Zápis z jednání
Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
č. 4/2021 konaného dne 30. srpna 2021
Přítomni:
1. Medová Rubišarová Marie

6. Dvořák Josef

2. Pokorný Jiří

7. Hodáč Pavel

3. Honzl Václav

8. Černá Marie

4. Bárta Petr (místopředseda)

9. Pacal Pavel (předseda)

5. Hynk Vladislav

10. Fryšová Iveta (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Pačiska Karel

3. Šlosrová Martina

2. Blažek Tomáš
Hosté:
1. Hajnová Hana (členka rady kraje)

4. Molák Miloš (ORR)

2. Kadlec Zdeněk (ředitel KrÚ)

5. Svoboda Lubomír (OÚPSŘ)

3. Vichr Dušan (ORR)

6. Zapletal Marian (OÚPSŘ)

Program jednání:
1. Zahájení jednání;
2. Schválení programu a zápisu, (Mgr. Pavel Pacal);
3. Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, (OÚPSŘ);
4. Průběžná informace o vyhodnocení programu Obnova venkova Vysočiny 2021, (ORR);
5. Pravidla RK na podporu maloobchodních prodejen na venkově 2021, (ORR);
6. Informace o přípravě na programové období EU 2021+, (ORR);
7. Kotlíkové dotace – vyhlášení nové výzvy + informace k programu připravovanému pro PO
2021+, (ORR);
8. Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava v letech 2022 – 2026 s
cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce, (ORR);
9. Informace o výsledcích Veřejného fóra Zdravého Kraje Vysočina 2021 porovnané s anketou
veřejnosti, (ORR);
10. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje, (ORR);
11. Diskuze a různé;
12. Závěr.
1. Zahájení jednání
P. Pacal, předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina (dále jen „Vrr“)
přivítal všechny přítomné a hosty a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je
Vrr usnášeníschopný.
2. Schválení programu a zápisu
P. Pacal přednesl program dnešního zasedání výboru, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.
3. Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
L. Svoboda seznámil členy výboru s podkladovým materiálem. Materiál bude předložen na
zářijovém zasedání zastupitelstva kraje ke schválení. Předmětem aktualizace je vymezení plochy
pro novou transformovnu 400/110 kV a koridorů pro její zapojení do přenosové a distribuční
soustavy. Společnost ČEPS, a. s. požadovala vymezit zároveň plochu a koridory veřejně
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prospěšných staveb pro umístění předmětných staveb. Nová transformovna zajistí v daném
regionu Pelhřimovska a Pacovska na západním okraji Kraje Vysočina dlouhodobou spolehlivost a
bezpečnost kapacitně odpovídajících dodávek elektrické energie, a to jak v městských centrech
osídlení (Pelhřimov, Pacov), tak v obcích.
Usnesení 20/04/2021/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Průběžná informace o vyhodnocení programu Obnova venkova Vysočiny 2021
D. Vichr okomentoval podkladový materiál. V souladu se schválenou výzvou programu OVV
probíhal pro rok 2021 v termínu od 1. února 2021 do 25. června 2021 sběr žádostí. V průběhu
června bylo přijato dalších 377 žádostí, všechny žádosti jsou v administrativním souladu s výzvou
programu. Celkové požadavky na dotaci u těchto žádostí jsou ve výši 37 299 334 Kč.
Ve výzvě programu je stanoveno, že dotaci obdrží každá obec, která bude v administrativním
souladu s výzvou. Maximální požadovaná dotace může činit až 100 tis. Kč. Ve Fondu Vysočiny je
pro tento účel vyčleněno celkem 70 mil. Kč.
Usnesení 21/04/2021/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o průběžném vyhodnocení programu Obnova venkova Vysočiny 2021.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Pravidla RK na podporu maloobchodních prodejen na venkově 2021
V průběhu jednání tohoto bodu se dostavil člen výboru V. Honzl.
I. Fryšová sdělila, že materiál je koncipován jako Pravidla Rady Kraje Vysočina, neboť se jedná o
průtokovou dotaci MPO.
D. Vichr doplnil, že MPO vyhlásilo dne 4. 8. 2021 výzvu programu „Obchůdek 2021+“ na rok 2021.
Cílem tohoto programu je poskytnout krajům dotaci za účelem úhrady finanční podpory, kterou kraj
poskytne podnikatelskému subjektu provozující maloobchodní prodejnu potravin v obci
do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1000 obyvatel.
V dané lokalitě musí být pouze jedna maloobchodní prodejna potravin. Maximální dotace pro kraj
je 3 000 000 Kč za rok, přičemž kraj může přidat k této částka libovolnou částku ze svého
rozpočtu. Maximální výše dotace pro jednu prodejnu může činit až 100 000 Kč. Finální podmínky
budou na nastavení výzvy daného kraje. MPO stanovuje pouze rámec podmínek. Podíl žadatele
je 0 %, ale kraj může případně libovolně přidat další prostředky. Kraj Vysočina podal žádost na
MPO 18. 8. 2021, rozhodnutí o přidělení dotace kraji má proběhnout v nejbližších dnech.
Vzhledem k tomu, že v rámci Fondu Vysočiny již byl letos vyhlášen program Venkovské služby
2021 v objemu 7 mil. Kč, který je většinově zaměřen taktéž na podporu provozu prodejen potravin
na venkově v obcích do 500 obyvatel s maximální dotací 50 000 Kč pro jednoho žadatele, měl by
projekt Kraje Vysočina podaný do programu „Obchůdek 2021+“ pro rok 2021 podporovat pouze
podnikatelské subjekty z obcí nad 500 obyvatel s maximální částkou 50 000 Kč a to z důvodu, aby
nedošlo ke zvýhodnění podnikatelů z větších obcí a program v roce 2021 vhodně doplnil již
vyhodnocený program FV. Odbor regionálního rozvoje provedl průzkum v obcích nad 500
obyvatel, kdy bylo zjištěno, že provozovatelem prodejny potravin nikde není obec. Podmínky
programu MPO v obcích nad 500 obyvatel splňuje celkem 83 prodejen. Do e-mailů dotčených obcí
byla dne 20. 8. 2021 odeslána informace o připravovaném programu. Po schválení pravidel rady
kraje a jejich vyhlášení bude jejich znění s prosbou o předání dále provozovatelům prodejen znovu
odesláno do e-mailů dotčených obcí. Přílohou žádosti bude čestné prohlášení obce o počtu
prodejen na jejich území. J. Dvořák vznesl podnět, aby si o dotaci v rámci FV mohli žádat sami
majitelé provozoven. I. Fryšová odpověděla, že i administrativně je jednoduší, aby garantem
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dotace byla obec. Při nastavování dotační politiky pro další roky bude s tímto podnětem
pracováno.
Usnesení 22/04/2021/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
souhlasí
s realizací projektu „Podpora maloobchodních prodejen na venkově 2021“ dle materiálu Vrr-042021-05, př. 1.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Informace o přípravě na programové období EU 2021+
Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.
D. Vichr představil aktuální stav přípravy politiky soudržnosti pro období 2021+, tak jak byl
prezentován na NSK. V březnu 2021 Vláda ČR schválila návrh rozdělení alokace pro ČR mezi
operační programy a odeslala na Evropskou komisi návrh Dohody o partnerství a jednotlivých
operačních programů jako podklad pro neformální vyjednávání, které bylo zahájeno v květnu.
V současné době existují 3 klíčové oblasti, jež ČR musí nezbytně vyřešit, aby nedošlo
k zablokování vyjednávání:
o navržený převod 10 % alokace Evropského sociálního fondu + do Fondu soudržnosti
(270 mil. EUR);
o navržený poměr rozdělení alokace Fondu soudržnosti, kdy Evropská komise požaduje, aby
část prostředků určených na dálnice TEN-T šla na udržitelnou městskou mobilitu;
o navýšení alokace na železnice na úkor dálnic TEN-T.
Tyto body budou řešeny na vyšší politické úrovni. Mezi dalšími spornými záležitostmi, které však
nejsou blokační, lze zmínit např. požadavek na vyšší podporu zařízení péče o děti (primárně do
3 let) nebo změnu metodiky výpočtu příspěvku na tzv. klimatické cíle v Evropském fondu pro
regionální rozvoj („EFRR“) a Fondu soudržnosti. Aby ČR splnila povinný podíl 30 % alokace EFRR
na klimatický příspěvek, bude nutné v důsledku změny metodiky výpočtu snížit alokaci IROP II na
silnice II. tříd o 2 mld. Kč (podíl EFRR), neboť do plnění klimatických cílů nebude možné započítat
náklady na obchvaty obcí.
Většina operačních programů již prošla meziresortním připomínkovým řízením a jsou postupně
zasílány na Ministerstvo životního prostředí k vydání stanovisek SEA. V 1. polovině července bude
spuštěno další kolo neformálního vyjednávání s Evropskou komisí. Do 31. 8. by Vláda ČR měla
schválit znění Dohody o partnerství, do 15. 9. pak operační programy a následně bude
s Evropskou komisí zahájeno formální vyjednávání těchto dokumentů, s předpokladem jejich
schválení do 4 – 5 měsíců. Zahájení implementace a první výzvy v operačních programech lze
očekávat v průběhu 1. čtvrtletí 2022.
Model rozdělení alokace mezi operační programy, jak jej schválila v březnu Vláda ČR, vznikl na
základě poměrně složitých výpočtů, které reflektují povinná alokační pravidla, daná Evropskou
komisí, i pravidla nepovinná, jež si zvolila sama ČR. Z povinných pravidel se jedná např. o
požadavek dodržení tematické koncentrace dle kategorií regionů, na udržitelný rozvoj měst, na
klima apod. V dubnu Vláda ČR schválila také pravidla spolufinancování ze státního rozpočtu, která
stanovují, že rozdíl ve výši dotace EU mezi méně rozvinutými regiony a regiony přechodovými
dofinancuje stát. Vlastní podíl příjemce tedy zůstane stejný v obou těchto kategoriích regionů, lišit
se bude pouze podíl státního rozpočtu.
Na NSK byla také diskutována podpora hospodářsky a sociálně ohrožených území („HSOÚ“) –
předpokládá se, že na úrovni RSK, resp. v rámci sekretariátu RSK by měl působit tzv. koordinátor
HSOÚ, který by měl plnit informační, projektovou, komunikační a monitorovací roli, přenášet
informace z národní úrovně aj. Zvažována je i cílená podpora z MMR pro tento typ území; forma je
v současné době v jednání.
Novým programem pro období 2021+ je OP Spravedlivá transformace v gesci Ministerstva
životního prostředí, roli zprostředkujícího subjektu tohoto programu bude vykonávat Státní fond
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životního prostředí. Program se týká pouze 3 tzv. uhelných regionů – krajů Moravskoslezského,
Karlovarského a Ústeckého, mezi které by měl rozdělit 41 mld. Kč.
Další klíčový nástroj pro období 2021+ představuje Národní plán obnovy („NPO“) v gesci
Ministerstva průmyslu a obchodu, s alokací pro ČR ve výši 191 mld. Kč. Investice zahrnuté do
NPO jsou rozčleněny do 6 pilířů a pilíře následně do tzv. komponent. Každá komponenta má
svého gestora (věcně příslušné ministerstvo), který odpovídá za implementaci a přípravu výzev pro
žadatele. Část komponent bude financována přímo z nástroje RRF (Facilita na podporu oživení a
odolnosti), část prostřednictví státu. Největší objem peněz, cca polovina alokace, bude směřovat
na „zelená“ témata.
M. Molák seznámil členy výbory s aktuálním stavem Regionálního akčního plánu pro období
2021+. Jedná se o nástroj pro vybraná témata – gesce krajů (silnice, střední školy, ZZS,
deinstitucionalizace). Podíl na alokaci specifického cíle/tématu v IROP II na základě
klíče/statistického ukazatele. Povinnost čerpání v letech - od vyhlášení výzvy nutno každý rok
vyčerpat část alokace (do 12 měsíců žádost o dotace, do 30 měsíců žádost o platbu). Schválení
bude probíhat v RSK. Dále členy seznámil s jednotlivými aktivitami RAP.
Usnesení 23/04/2021/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o přípravě na programové období EU 2021+.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Kotlíkové dotace – vyhlášení nové výzvy + informace k programu připravovanému
pro PO 2021+
I. Fryšová seznámila členy výboru s dodatkovou výzvou v rámci „Kotlíkových dotací III“ v PO 2014
- 2020. Účel dotace - výměna starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují
lepší jak 2. emisní třídu (tyto kotle již nebude možné podle zákona po 1. 9. 2022 provozovat).
Příjem žádostí bude spuštěn 1. 10. 2021 a to pouze elektronicky (datová schránka, podání žádosti
s el. podpisem přes webové rozhraní nebo podání konvertované žádosti přes webové rozhraní).
Rovněž členy výboru seznámila se základními pravidly pro kotlíkové dotace v PO 2021 – 2027.
Podpora bude dle pravidel MŽP zaměřena na nízkopříjmové domácnosti. Celková alokace
kotlíkových dotací v OPŽP bude činit cca 5,5 mld. Kč. Vyhlášení první výzvy kraje je
předpokládáno na první polovinu roku 2022, je ale závislé na termínu schválení programu,
vyhlášení výzvy pro kraje apod.
8. Podpora Kraje Vysočina rozvoji Vysoké školy polytechnické Jihlava v letech 2022 –
2026 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce
V průběhu jednání tohoto bodu odešel člen výboru V. Hynk. Členové výboru obdrželi s předstihem
podkladové materiály.
I. Fryšová seznámila členy výboru s žádostí VŠPJ. Jedná se o žádost o účelovou finanční podporu
ve výši 27 325 000 Kč na zajištění dlouhodobého rozvoje Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále
jen „VŠPJ“) s důrazem na rozšíření a udržení kvalitní nabídky studia, zlepšení znalostí a
dovedností absolventů a snižování odlivu mladých lidí z regionu.
Usnesení 24/04/2021/Vrr
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, se sídlem Tolstého 16,
586 01 Jihlava, IČO 712 26 401, dle materiálu VRR-04-2021-08, př. 3 a uzavřít veřejnoprávní
smlouvu dle materiálu VRR-04-2021-08, př. 3.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
9. Informace o výsledcích Veřejného fóra Zdravého Kraje Vysočina 2021 porovnané s
anketou veřejnosti
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I. Fryšová seznámila členy s výsledky Veřejného fóra Zdravého KV 2021. Tato prezentace bude
zaslána společně se zápisem členům výboru. Veřejné fórum probíhá jednou za dva roky,
v letošním roce se uskutečnilo online formou. Fórum proběhlo u jedenácti kulatých stolů, kde byly
představeny náměty z minulých ročníků napříč všemi oblastmi a jejich řešení. Dále byly
představeny dvě nejdůležitější témata za jednotlivé oblasti. Hlasování probíhalo prostřednictvím
aplikace Mobilní rozhlas. Respondenti měli možnost vypsat dva další náměty, kterým dle jejich
názoru, by měl kraj věnovat pozornost. Nových námětů bylo 255. Tyto náměty byly rozděleny a
předány garantům k následnému využití. Námětům (ověřeným i neověřeným) se kraj bude po
dobu 2 let věnovat. Za dva roky, při konání VII. ročníku VF bude představeno jejich řešení. Dále
členy výboru seznámila s plánovanými akcemi kraje v rámci MA 21.
10. Rozpočet kraje – zejména kapitola Odboru regionálního rozvoje
I. Fryšová okomentovala podkladový materiál. Pro příští rok již není v rozpočtu zahrnuta položka
„Odměna ORP za spolupráci na administraci Programu obnovy venkova Vysočiny“. Dané žádosti
budou administrovány prostřednictvím krajského úřadu.
11. Diskuze a různé
I. Fryšová pohovořila o akci „Národní konference Venkov“, která se uskuteční 12. – 14. 10. 2021
ve Žďáře nad Sázavou.
Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí 25. října 2021 od 14:00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost B 3.16.
12. Závěr
P. Pacal, předseda Vrr, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.
Mgr. Pavel Pacal
předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
tajemnice Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 3. září 2021
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