Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 2/2020 konaného dne 2. března 2020
Přítomni:
1. Vraspír Zdeněk

6. Hynk Vladislav

2. Uchytil Miloš

7. Fiala Jaroslav

3. Kobrle Ladislav

8. Suchý Michal, ml.

4. Vlček Lukáš (předseda)

9. Fryšová Iveta (tajemnice)

5. Janoušek Pavel (místopředseda)
Nepřítomni (omluveni):
1. Komínek Josef

5. John Jakub

2. Medová Rubišarová Marie

6. Černá Marie

3. Pokorný Jiří

7. Zahradníček Josef

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

3. Molák Miloš (ORR)

2. Vichr Dušan (ORR)
Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu, (Ing. Lukáš Vlček);
3. Návrh na vyhlášení programu FV – Venkovské prodejny 2020, (ORR);
4. Informace o stavu administrace programu Obnova venkova Vysočiny 2020, (ORR);
5. Program Obnova venkova Vysočiny 2021+ (výhled pro 2021+, srovnání s ostatními kraji),
(ORR);
6. Stav přípravy na programové období 2021+, (ORR);
7. Projednání zprávy o činnosti RSK za rok 2019, (ORR);
8. Aktuální informace o postupu aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina 2021-2027, (ORR);
9. Žádosti o dotaci v programu FV – MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA
2020, (ORR);
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 Vrr, MA 21 není usnášeníschopný.
2. Schválení programu a zápisu
Lukáš Vlček přednesl program dnešního zasedání výboru. Návrh programu byl upraven a to tak,
že bod číslo 5 - Program Obnova venkova Vysočiny 2021+ (výhled pro 2021+, srovnání
s ostatními kraji), byl zařazen za bod číslo 2 návrhu programu. Takto upravený návrh programu byl
7 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 7 hlasy
schválen.

3. Program Obnova venkova Vysočiny 2021+ (výhled pro 2021+, srovnání s ostatními
kraji)
V průběhu tohoto bodu se dostavil člen výboru Michal Suchý. Tím se výbor stal usnášeníschopný.
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál. Stávající Program Obnova venkova Vysočiny
2020 je v celkové alokaci 89 mil. Kč a jedná se o nesoutěžní dotační titul. V obci do 1500 obyvatel
včetně může být projekt realizován kdekoliv na území obce. V obci nad 1500 obyvatel může být
projekt realizován pouze v samostatné části obce dle číselníku ČSÚ. Tato část obce nesmí být
stavebně propojena s mateřskou obcí. Maximální výše dotace na jeden projekt je 127 000 Kč.
V souladu se schválenou výzvou programu OVV probíhá pro rok 2020 v termínu od 1. února 2020
do 26. června 2020 sběr žádostí. Nevýhody jsou relativně nízká dotace pro větší projekty a
náročná administrace na KrÚ (velký počet projektů). Výhody jsou jednoduchá administrace pro
obec, kontinuita systému, jistota dotace na každý rok (plánování na obcích).
Možnosti pro rok 2021+:
1) Program administrovat jako soutěžní dotační titul. Výše alokace programu ponechána, ale
nastavena možnost větší požadované dotace. Žádosti by byly hodnoceny řídicím výborem.
Nevýhody - velký počet žádostí k hodnocení, existence neuspokojených žádostí, nutnost
zkrácení termínu na podávání. Výhody - menší počet projektů k následné administraci pro
KrÚ a možnost realizace větších projektů obcí
2) Ponechán současný model ale navýšena alokace programu. Nevýhody - dopad na krajský
rozpočet (možné omezení jiných dotačních titulů pro obce). Výhody - možnost realizace
větších projektů obcí
3) Časový výběr žádostí při navýšení dotace na 1 žádost. V podstatě nemožné při zachování
výběru žádostí přes ORP (hlídat čas na 15 místech podávání je problematické), nutnost
centralizace administrace. Nevýhody – velký počet přijímaných žádostí hned po zahájení
sběru (náročnost na administraci), existence neuspokojených žádostí, nemožnost
administrace přes ORP kde jsou žádosti často konzultovány popř. i vyplňovány. Výhody –
menší počet projektů k následné administraci a možnost realizace větších projektů obcí
4) Víceleté financování za možnosti zvýšení dotace. Realizace jednoho projektu jen jednou za
2 roky při vyšší dotaci. Nevýhody – větší plánování na obcích, nutnost realizovat větší
projekty, zrušení zavedeného systému v průběhu dvouletého období, vyšší nároky na
krajský rozpočet. Výhody – menší administrace v kalendářním roce, možnost realizace
větších projektů na obcích.
5) Tematický výběr. Jednalo by se o zaměření programu jen na určité téma např. místní
komunikace při nastavení vyšší dotace na 1 projekt. Nevýhody – ne všechny obce dané
téma chtějí řešit, obtížný odhad počtu žádostí a nastavení programu. Výhody – systémové
plošné řešení 1 problému; financování větších projektů.
Následně byli členové seznámeni se srovnáním vybraných krajů s Krajem Vysočina. Kraj Vysočina
má jednoduché podmínky, dotace pro všechny obce kraje, jednoduchá žádost, jednoduché
vyúčtování, dostupnost pro žadatele (vše možno vyřídit na příslušné ORP – poměrně často
zpracovává žádost pro obec přímo pracovník ORP). Na základě provedené analýzy způsobu
administrace POV v ostatních krajích a podle reakcí a zkušeností z území (obce, ORP) ORR
navrhuje zachování současného systému POV v jeho rámcové podobě i do dalších let. Obce kraje
hodnotí kladně hlavně jednoduchost programu a jistotu získání podpory, což jim umožňuje
dlouhodobé plánování jejich rozvoje.
Lukáš Vlček vznesl podnět pro zachování současného stavu Programu OVV s možností vyšší
alokací. Vladislav Hynk řekl, že u možnosti realizace projektu jednou za dva roky by byla nevýhoda
pro obce, které mají více místních částí.
Usnesení 06/02/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o možnostech budoucího nastavení programu Obnova venkova Vysočiny.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
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4. Návrh na vyhlášení programu FV – Venkovské prodejny 2020
Dušan Vichr informoval členy výboru o vyhlášení Programu FV Venkovské prodejny 2020. Účelem
poskytovaných finančních prostředků je podpořit obce s cílem zachování dostupnosti služeb, které
jsou poskytovány na jejich území v prostorách místní prodejny, neboť náklady na tyto služby jsou
jejich provozovateli z důvodu nerentability částečně nebo zcela čím dál častěji přenášeny přímo na
obce, které si s těmito zvýšenými nároky na svůj rozpočet často neporadí. Místní obchod je pro
starší či nemocné občany mnohdy jedinou šancí jak si nakoupit základní potraviny. Navíc jde
mnohdy o jediné místo v obci, kde se občané scházejí a udržují sociální kontakt. Celková alokace
je ve výši 4 mil. Kč, maximální podpora na jeden projekt je 50 tis. Kč. Příjemce dotace může být
obec do 5 000 obyvatel, která je přímo provozovatelem prodejny nebo finančně přispívá
provozovateli prodejny na hrazení části provozních nákladů nebo je hradí přímo sama za
podmínky, že prodejna je umístěna v její části s max. 400 obyvateli. Vladislav Hynk vznesl dotaz
na data – proč je „Počet obyvatel je brán k datu Sčítání lidu, domů a bytů 2011“. Dušan Vichr
odpověděl, že aktuálnější data do úrovně místní částí (sídel) nejsou k dispozici. Dále vznesl
podnět na podporu pojízdných prodejen. Iveta Fryšová odpověděla, že při průzkumu mezi obcemi
v rámci přípravy programu byl zájem o dotace na pojízdné prodejny minimální, obce na ně
přispívají v řádech stovek nebo tisíců korun. Vloni bylo zaevidováno 126 žádostí, uspokojeno 93
žádostí. Lukáš Vlček vnesl podnět na změnu kritéria u příjemce dotace „Obec do 5 000 obyvatel“.
Dotaci poskytovat všem obcím v kraji. Iveta Fryšová odpověděla, že dojde k nárůstu žadatelů, kteří
nebudou podpořeni. Někteří členové vznesli podnět na zrušení hranice pěti tisíc obyvatel. Na
základě tohoto podnětu bylo navrženo odstranění podmínky u příjemce dotace „Obec do 5 000
obyvatel“.
Usnesení 07/02/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit Program FV – Venkovské prodejny 2020 s navrženými úpravami u
příjemce dotace.
Usnesení nebylo přijato (7 pro, 1 proti, 0 se zdrželo).
5. Informace o stavu administrace programu Obnova venkova Vysočiny 2020
Iveta Fryšová sdělila, že se jedná se o návrh na přidělení dotací obcím v rámci programu Obnova
venkova Vysočiny (dále také jen „OVV“) pro rok 2020, které již podaly žádost. V souladu se
schválenou výzvou programu OVV probíhá pro rok 2020 v termínu od 1. února 2020 do 26. června
2020 sběr žádostí. Aktuálně bylo přijato prvních 30 žádostí, všechny žádosti jsou v
administrativním souladu s výzvou programu. Celkové požadavky na dotaci u těchto žádostí jsou
ve výši 3 743 375 Kč. Ve Fondu Vysočiny je pro tento účel vyčleněno celkem 89 mil. Kč.
Usnesení 08/02/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o průběžném vyhodnocení programu Obnova venkova Vysočiny 2020.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Stav přípravy na programové období 2021+
Dušan Vichr okomentoval powerpointovou prezentaci, která bude zaslána společně se zápisem.
V tomto období ČR má k dispozici cca 611 mld. Kč, z to cca 498 mld. Kč rozděleno mezi žadatele.
Pro nové programové období by ČR měla mít k dispozici cca 480 ml. Kč. ČR se nachází
v současné době na 17. místě v čerpání finančních prostředků z EU, čerpá rychleji než
v předchozích obdobích. Pro programové období 2021 – 2027 byla na úrovni Rady a evropského
parlamentu projednána všechna nařízení. Komplikace jsou v nastavení u víceletého finančního
rámce, který zatím nebyl schválen, což má vliv na zahájení nového programového období a
uzavření některých otevřených záležitostí. Dne 20. 2. 2020 byla na jednání evropské rady
představena nová verze NEGOBOXU. Pro příští programové období by mělo být vyčleněno 100
mld. EUR na tzv. GREEN DEAL. Jedním z nástrojů pro jeho naplňování je nový Fond pro
spravedlivou transformaci (JTF). Určen je pro podporu regionů ovlivněné přechodem k
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nízkouhlíkové ekonomice. U ČR se to týká Moravskoslezského kraje, Ústeckého, Karlovarského
kraje. ČR by mohla získat z JTF částku ve výši 15 mld. Kč. Podmínkou je, že ke každému 1 €
z Fondu musí ČR přidat 1,5 - 3 € z koheze. Dále byli členové seznámeni s postup programového
období na národní úrovni. Do 31. 3. 2020 předloží MMR vládě materiál týkající se zhodnocení
stavu příprav na nové programové období. Členové výboru byli pozváni na Roadshow IROP, a to
24. 3. 2020 od 9.00 hod v Dělnickém domě v Jihlavě.
Usnesení 09/02/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o stavu přípravy na programové období EU 2021-2027.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Projednání zprávy o činnosti RSK za rok 2019
Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál týkající se zprávy o činnosti Regionální stále
konference Kraje Vysočina za rok 2019.
Usnesení 10/02/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o výroční zprávě RSK za rok 2019.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
8. Aktuální informace o postupu aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina 20212027
Iveta Fryšová informovala členy výboru o aktuálním postupu aktualizace Strategie rozvoje Kraje
Vysočina 2021 – 2027. SRK byla finálně zkompletována a v červnu bude materiál předložen ke
schválení na jednání zastupitelstva kraje. V současné době bude dokument procházet
připomínkovým řízením ze strany regionálních partnerů. Strategie bude zaslána členům výboru
k případnému připomínkování. V měsíci květnu se uskuteční seminář pro zastupitele. Koncepce
nebude mít významný vliv na životní prostředí a nebude proto dále posuzována dle zákona o vlivu
na ŽP.
Usnesení 11/02/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o postupu prací na aktualizaci Strategie rozvoje Kraje Vysočina 2021-2027.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Žádosti o dotaci v programu FV – MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 V KRAJI
VYSOČINA 2020
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Iveta Fryšová uvedla, že se jedná se o poskytnutí dotace na základě žádostí dle Programu na
podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje určeného pro obce, svazky obcí, obecné
prospěšné společnosti, spolky, ústavy a nadace realizující místní Agendu 21 a pro školy zařazené
v programu Škola podporující zdraví. Žádosti obcí, škol podporujících zdraví, nestátních
neziskových organizací (dále jen „NNO“), mikroregionů a místních akčních skupin (dále jen „MAS“)
jsou předkládány Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“)
od 20. 1. 2020, do 7. 5. 2020. Žádosti přijaté do 19. 2. 2020 byly posouzeny z hlediska jejich
úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených „Programem“.
Celkový finanční objem dotací nárokovaných žadateli je 1 761 200 Kč. Výše alokace pro rok 2020
je 2 800 000 Kč.
Usnesení 12/02/2020/Vrr, MA 21
Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
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bere na vědomí
informace o vyhodnocení programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA
2020.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
10. Diskuze a různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 27. dubna 2020 od 14:00 hodin 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

doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
tajemnice Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 9. března 2020.
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