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Zápis ze zasedání 

Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2013 
konaného 26. srpna 2013 

 
 

Přítomni: 

1. Komínek Josef 7. Jonáš Vítězslav 

2. Medová Rubišarová Marie 8. Vymazal Jaroslav 

3. Ryšavý Zdeněk 9. Hynk Vladislav 

4. Uchytil Miloš 10. Kučera Tomáš 

5. Svoboda Zdeněk 11. Černá Marie (předsedkyně) 

6. Královec Pavel 12. Fryšová Iveta (tajemnice) 

 
Nepřítomni (omluveni): 

1. Číţ Josef (místopředseda) 2. Honzárek Libor 

 
Hosté: 

1. Hyský Martin (člen Rady Kraje Vysočina) 3. Průţa Petr (OÚPSŘ) 

2. Vichr Dušan (ORR)  

 
Návrh programu: 

1. Zahájení, schválení programu a zápisu; 
2. Nová studie vysokorychlostní tratě /VRT/ přes Vysočinu; 
3. Regionální inovační strategie Kraje Vysočina; 
4. Úprava poměrného rozdělení prostředků ve FV pro rok 2013; 
5. Integrovaná strategie rozvoje regionu; 
6. Rozpočet kraje – kapitola Odboru regionálního rozvoje; 
7. Informace o aktuálních výzvách v rámci ROPu; 
8. Seznámení se socio-ekonomickou studií ve věci provozu a případného odstavení JE 

Dukovany a dopad na region; 
9. Diskuze, různé; 
10. Závěr. 

 
1. Zahájení, schválení programu a zápisu 

Marie Černá, předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina 
(dále jen „Vrr“), přivítala všechny přítomné. Na základě počtu přítomných členů konstatovala, 
ţe výbor je usnášeníschopný. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny ţádné připomínky. 
Přednesla návrh programu, který byl přítomnými členy schválen. 
 

2. Nová studie vysokorychlostní tratě /VRT/ přes Vysočinu  
Petr Průža okomentoval plán týkající se nové studie vysokorychlostní tratě přes Vysočinu. 
Jedná se o výhledový materiál, který zpracovalo ministerstvo dopravy a jedná se o základní 
mezinárodní vysokorychlostní ţelezniční trať, která bude procházet přes území Kraje Vysočiny. 
VRT je připravovaná převáţně na osobní dopravu. Materiál výhledově předloţen ke schválení 
Zastupitelstvu kraje Vysočina za 2 aţ 3 roky, na základě tohoto bude vydáno územní rozhodnutí. 
Ministerstvo dopravy předpokládá se zahájením realizace nejdříve v roce 2025. Ministerstvo 
dopravy zpracovalo 6 studií a několik variant trati, hledají nejideálnější trasu.  
Tomáš Kučera podotkl, ţe pro město Velká Bíteš nynější varianta trati není ideální, protoţe by 
vedla mezi městem a dálnicí. Petr Průža reagoval, ţe ohledně trati budou ještě další jednání, 
např. dne 17. 9. 2013 se bude konat seminář pro zastupitele kraje a zástupce obcí, přes které 

pospichalova
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bude VRT procházet. Jaroslav Vymazal dodal, ţe se jedná o mezinárodní trať, která je pro 
Jihlavu a celý kraj obrovskou příleţitostí v dopravní komunikaci. Bude se jednat o kombinaci 
rychlých i pomalejších tratí pro přepravu v rámci Kraje Vysočina. Vladislav Hynk vznes dotaz, 
zda jsou známy zastávky a integrovaný systém dopravy. Petr Průža reagoval, ţe tyto otázky 
budou v řešení aţ při dalších jednání. Na závěr tohoto bodu vznikla diskuse mezi členy na téma 
moţnosti financování z dotačních programů evropské unie, dospěli k závěru, ţe tato moţnost 
není reálná z důvodu začátku realizace, která by musela začít před rokem 2030, coţ v tento 
okamţik není pravděpodobné. Do doby realizace je tato území, přes která VRT povede, chránit 
a nebrzdit rozvoj obcí. 
O dalším průběhu realizace VRT bude Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského 
úřadu Kraje Vysočina výbor regionálního rozvoje, bez výzvy VRR, informovat. 

 
3. Regionální inovační strategie Kraje Vysočina; 

Iveta Fryšová okomentovala podkladový materiál.  Regionální inovační strategie Kraje Vysočina 
(RIS) je tvořena analytickou částí, SWOT a návrhovou částí. Při zpracování RIS bylo provedeno 
zpracovatelem např. šetření na místě v 284 firmách. Jedním z výstupů tohoto průzkumu je např. 
zjištění, ţe pro firmy není oblast inovací prioritou, trápí je nedostatek kvalifikované technické 
pracovní síly. Uvítaly by finanční dotace, aby mohly zaměstnance vzdělávat v inovacích 
a ve vývoji a výzkumu spolupracovat s jinými organizacemi. Jako Klíčová odvětví inovační 
strategie Kraje Vysočina byla definována: Kovodělný průmysl a strojírenství, dřevozpracující 
průmysl, potravinářský průmysl a zemědělství, automobilový průmysl, informační technologie 
a průmyslová automatizace. 
Návrhová část RIS je rozdělena do oblastí s indikativním návrhem jednotlivých klíčových aktivit: 

 Inovační infrastruktura a transfer technologií,   
o Patentový fond Kraje Vysočina 
o Inovační vouchery pro malé a střední podnikatele  
o Facilitace zaloţení výzkumných klastrů na území Kraje Vysočina  
o Workshopy – organizovaná setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spin-

offs a inovativních start-ups (pro začínající firmy a jejich úspěšnost na trhu) 

 Lidské zdroje a PR inovačních aktivit 
o Rozvoj pedagogických pracovníků na VŠ 
o Stáţe ţáků a pedagogů SŠ ve firmách 

 Mezinárodní spolupráce 
o One-stop-shop centrum pro programy podpory mezinárodní spolupráce  
o Zřízení Exportního centra pro inovační firmy 

 
Marie Černá doplnila, ţe firmy musí být povzbuzeny k nějaké inovaci, nastartování spolupráce 
mezi organizacemi. Iveta Fryšová doplnila, ţe jedním z výstupů průzkumu ve firmách při tvorbě 
RIS bylo zjištění, ţe firmy nemají přílišnou ochotu ke spolupráci s VŠ, v případě, ţe bude moţné 
na tuto spolupráci čerpat finanční podporu, jsou ochotny tento typ spolupráce vyzkoušet.  
 
Usnesení 27/05/2013/Vrr 
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina 
bere na vědomí Regionální inovační strategii Kraje Vysočina 2013 - 2020 
Všichni přítomni přijali usnesení 10 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti) 
 

4. Úprava poměrného rozdělení prostředků ve FV pro rok 2013 
Dušan Vichr okomentoval materiál týkající se nevyčerpaných finančních prostředků ve Fondu 
Vysočiny. Odbor lesního, vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ) připravuje k vyhlášení 
grantový program „Pitná voda 2013“ zaměřený na spolufinancování realizace staveb vodních děl 
nebo jiných opatření v oblasti zásobování pitnou vodou, které odstraní problémy 
s nedostatečnou kvalitou pitné vody ve veřejném vodovodu. GP by byl vyhlášen v objemu 
2 310 000 Kč, kdy tento objem odpovídá výši nerozdělených prostředků v rámci GP Čistá voda 
2013, který jiţ byl vyhodnocen. S vyhlášením tohoto nového GP nebylo ve schváleném 
poměrném rozdělení prostředků počítáno. GP bude předloţen zastupitelstvu kraje k projednání 

http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/oj/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu
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v září. A dále Odbor ţivotního prostředí (OŢP) připravuje k vyhlášení grantový program 
Bioodpady 2013. Bioodpad je objemnou součástí směsných komunálních odpadů a je ve velkém 
mnoţství ukládán na skládky. Cílem programu je podpořit ucelení systému nakládání 
s bioodpadem a podporu plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina a směrnic 
Evropské unie o sniţování mnoţství biologicky rozloţitelných odpadů ukládaných na skládky 
a jejich vyuţití. GP proto bude zaměřený na pořizování nádob na bioodpad, kompostérů, 
interiérových nádob/tašek a na informování občanů o problematice bioodpadu. S vyhlášením GP 
bylo ve schváleném poměrném rozdělení prostředků počítáno (600 000 Kč). OŢP navrhuje 
vyhlásit tento grantový program ve výši 1 260 000 Kč, kdy by se schválenou alokací GP byly 
vyuţity i nerozdělené zůstatky ve výši 482 000 Kč z GP Environmentální osvěta – Přírodní 
zahrady 2013 a 178 000 Kč z GP Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013. GP bude 
předloţen zastupitelstvu kraje k projednání v listopadu. 
Marie Černá doplnila, ţe se jedná o přesun nevyčerpaných finančních prostředků ve stejné 
prioritě v rámci programu rozvoje kraje. 
 
Usnesení 28/05/2013/Vrr 
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina 
Doporučuje zastupitelstvu kraje schválit úpravu poměrného rozdělení prostředků ve Fondu 
Vysočiny pro rok 2013 dle materiálu VRR-05-2013-04, př. 1. 
Všichni přítomni přijali usnesení 10 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti) 
 

5. Integrovaná strategie rozvoje regionu (Regionální intervenční rámec – RIR); 
Dušan Vichr okomentoval materiál týkající se ISRR/RIR. Změna názvu z ISRR na RIR - 
V posledních týdnech došlo ke změně chápání tohoto dokumentu od klasické strategie 
k zastřešujícímu koordinačnímu rámci. Regionální intervenční rámec je koordinační dokument 
zpracovaný pro území kraje (NUTS III) zahrnující potřeby a z nich vycházející priority 
regionálních partnerů z území kraje, které budou financovány prostřednictvím fondů SSR (tj. 

operačních programů). Dokument vzniká v rámci regionálního partnerství a v souladu s partnery. 

Primárním východiskem pro RIR je návrh nařízení EU o společných ustanoveních, který 
stanovuje integrované nástroje, které by měly být vyuţity v příštím programovém období: 

- Integrované územní investice (ITI) 
- Místí rozvoj vedený komunitami (CLLD) 
- Společný akční plán (JAP) 

Potřeby uvedené v RIR musí vzejít ze široké shody partnerů v regionu, zároveň je zřejmé, ţe se 
musí jednat o skutečné potřeby zdůvodněné tzv. intervenční logikou (identifikace problému -> 
jak chceme řešit -> dosáhneme realizací vyřešení problému -> chce problém řešit cílová skupina 
-> je připraven nositel projektu -> podporuje to EU? (investiční priority, OP) 
 
Usnesení Asociace krajů ČR : 
Poţadavek na vyčlenění tzv. regionální obálky ve výši aţ 60 % všech prostředků vyčleněných 
na územní a urbánní přístup z relevantních operačních programů. Poţadavek o zahrnutí 
Integrované strategie rozvoje regionu (ISRR) do Dohody o partnerství. Poţadavek na akceptaci 
místních a regionálních partnerství řídícími orgány operačních programů. 
Dohoda ze Špindlerova mlýna 1. červenec 2013 - Dohoda představitelů regionálních a místních 
partnerství o řešení územního a integrovaného přístupu prostřednictvím ISRR 
21.8. Potvrzeno vládou – RIR + ITI krajů (jednání AKČR s Vládou ČR) 
 
Řídící orgány operačních programů se „vzdají“ části svých alokací: partneři RIR budou 
zodpovědní za naplnění indikátorů programů v určitém čase, jinak můţou o alokaci přijít. 
 
„Backofficem“ je Krajský úřad Kraje Vysočina – oslovuje partnery, předkládá návrhy RIR, 
komunikuje s partnery, vypořádává jejich návrhy 
Regionální partnerství budou tvořit zástupci: kraje, měst a obcí (největší města, SMO, SMS, 
SPOV), MAS (KS MAS), dalších sociálních a ekonomických partnerů , příp. partnerů v oblasti 
vzdělávání, vědy, výzkumu (HK, AK, CET, VSPJ, ÚP....) 
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RIR bude řídit Rada regionu na bázi partnerství, v němţ kromě zástupců regionálních partnerů 
bude nabídnuto členství zástupcům NOK, MF a jednotlivých dotčených ŘO OP, čímţ bude 
v maximální moţné míře zajištěna transparentnost a partnerství RIR. 
 
Usnesení 29/05/2013/Vrr 
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina 
bere na vědomí informaci o pokračování přípravy kraje a partnerů v rámci kraje na plánovací 
období 2014 – 2020. 
 

6. Rozpočet kraje – kapitola Odboru regionálního rozvoje  
Iveta Fryšová seznámila členy s návrhem rozpočtu ORR pro rok 2014  
 

- Prostředky na spolufinancování projektů v rámci ROP JV   
- Prezentace kraje v zahraničí, veletrhy investičních příleţitostí (plocha, realizace 

expozice, servis, grafika, příprava a výroba tištěných materiálů na podporu exportu 
a importu 

- ERDV – prezentace v rámci ERDV (Euroregion Dunaj-Vltava) 
- Veletrh investičních příleţitostí 
- Zásady ZK Finanční nástroje RIS  
- Přístup do databáze Albertina 
- Podpora činnosti KOUS; mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové programy 

kraje         
- Dotace dle Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu 

naplňování a propagace principů MA 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina; materiály spojené 
s agendou Zdravý kraj a MA 21; poplatek národní síti zdravých měst 

- Vesnice roku 2014 
- Dotace na provoz kanceláří MAS v Kraji Vysočina dle „pravidel Rady Kraje Vysočina pro 

poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám 
Vysočiny 

- Nákup dat a analýzy pro potřeby strategického plánování (vznik dokumentů k přípravě 
na období EU 2014+) 

- Zpracování PENB pro budovy s energeticky vztaţnou plochou pod 250 m2  
- Školení, informační kampaně 
- Aktualizace územní energetické koncepce Kraje Vysočina 
- Dotace obcím na obnovu jejich majetku dle Zásad ZK pro poskytování účelových dotací 

v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (Kraj Vysočina, jeden z mála krajů 
prostředky ponechal) 

 
Návrh rozpočtu ORR na rok 2014 je celkem 89 375 tis Kč. 
Schválený rozpočet ORR na rok 2013 je 85 125 tis Kč. 
Navýšení kapitoly má vazbu na zásady zastupitelstva pro nástroje regionální inovační strategie 
a navýšení prostředků na provoz kanceláří MAS v kraji, z důvodu očekávání překlenovacího 
období, hrozba rozpadu funkčních implementačních struktur. 
Martin Hyský dodal, ţe ohledně navýšení poloţky pro MAS, bude v rámci samosprávy probíhat 
diskuse, musí být pro ZK dobrá argumentace, kolik přispívají členové apod. 
Marie Medová Rubišarová se dotázala, zda-li je aktivních 16 MAS? Iveta Fryšová odpověděla, 
ţe v kraji je více MAS, 16 MAS je aktivních a dodala, ţe v současné době se o MAS nediskutuje 
pouze v Programu rozvoje venkova, ale v příštím programovacím období by se pravděpodobně 
měly zapojit i v ostatních OP.  Dušan Vichr doplnil: v souvislosti s MAS se hovoří o tzv. 
certifikaci – bodování na základě kritérií MAS, kvalitní MAS by mohly být připuštěny i do 
ostatních tematických OP. 
 
Usnesení 30/05/2013/Vrr 
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina 
bere na vědomí rozpočet ORR do prvního čtení Zastupitelstva Kraje Vysočina. 
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Všichni přítomni přijali usnesení 10 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti) 
 

7. Informace o aktuálních výzvách v rámci ROPu  
Iveta Fryšová okomentovala aktuálně vyhlášenou výzvu 4.2.ORR připravuje projekt do této 
výzvy, jsou plánovány vzdělávací moduly v oblastech: 
Modul A – Strukturální a regionální politika 

- Strukturální politika EU – moţnosti čerpání 
- Cíle strukturální politiky – zaměření projektů 
- Jednotlivé programy a jejich nástroje 
- Implementační struktury 
- Regionální rozvoj v Kraji Vysočina – strategické dokumenty, nástroje podpory 
- Ukázky projektů 

Modul B – Projektové řízení 
- Analýza nákladů a přínosů projektu 
- Veřejné zakázky – praktická cvičení 
- Udrţitelnost projektu 

Modul C – Kontroly a audity 
Projekt je připravován do konce září 2013, pokud bude schválen, realizace projektu bude 
probíhat od 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015, plánovaný rozpočet je cca 3 000 000 Kč, do cílové skupiny 
budou zahrnuti zástupci obcí, MAS, NNO,  krajského úřadu.   
 
Usnesení 31/05/2013/Vrr 
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina 
bere na vědomí Informace o aktuálních výzvách v rámci ROPu. 
Všichni přítomni přijali usnesení 10 hlasy (0 se nezdrţel, 0 proti) 
  
 

8. Seznámení se socio-ekonomickou studií ve věci provozu a případného odstavení 
JE Dukovany a dopad na region 

Marie Černá uvedla záleţitost, která je velmi diskutovaná v rámci kraje – scénáře budoucího 
vývoje socioekonomické situace v regionu v případě uzavření/rozšíření provozu Jaderné 
elektrárny Dukovany či ponechání jejího současného provozu. Mezi zástupci Jihomoravského 
kraje a Kraje Vysočina bylo sepsáno memorandum o spolupráci s JE Dukovany. Provozem JE 
Dukovany je zasaţena více neţ pětina kraje, i z hlediska zaměstnanosti, sociální a vzdělanostní 
struktury. Vláda a ministerstva nechtějí vydat rozhodnutí, co se týče dalšího provozu JE 
Dukovany, dokud nebudou mít nějaká data. Sdruţení energetické Třebíčsko, které reprezentuje 
Vítězslav Jonáš, se rozhodlo zpracovat projekt, ve kterém by se měl vyhodnotit scénář ve věci 
provozu a případného odstavení JE Dukovany a dopad na celý region, Brněnsko a Znojemsko. 
Vítězslav Jonáš poděkoval za úvod Marii Černé a pokračoval v tématu. V rámci výše 
uvedeného projektu se bude provádět sociovědný výzkum, s otázkou jaký by byl dopad 
případného odstavení, stávající provoz nebo výstavba nového bloku pro region. Cílem projektu 
je vytvořit metody a postupy slouţící k regionálnímu plánování s ohledem na změnu působení 
významného ekonomického hráče v regionu. K hodnocení socioekonomických dopadů rozšíření 
či naopak ukončení provozu významného zaměstnavatele vyuţívá obecný rámec territorial 
impact assessment (TIA). Konkrétní výsledky projektu zahrnují 19 specializovaných map 
zpracovaných na základě analytických prací, terénního šetření a následné syntézy v GIS. Mapy 
budou vizualizovány a uţivatelům předány formou interaktivního SW. Důleţitým výstupem je 
metodika pro hodnocení vývoje území po odchodu resp. po rozšíření kapacit významného 
zaměstnavatele. Metodika bude ověřena studií socioekonomického vývoje širšího zázemí 
jaderné elektrárny Dukovany. Doplňkovým výstupem budou články v profesních recenzovaných 
časopisech obsahující stěţejní výsledky projektu. Celkem jedenáct výsledků (certifikovaná 
metodika, první sada map) bude realizováno v prvním období trvání projektu v roce 2014, 
čtrnáct (druhá sada map, 4 profesní články a software) pak v druhém období do konce roku 
2015.  
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Na dále mezi členy vnikla diskuse na téma jaderné elektrárny v ČR: Vláda by měla změnit 
strategii a přístup k JE Dukovany a JE Temelín, do nynějška byla prioritou JE Temelín a o JE 
Dukovany se nikdo nezajímal. Miloš Uchytil upozornil členy na „černou situaci“, kdy provoz 
jaderných elektráren v ČR je ohroţen. Provoz JE Dukovany je od energetického úřadu povolen 
na 10 let, je otázkou kolik bloků a jak dlouho bude moci být v provozu, výstavba nového bloku by 
v našich podmínkách trvala 20 – 30 let. ČR by měla energetické centrum zachovat v JE 
Dukovany a pokud bude realizována další výstavba, tak právě v JE Dukovany.  
Marie Černá doplnila informace o spolufinancování krajů, kdy Vítězslav Jonáš zašle ţádost 
o spolufinancování Kraji Vysočina a Jihomoravskému kraji. 
 
Usnesení 32/05/2013/Vrr 
Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina 
bere na vědomí, ţe se zpracovává socio-ekonomická studie ve věci scénářů budoucího vývoje 
socioekonomické situace v regionu v případě uzavření/rozšíření provozu Jaderné elektrárny 
Dukovany či ponechání jejího současného provozu. 
 

9. Diskuze, různé 
Vladislav Hynk vznesl dotaz týkající se bodu RIR – v současné době jsou dvě krajská centra 
Jihlava a Brno v rámci Jihovýchodu? Reaguje Dušan Vichr – to by byly pouze implementační 
organizace pro Kraj Vysočina. Iveta Fryšová reaguje: Implementační struktury jsou ještě větší 
neznámou neţ operační programy a jejich zaměření, existuje více variant, o kterých se diskutuje 
na národní a regionální úrovni, např. v jednání „administrace z jedněch dveří“ – příjemce by měl 
komunikovat s jednou organizací. 
 

10.  Závěr 
Marie Černá poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání. 
 
Zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2013 je naplánováno 
na pondělí 21. října 2013 od 13.00 hodin. 
 
Ing. Marie Černá 
předsedkyně Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina 
 
Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D. 
tajemnice Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina 
 
 
 
Zpracovala a zapsala Zuzana Škrdlová dne 26. srpna 2013. 




