě „Skutek roku“. Skutky fyzických osob lze nominovat
v oblastech Sociálně-zdravotní, Životní prostředí, Volný čas dětí a mládeže, Poradenství, osvěta,
vzdělávání. Kategorie pro nominace právnických osob jsou Sociálně-zdravotní, Ekonomická,
Životního prostředí, Poradenství, osvěta, vzdělávání a Volný čas dětí a mládeže. Navrhovatel není
omezen počtem návrhů. Nejzazší termín pro podání nominací je 31. 1. 2019. Formulář je na
stránce www.kr-vysocina.cz/pocinroku. Dne 3. 6. 2019 se uskuteční slavnostní vyhlášení.
7. Žádosti o podporu KOUS Vysočina
Petr Holý podal informace k žádostem KOUS Vysočina. První žádost se týká podpory projektu
„Krajské koordinační a servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina“ ve výši 350 tis. Kč a druhá
žádost se týká podpory projektu „Malé granty 2019 projektů NNO mimo grantové projekty Kraje
Vysočina“ ve výši 300 tis. Kč. KOUS, jako významný partner Kraje, úzce spolupracuje
s jednotlivými odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina a samosprávou Kraje při předávání
informací z úrovně Kraje mezi nestátní neziskové organizace, zajišťuje sběr informací a požadavků
od NNO a prezentuje je na pravidelných setkáních s pracovníky Kraje, organizuje pro NNO z Kraje
Vysočina vzdělávací semináře a zajišťuje poradenství a metodickou podporu. Členové KOUS jsou
také volenými zástupci NNO Kraje Vysočina v orgánech a pracovních skupinách, které působí jak
na úrovni Kraje, tak na národní úrovni ČR (Pracovní skupina pro NNO při Asociaci NNO ČR).
V roce 2010 Kraj s KOUS uzavřel Dohodu o spolupráci, jejíž nedílnou součástí je též Akční plán,
který je každoročně vyhodnocován. Vladislav Hynk vznesl podnět, aby tato dotace byla zařazena
do Fondu Vysočiny. Dále upozornil na chybu v příloze materiálu Vrr, MA 21-01-2019-07-zadosti
KOUS verejnost a priroda, pr. 2 – Smlouva o poskytnutí dotace, čl. 6 „Způsob poskytnutí dotace“Případné nevyužité prostředky budou vráceny nejpozději do 15. 1. 2019. Nově „Případné
nevyužité prostředky budou vráceny nejpozději do 15. 1. 2020“. Dušan Vichr doplnil, že tato
dotace nemůže být zahrnuta do Fondu Vysočiny, neboť minimální poskytnutá dotace ve Fondu
Vysočiny činí 10 tis. Kč na jeden projekt a nejedná se o systémovou podporu. Jedná se o
jednorázovou dotaci. Petr Holý řekl, že jednotlivé akce jsou individuálně kontrolovány
Usnesení 03/01/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01
Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci akce „Krajské koordinační a servisní
středisko pro NNO v Kraji Vysočina“ dle materiálu Vrr, MA 21-01-2019-07-zadosti KOUS, př.
1;
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rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu Vrr, MA 21-01-2019-07-zadosti
KOUS, př. 2.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 04/01/2019/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení,
komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01
Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na realizaci akce „Malé granty 2019 projektů NNO
mimo grantové projekty Kraje Vysočina“ dle materiálu Vrr, MA 21-01-2019-07-zadosti KOUS
verejnost a priroda, př. 1;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu Vrr, MA 21-01-2019-07-zadosti KOUS
verejnost a priroda, př. 2UPR.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Diskuze a různé
Josef Zahradníček vznesl dotaz na Regiontour a účast Kraje Vysočina. Martin Hyský odpověděl,
že na veletrhu Regiontour se Kraj Vysočina bude prezentovat na stánku CzechTourism.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 11. března 2019 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

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 16. ledna 2019.
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