Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 1/2020 konaného dne 27. ledna 2020
Přítomni:
1. Komínek Josef

6. Janoušek Pavel (místopředseda)

2. Uchytil Miloš

7. Hynk Vladislav

3. Kobrle Ladislav

8. Zahradníček Josef

4. John Jakub

9. Fryšová Iveta (tajemnice)

5. Vlček Lukáš (předseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Vraspír Zdeněk

5. Černá Marie

2. Medová Rubišarová Marie

6. Fiala Jaroslav

3. Pokorný Jiří

7. Suchý Michal, ml.

4. Komárek Josef
Hosté:
1. Pacal Pavel (člen rady kraje)

5. Průža Petr (OÚPSŘ)

2. Hyský Martin (člen rady kraje)

6. Horná Eva (OŽPZ)

3. Holý Petr (ORR)

7. Ryšavý Zdeněk (SOV)

4. Svoboda Lubomír (OÚPSŘ)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);
3. Návrh programu FV „Územní plány 2020“, (OÚPSŘ);
4. Informace o připravované Aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, (OÚPSŘ);
5. Informace o stavu Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina, (OŽPZ);
6. Návrh programu FV „Naše škola 2020“, (ORR);
7. Žádost KOUS Vysočina z.s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na projekt
„Společně pro neziskovky v Kraji 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 8 hlasy
schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.
3. Návrh programu FV „Územní plány 2020“
Lubomír Svoboda seznámil členy výboru s Programem Fondu Vysočiny Územní plány 2020.
Jedná se o program, který běží od roku 2003. Účelem poskytovaných finančních prostředků je
podpora zpracování, pro malé obce mnohdy finančně nákladného, rozvojového dokumentu územního plánu, 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 2 mil. Kč. Minimální výše dotace požadované v žádosti
o poskytnutí dotace na jeden projekt je 50 000 Kč. Lukáš Vlček vznesl podnět, aby byl Program
rozšířen na další dokumenty související s územními plány (např. územní studie krajiny, atd.).
Lubomír Svoboda odpověděl, že tato problematika byla řešena. Z pohledu kraje k úpravě
Programu nedojde, neboť podobný dotační titul je vypisován MMR. V případě vypsání dotačního
titulu zaměřen na územní studie krajiny, by alokace musela činit kolem 30 – 35 mil. Kč. Územní
studie krajiny pro obce nemají až tak velký význam. Lukáš Vlček vznesl dotaz, jaký je předpoklad
došlých žádostí do Programu Územní plány 2020. Lubomír Svoboda odpověděl, že byla udělána
předběžná analýza poptávky u obcí a je počítáno s cca 8 žádostmi.
Usnesení 01/01/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Program FV – Územní plány 2020.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Informace o připravované Aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Petr Průža okomentoval podkladový materiál. Zásady lze aktualizovat dvěma způsoby. Buď
celkovou úplnou aktualizací Zásad, nebo ad hock aktualizací, kde oprávněný investor veřejné sítě
může požádat o zařazení jednotlivé konkrétní stavby do ZÚR. Kraj má následně možnost tento
záměr projednat. Stavební úřad může na základě ZÚR vydat územní rozhodnutí k dané stavbě.
ŘSD ČR, státní organizace, jako oprávněný investor podle §23a zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
podalo podle §42a stavebního zákona návrh na pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina (dále též „ZÚR“) zkráceným postupem. Důvodem návrhu na pořízení aktualizace
ZÚR je potřeba koncepčně vymezit prostory, které by řešily nedostatek klidových zón pro nákladní
dopravu na dálničních tazích. Protože je pořízení aktualizace ZÚR vyvoláno výhradní potřebou
navrhovatele, ŘSD ČR uhradí náklady na její pořízení dle § 42 odst. 7 stavebního zákona. ŘSD
ČR zajistilo stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. Závěrem stanoviska je, že
navrhovaný obsah A8ZÚR nebude mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti (Natura 2000).
Usnesení 02/01/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout pořídit zkráceným postupem návrh Aktualizace č. 8 Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina na základě návrhu oprávněného investora ŘSD ČR dle
materiálu Vrr, MA 21-01-2020-04, př. 1.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o stavu Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina
Eva Horná podala aktuální informace o stavu Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina.
Kraj každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů Plánu odpadového
hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 (dále jen „POH KV“). Poslední vyhodnocení
POH KV bylo zpracováno za rok 2018 a bylo v souladu se zákonem o odpadech odesláno dne 13.
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11. 2019 na Ministerstvo životního prostředí. Z vyhodnocení a zpráv o plnění za poslední roky
vyplývá, že původci odpadů v Kraji Vysočina dlouhodobě neplní některé cíle (např. cíl týkající se
biologicky rozložitelných komunálních odpadů) či se daří plnit některé cíle jen částečně (např. cíl
týkající se gastroodpadů či cíle týkající se produkce a nakládání s nebezpečnými odpady).
Problém může nastat i do budoucna, kdy podle nově připravované legislativy, zejména obce jako
původci odpadů, budou postaveny před úkoly spojené s výrazným odklonem toku odpadů na
skládky ve prospěch jiných způsobů nakládání s odpady, které jsou jednak ohleduplnější k
životnímu prostředí, jednak respektují ekonomickou hodnotu, kterou odpad mnohdy nadále má. Ke
dni 31. 12. 2018 skončila Smlouva o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Sdružení obcí
Vysočiny (dále jen SOV). Účelem této smlouvy bylo poskytnutí účelové veřejné finanční podpory
na realizaci akce „Příprava a realizace projektu ISNOV“. Kraj Vysočina v termínu do 31. 1. 2019
obdržel závěrečnou zprávu od SOV k této smlouvě, včetně vyúčtování, a k dotazu na další postup
Přípravy a realizace společného postupu obcí do roku 2020 obdržel odpověď, že SOV
předpokládá, že bude dokončen záměr kofinancování překládacích stanic ze strany kraje. Neměla
by se opouštět myšlenka vlastního zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) a mělo by se
komunikovat se zařízením v Brně (SAKO Brno, a.s.). Byla oslovena i města (obce III. stupně)
s dotazy na možnosti společného (komunálního) řešení budoucnosti odpadového hospodářství
v Kraji Vysočina a k výstavbě překládacích stanic. Oslovená města zatím nejsou jednotná v řešení
nakládání s komunálním odpadem do budoucna (jsou cca tři skupiny přístupu měst k budoucnosti
odpadového hospodářství – první skupina nechává řešení na komerčních „svozových firmách“,
další skupina odkládá řešení až podle výsledků připravované nové legislativy, třetí skupina měst
spolupracuje, nebo je připravena spolupracovat s ostatními, zejména okolními obcemi).
Z posledního zápisu ze zasedání SOV, bylo konstatováno, že byla vytvořena pracovní skupina,
která se zabývá novou deklarací a bude pracovat na vyhodnocení, kde by v případě výstavby
ZEVO měla tato stavba stát.
Zdeněk Ryšavý, zástupce Sdružení obcí Vysočiny (dále jen „SOV“) doplnil, většina obcí si
problematiku odpadového hospodářství řeší sama. Pokud by kraj chtěl obcím pomoci, tak
nejvhodnější podpora by byla formou daru. Výzva komise ISNOV k předsednictvu SOV byla
zaměřena na najití způsobu s nakládáním komunálního odpadu do budoucna, projednání odvozu
komunálního odpadu do zařízení SAKO Brno, a.s., dále větší intenzita jednání s Krajem Vysočina
při této problematice, vytvoření koncepce k biologicky rozložitelným odpadům. Roste zájem
o vybudování ZEVO v lokalitě Jihlava, Žďár nad Sázavou. Primátorka města Jihlavy svolala na
12. 2. 2020 jednání se zástupci pěti okresních měst Kraje Vysočina s žádostí o projednání
problematiky a stanovení následného postupu. Eva Horná doplnila k problematice kalů a biologicky
rozložitelných odpadů, že před dvěma lety proběhla revize bioplynových stanic a kompostáren
v rámci projektu společnosti ZERA s názvem Pilotní ověření – managementu využití kompostu
vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod a k řešení kalů.
V současné době probíhá projekt s názvem Činnost v oblasti inovativního vývoje a výzkumu
v oblasti materiálové transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo. Bohužel v současné
době nejsou ještě k dispozici výstupy od MŽP. MŽP mělo ve spolupráci s MZe a MZ stanovit, jaké
budou limity u kalů, aby mohly být použity v kompostárnách u měst, která mají průmysl. Kaly
v současné době lze spalovat, nebo kaly, které nejsou z průmyslové oblasti, lze kompostovat.
Lukáš Vlček doplnil, že město Pacov zkouší určité metody hygienizace kalů, aby mohly být
následně použity na zemědělskou půdu. Privátní sektor z pohledu zemědělců by měl být hlavním
partnerem při likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Vznesl dotaz, zda
předložený materiál reaguje na přípravu novely zákona o odpadech. Eva Horná odpověděla, že
v materiálu je novelizace řešena. Po schválení návrhu nového zákona o odpadech, který je
aktuálně předložen vládou do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, však bude zřejmě zapotřebí
aktualizovat nebo zpracovat nový POH Kraje Vysočina. Velký problém je, že obce se nemohou
dohodnout na jednotném postupu odpadového hospodářství v Kraji Vysočina. Obce si z větší části
už tuto problematiku řeší samy. Josef Zahradníček řekl, že bez zapojení kraje problematika
nebude vyřešena. Problém je i v následném využití tříděného odpadu. Lukáš Vlček řekl, že Kraj
Vysočina, by měl prostřednictvím území propojit subjekty, které mají velké energetické
hospodářství s původci odpadů. Zdeněk Ryšavý se k tomuto názoru přiklonil. Kraj ale nemá
legislativní pravomoc. Je zapotřebí, aby se obce spojili v jeden celek s jednotným názorem. Eva
Číslo jednací: KUJI

21352/2020
Číslo stránky

3

Horná informovala, že kraj v roce 2013 měl snahu být koordinátorem, ale obce vyslovily
nesouhlasné stanovisko a bylo založeno SOV. Kraj znovu před rokem oslovil obce s dotazem na
možnost společného (komunálního) odpadového hospodářství v Kraji Vysočina, ale obce z větší
části sdělily, že si danou problematiku řeší samy. Pavel Janoušek doplnil, že nyní už je z větší
části pozdě tuto problematiku s obcemi řešit, neboť už určitá část problematiku řeší samy, nebo ji
mají vyřešenou a proto nemají zájem o jednotný systém. Eva Horná upřesnila, že obce jsou
vlastníci odpadů a přes svoje společnosti je dále prodávají. Vladislav Hynk sdělil, že je zapotřebí si
uvědomit, kam komunální odpad bude svážen. Lukáš Vlček řekl, že kraj musí sehrát významnou
koordinační roli, kraj musí sehnat partnera, který by v nějaké formě odpad zpracoval. Odpad lze
využívat jako palivo a změnu technologií je zapotřebí zafinancovat, např.: dotace od kraje, dotace
od státu. Martin Hyský doplnil, že od technologií MBÚ se postupně ustupuje. Spoluspalování je
neekologické, standardy pro spalování TAPky nejsou tak vysoké jako standardy pro ZEVO.
Zdeněk Ryšavý řekl, že jsou dvě možnosti. Vyjednávat se SAKem Brno, a.s. o možnosti odběru
odpadu za Kraj Vysočina anebo stavba vlastního ZEVO. Pavel Pacal doplnil, že je problém, že
nikdo ze zástupců obcí nechce připustit, že na jejich území bude postaveno ZEVO. U odvozu
odpadů do SAKO Brno, a.s. vyvstanou dopravní problémy, silnice budou přetěžovány dalšími
automobily. Nejpřijatelnější cesta by byla stavba vlastního ZEVO. Jediné řešení odpadů je
energetické využití. Lukáš Vlček doplnil, že energetické subjekty v kraji nejsou v majetku
městských samospráv. Pavel Pacal řekl, že by bylo zapotřebí jednat se společnostmi, které mají
technologie na spalování odpadů a rozvody pro teplo a byly by, po dodatečných technologických
úpravách, ochotny spalovat odpad kraje. Je také otázka, zda vybudovat jedno ZEVO, které by
pojmulo celý kraj, nebo udělat několik menších ZEVO. Eva Horná doplnila, že byla provedena
analýza možnosti energetického využití odpadů v Kraji Vysočina, která řeší jedno ZEVO nebo
několik menších ZEVO. Z analýzy vyšla nejlépe stavba jednoho ZEVO. Členové vyslovili
požadavek, aby jednání o stavbě ZEVO bylo projednáváno i na úrovni obcí III. stupně Kraje
Vysočina.
Usnesení 03/01/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Návrh programu FV „Naše škola 2020“
Iveta Fryšová informovala členy výboru o Programu FV Naše škola 2020. 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. I nadále platí, že silné ročníky dětí přecházejí z mateřských
škol na základní školy, a proto je záměrem programu udržet kapacity stávajících základních škol a
zároveň zlepšit jejich prostředí a vybavenost. To vše z důvodu zajištění dostupnosti základního
vzdělávání zejména na venkově a taktéž z důvodu slaďování rodinného a pracovního života
obyvatel kraje. Materiál bude předložen dne 11. 2. 2020 na jednání zastupitelstva kraje ke
schválení. Oproti roku 2019 nedošlo ve Výzvě Programu k věcným změnám. Vladislav Hynk
vznesl podnět na změnu dotačního titulu a to pro mateřské školy. Iveta Fryšová odpověděla, že
stále dochází k nárůstu ročníků na základních školách. Jedná se o program s velkým převisem
žádostí.
Usnesení 04/01/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Program FV – Naše škola 2020.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Žádost KOUS Vysočina z.s. o poskytnutí podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na
projekt „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“
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Členové výboru obdrželi s časovým předstihem podkladový materiál.
Iveta Fryšová řekla, že se jedná o projednání žádosti o poskytnutí dotace spolku
KOUS Vysočina, z.s. se sídlem Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 (dále jen „KOUS“),
který v Kraji Vysočina zajišťuje koordinaci a kontakt s nestátními neziskovými organizacemi (dále
jen „NNO“). Žádost o podporu na rok 2020 ve výši 350 000 Kč byla doručena kraji dne 17. 12.
2019 a obsahuje všechny náležitosti. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina,
po zvážení dopadu všech navrhovaných aktivit do neziskového sektoru kraje, navrhuje doporučit
poskytnout dotaci ve výši 280 000 Kč. V textu žádosti je ve výčtu uvedena jako jedna z pěti
plánovaných aktivit zajištění sdružených nákupů plynu, elektřiny, telefonních služeb a pojištění,
které by vedly k úsporám v provozu neziskových organizací. Kraj se snaží dlouhodobě přispívat (a
to i finančně) k přímému rozvoji činnosti neziskových organizací. Předmětem finanční podpory
kraje ovšem nejsou náklady, které nemají přímý vliv na kvalitu služeb poskytovaných neziskovými
organizacemi, jako je např. zajišťování úspor v jejich provozu. Ladislav Kobrle vyslovil podnět na
neposkytnutí dotace, z důvodu např. neaktuálních webových stránek KOUS apod. Z poskytnutých
informací nelze zjistit, jaká je jejich náplň práce. Iveta Fryšová odpověděla, že KOUS zajišťuje
koordinaci a kontakt s nestátními neziskovými organizacemi. Je 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. Josef Zahradníček řekl,
že některé NNO jdou proti zájmu kraje. Výsledky těchto organizací jsou těžce dohledatelné, a
proto se připojí k vyslovení neposkytnout dotaci. Martin Hyský doplnil, že pro kraj je jedna
zastřešující organizace důležitá. Ladislav Kobrle vyslovil podnět, že by měly být řešeny základní
principy fungování KOUSu. Činnost KOUSu není dostatečně prezentována.
Usnesení 05/01/2020/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 280 000 Kč na realizaci projektu „Společně pro neziskovky
v Kraji Vysočina“ dle materiálu Vrr, MA 21-01-2020-07, př. 1;
 rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu Vrr, MA 21-01-2020-07, př. 2
Usnesení nebylo přijato (6 pro, 2 proti, 0 se zdrželo).
8. Diskuze a různé
Lukáš Vlček informoval, že dne 27. 5. 2020 se zasedání výboru regionálního rozvoje, MA 21
uskuteční jako výjezdní, a to v prostorách JE Dukovany.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 2. března 2020 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 3. února 2020.
Číslo jednací: KUJI
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