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Úvod 
 
Vážení přátelé, 

Rok 2006 byl pro naši společnost zlomový, protože zejména z důvodu konce 
programovacího období 2004 - 2006 nastal celkový pokles trhu. Pracovní tým jsem ale 
od samého počátku budovala s vizí, že nic není nemožné a problémy jsou od toho, 
abychom je řešili. Kolegové se tímto řídili a tak se nám i v uplynulém roce podařilo udržet 
nastolené trendy.  

Rok 2006 pro nás byl také ve znamení rozvoje dalších našich služeb. Tady bych se 
zmínila zejména o Dotačním managementu, kdy pro úspěšné žadatele zajišťujeme 
komplexně celý průběh realizace projektu až do momentu proplacení dotace. Pro 
zodpovědné zajištění této služby jsme uzavřeli pojištění do výše plnění 20 milonů korun. 
V roce 2006 jsme také zajišťovali výběrová řízení na dodavatele u mnoha projektů.  

Stále více se také profilujeme v oblasti technické asistence, kdy jsme se nově stali 
Regionálním kontaktním místem pro Program FM EHP/Norsko a sekretariátem pro krajský 
program „Kulturní dědictví Vysočiny“, kofinancovaný také z tohoto programu. 

Nesmím opomenout ani Strategické a koncepční dokumenty pro obce, ale i pro kraj 
Vysočina a také naše komplexní služby v oblasti cykloturistiky a dopravního značení. 
Poslední službou, která určitě stojí za zmínku a v podstatě souvisí s předchozí aktivitou a 
s faktem, že kraj Vysočina je místem, které má vysoký potenciál cestovního ruchu, je 
grafické zpracování propagačních materiálů včetně přípravy pro tisk a vlastního vytištění, 
návrhy log a zpracování webových stránek s možností jejich další správy. 
 
Naše společnost je moderní, profesionální poradenskou společností, která je schopna a 
hlavně ochotna všem žadatelům i příjemcům dotace nabídnout komplexní služby v oblasti 
dotační politiky. Jsme si vědomi toho, že své  služby nabízíme ve vysoce konkurenčním 
prostředí a je naší prioritou si svoji pozici obhájit. 
 
Kromě pracovních aktivit se Agentura zhostila se ctí i organizování celostátní 
„ČARAlympiády“, kde se na sportovním poli setkali představitelé téměř všech 
regionálních rozvojových agentur z České republiky. 
 
Dovolte mi vyslovit poděkování všem spolupracovníkům za profesionálně odvedenou 
práci, všem členům orgánů Agentury za jejich pomoc při naplňování aktivit a všem 
ostatním, kteří se na našich úspěších podíleli.  
 
Největší poděkování patří Vám - našim klientům a partnerům z podnikatelské sféry, 
veřejné správy a samosprávy i neziskového sektoru. Bez Vašeho zájmu a spolupráce by 
naše úsilí nebylo tak úspěšné. 
 
Závěrem bych chtěla vyjádřit naději, aby naše činnost byla i v následujících letech 
alespoň tak úspěšná jako v uplynulých letech a aby se stále samozřejměji uplatňoval ve 
všech sférách princip Partnerství v pravém slova smyslu. 

Věřím, že i v roce 2007 budeme pro Vás – naše klienty tím správným místem, kde 
zhodnotíte své nápady a investice.  

Ing. Zdeňka Škarková 
ředitelka RRA Vysočina 
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Charakteristika 
 
Regionální rozvojová agentura Vysočina vznikla 18. 11. 1998 jako akciová společnost na 
základě notářského zápisu ze dne 27. 10. 1998. Svoji činnost vykonávala do 31. 8. 2000. 
Charakter činnosti RRAV, a. s. nenaplňoval zcela podmínky stanovené zákonem pro 
obchodní společnosti, a proto bylo akcionáři rozhodnuto o změně právní formy a veškeré 
činnosti agentury byly převedeny na nově vzniklou RRAV, z. s. p. o. (zájmové sdružení 
právnických osob). RRAV, z. s. p. o. bylo zaregistrováno u Okresního úřadu v Jihlavě dne 
29. 8. 2000 pod č.j. R-28/594/00-VV na základě zakladatelské smlouvy ze dne 26. 7. 
2000. Tato  forma agentury je koncipovaná v souladu s modely regionálních rozvojových 
organizací, které působí v zemích EU. V současné době eviduje zájmové sdružení Krajský 
úřad kraje Vysočina v Jihlavě. 
 
RRA Vysočina, z. s. p. o. (dále jen RRA Vysočina) je společností pro podporu a koordinaci 
komplexního hospodářského a sociálního rozvoje na území kraje Vysočina. Zaměstnanci 
firmy i externí spolupracovníci mají víceleté zkušenosti v oblasti poradenství, konzultací, 
zpracování projektových žádostí a rovněž i ve spolupráci s veřejným sektorem. V roce 
2005 rozšířila RRA Vysočina své portfolio služeb o dotační management. Smyslem tohoto 
produktu je provést příjemce dotace krok za krokem jednotlivými fázemi realizace 
projektu tak, aby byly splněny veškeré podmínky dané programem a samozřejmě, aby 
všechny činnosti byly v souladu s platnou legislativou. Výsledkem je pak řádné dokončení 
a vyúčtování projektu a minimalizace rizika vrácení poskytnuté dotace.  
 

Rámcové cíle a poslání: 
 

� poskytování komplexních služeb pro podporu a koordinaci hospodářského, 
sociálního a kulturního rozvoje území v souladu se strategií rozvoje kraje;  

� mobilizace všech hlavních aktérů kraje a sdružování jejich lidských, materiálních a 
finančních zdrojů ke společnému rozvoji kraje;  

� optimální využití silných stránek a příležitostí kraje vedoucí k jejich zužitkování. 
 

Předmětem hlavní činnosti RRA Vysočina: 
 

� konzultace rozvojových záměrů, 
� dotační poradenství, 
� audit projektového záměr, projektu i žadatele, 
� zpracování projektových žádostí, 
� finanční analýzy, 
� ekonomické analýzy, 
� studie proveditelnosti, 
� strategické dokumenty, 
� dotační management, 
� analytické dokumenty, 
� podnikatelské plány, 
� návrhy a realizace cyklotras včetně značení, 
� pasportizace dopravního značení a informačních systému v obcích, 
� podpora přímých zahraničních investic 
� technická asistence evropských programů 
� grafické zpracování publikací a www stránek včetně tisku 
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Územní působnost 
 
RRA Vysočina poskytuje své služby zejména subjektům z kraje Vysočina. 
 
Kraj Vysočina 
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Správní a organizační struktura 
 

Správní struktura: 
 
Regionální rozvojová agentura Vysočina (RRA V) je sdružením tří právnických osob – 
Vysočiny, kraje (Vysočina), Sdružení obcí Vysočiny (SOV) a Krajské hospodářské komory 
Vysočiny (KHK V): 
 

 
 

Předsednictvo Kontrolní komise 
 

Vysočina, kraj 
Ing. Marie Černá , místopředsedkyně 

Ing. Václav Kodet 
Vítězslav Jonáš 
Ladislav Peťa 

RNDr. Ing. Martin Černý, MBA 

Vysočina, kraj 
Ing. Martin Čížek 

Ing. Miroslav Houška 
Bc. Josef Vojta 

 
 

Sdružení obcí Vysočiny 
Vladimír Měrka, předseda 

Mgr. Miroslav Báňa 
Josef Böhm 

Mgr. Roman Brzoň 
Ing. Marcela Smékalová 

Sdružení obcí Vysočiny 
Ing. Vladislav Nechvátal, místopředseda 

Mgr. Jaromír Brychta 
Ing. Marie Hrnčířová 

 

Krajská hospodářská komora Vysočiny 
Ing. Jan Podzimek, místopředseda 

Krajská hospodářská komora Vysočiny 
Jiří Holešák 

Ing. Jan Hejátko, CSc., místopředseda 
Ing. Martin Plachý 

 
 
 

 
Valné  

     shromáždění 
 

Vysočina 
kraj 

SOV 
Sdružení obcí 

KHK 
Vysočiny 

 
Předseda 

 

 
Ředitel 

 

        
        Kontrolní 

   komise 
 

 
Předsednictvo 
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Organizační struktura : 
 
Regionální rozvojová agentura Vysočina, která v roce 2006 zaměstnávala 9 pracovníků, 
byla organizačně rozdělena na čtyři sekce, a to na sekci podpory podnikání, investic a 
marketingu, sekci vzdělávání, kultury a přeshraniční spolupráce, sekci strategického 
plánování a rozvojových projektů a sekci cestovního ruchu, cyklotras, dopravního značení 
a orientačních systémů.  
 

 
Členství v ČARA : 
 

RRAV členem České asociace rozvojových agentur – ČARA, z. s. p. o.. 
Posláním této asociace, která sdružuje rozvojové agentury s krajskou působností, 

je podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů 
České republiky. ČARA jako nevládní organizace působí jako jeden z nástrojů 
regionální politiky. Hlavními partnery na území ČR jsou státní správa na 
centrální i regionální úrovni, samospráva krajů a obcí a jiných veřejných 

subjektů, instituce zastupující hospodářský sektor i nevládní, neziskové organizace, zaměřené na 
hospodářský a sociální rozvoj; v zahraničí pak veřejné i soukromé instituce, zaměřené na regionální 
rozvoj a sdružení s podobnými aktivitami jako ČARA. Cílem sdružení je koordinace a posilování 
činnosti svých členů a jednání jejich jménem navenek v rozsahu, který je dán mandátem od členské 
základny.  
 
Hlavními smluvními partnery asociace jsou:  
• Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest  
• Asociace inovačního podnikání ČR  
• Institut pro integraci České republiky do Evropské unie  
• Centrum pro regionální rozvoj ČR 
 
Zástupce RRAV je předsedou dozorčí rady ČARA.  
 
 
 
 
 

 

Ředitel 

Sekretariát 
Správa RIS 

Vzdělávání, 
kultura, 

přeshraniční 
spolupráce 

Strategické 
plánování a 
rozvojové 
projekty 

Podpora 
podnikání, 
investice, 
marketing 

Cestovní ruch, 
cyklotrasy, 

dopravní značení a 
orientační systémy 



Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2006                                            

  9 

Hlavní aktivity RRAV v roce 2006 
 

Podpora podnikání, investic a marketing 
 
Podpora přílivu přímých zahraničních investic 
 

RRAV v letech 2000 – 2003 vykonávala funkci regionálního 
informačního místa agentury CzechInvest. Po transformaci 
CzechInvestu na „Agenturu pro podporu podnikání a investic“ 
a vzniku jeho regionálních kanceláří počátkem roku 2004 
došlo k určitému přerozdělení rolí. RRAV však i nadále plní 

funkci partnera CzechInvestu v oblasti poskytování servisu investorům a funkci 
kontaktního místa pro zahraniční investory, kteří se zajímají o kraj Vysočina. RRAV 
usiluje o získávání nových zahraničních investic pro region i o zvýšení zaměstnanosti a 
celkové ekonomické výkonnosti regionu. Zájemcům z řad zahraničních investorů 
poskytuje RRAV poradenství a kompletní servis, který obnáší především bezplatnou 
nabídku nemovitostí pro průmysl i strategické služby, pro něž využívá i svých databází 
(databáze průmyslových zón a nevyužívaných objektů – brownfields) a kontaktů. Servis 
investorům zahrnuje také konzultace k možnostem investičních pobídek, návštěvy 
jednotlivých lokalit, informace o investičním prostředí v regionu a zprostředkování 
klíčových kontaktů na úřady, univerzity, dodavatelské  firmy v regionu, personální 
agentury a další důležité podpůrné organizace. 
 
Databáze  průmyslových zón  

Databáze zahrnuje všechny objekty vhodné pro podnikání, a to jak průmyslové 
pozemky/zóny, tak i průmyslové objekty vhodné k prodeji i pronájmu. Databázi 
průmyslových nemovitostí 
používají zaměstnanci 
RRA Vysočina, kraje 
Vysočina a agentury 
CzechInvest k poskytování 
informací potencionálním 
zájemcům o podnikání 
v daném území. Nabízejí 
investorům vhodné 
lokality pro podnikání 
v kraji Vysočina. Další 
aktivitou spojenou 
s databází je propagace 
nemovitostí v rámci ČR i 
v zahraničí, a to 
především na veletrzích a 
na prezentacích při 
obchodních misích. Mezi 
další aktivity patří i volně 
přístupná zkrácená verze 
databáze průmyslových 
nemovitostí na 
internetových stránkách 
RRA Vysočina a kraje 
Vysočina. Potencionálními investory proto nemusí nutně být jen zahraniční subjekty, ale i 
domácí firmy.  
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Komplexní databáze příležitostí k podnikání by měla přispět k zlepšení podnikatelského 
prostředí v rámci kraje Vysočina a popř. napomoci k zvýšení zaměstnanosti a využití 
volných objektů.  

 

Brownfields 
 

Slovo brownfield1 se v poslední době stalo v České 
republice velmi frekventovaným výrazem. Význam 
společensko-politické agendy brownfieldů se 
začínal „probouzet“ přibližně od roku 1998 a 
kolem roku 2000 již začala být otázka brownfieldů 
předmětem systematického zájmu státní správy. 
V současné době lze pozorovat prudkou akceleraci 
zájmu o brownfieldy v celém spektru veřejného i 
soukromého sektoru ČR. V oblasti přípravy 
podpory regenerace brownfieldů z úrovně veřejné 
správy patří RRAV spolu s agenturou CzechInvest 
a krajem 

Vysočina ke „klíčovým hráčům“ v regionu 
Vysočiny.  
 
Zejména CzechInvest soustředil své aktivity na 
přípravu podmínek pro čerpání podpory pro 
regeneraci brownfieldů ze Strukturálních fondů 
EU v období 2007 – 2013 a v souvislosti s tím 
také na přípravu Národní strategie regenerace 
brownfieldů. V těchto svých aktivitách 
CzechInvest úzce spolupracoval s krajem 
Vysočina, zejména pak při zadání a realizaci  
 

Vyhledávací studie brownfieldů v kraji. Regionální 
rozvojová agentura Vysočina byla zpracovatelem 
vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields. 
Cílem vyhledávací studie pro výběr brownfields 
na území Kraje Vysočina (dále jen studie), 
zahrnující území bývalých okresů Třebíč, Jihlava, 
Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Havlíčkův Brod je 
vytipovat a zmapovat brownfields lokality, které 
představují postižená, nevyužívaná, nebo 
nedostatečně efektivně využívaná území (viz. 
následující definice brownfield).  
 
 

Na základě výsledků vyhledávací studie bude Kraj Vysočina ve spolupráci 
s CzechInvestem schopen najít nebo vytvořit 
vhodné způsoby podpory revitalizace vytipovaných 
brownfields. Účelem revitalizace těchto brownfields 
na území Kraje Vysočina je optimální využití 
daných lokalit, podpora nových investic v oblasti 
podnikání, bydlení, volnočasových aktivit apod. a 
v neposlední řadě také zlepšení životního prostředí.  

                                                 
1 Brownfield je nemovitost (pozemek nebo objekt), která se nachází na současně nebo v minulosti zastavěném 

území, která není efektivně využívaná a která je zanedbaná a případně i kontaminovaná. Jedná se o 
nemovitost, kterou nelze efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Brownfield obvykle vzniká 
jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. Problematiku lokalit, které lze označit jako 
brownfield, lze řešit buď obnovením jejich původní funkce, nebo nahrazením novým typem využití. 
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Díky vyhledávací studii dojde k vytvoření efektivního seznamu brownfields lokalit, který 
bude porovnatelný s podobnými seznamy či databázemi brownfields na úrovni ostatních 
krajů v České republice. Tento seznam se následně stane základem pro přípravu projektů 
a dokumentů, které se budou zabývat řešením regenerace brownfields jak na úrovni 
Kraje Vysočina, tak České republiky. Výsledky vyhledávací studie budou sloužit 
především k vytipování projektů, které bude možné podpořit v rámci programu Reality 
(součást Operačního programu průmysl a podnikání), nebo v rámci jiných programů či 
grantových schémat (dále jen programy). Díky této studii také bude možné získat 
podklady pro návrh nových vhodných programů pro příští programovací období  2007 – 
2013 a případně také pro vypracování národní strategie regenerace brownfields v České 
republice.  
   
Dotační management 
 
Dotační management představuje ucelený systém kontroly plnění podmínek důležitých 
pro monitoring získané dotace. Pomáhá příjemci dotace projít tímto dlouhodobým a 
náročným procesem monitoringu, zajistí dohled nad správným a včasným plněním 
administrativních náležitostí, kontroluje dodržování závazných ukazatelů a pomoc s 
administrativními úkony za účelem snížení možných rizik spojených s krácením či 
odebráním již schválené dotace.  
 
Služba Dotační management je v plném rozsahu pojištěna (do výše 20 mil. Kč), RRAV 
tedy přebírá na sebe riziko odebrání či krácení poskytnuté dotace z důvodu chyby na naší 
straně. 
 
Služba Dotační management zahrnuje zejména tyto činnosti: 
 

� hlídání závazných termínů odevzdání reportů,  
� pomoc příjemcům s administrativními povinnostmi,  
� zpracování průběžných, etapových monitorovacích zpráv včetně konzultací,  
� zpracování žádostí o platbu včetně všech náležitostí nutných k ověření správnosti 

či oprávnění čerpání dotace,  
� zpracování závěrečné zprávy,  
� zpracování monitorovacích zpráv pro kontrolu plnění závazných ukazatelů,  
� zpracování Isprofinů a Progfinů. 
� kontrola plnění povinností daných podmínkami dotace  

 
Služba Dotační management Vám zajistí:  

� přenesení odpovědnosti za monitoring a plnění podmínek dotace - naše činnost je 
v plném rozsahu pojištěna do výše 20 mil. Kč a přebíráme tak na sebe riziko 
odebrání či krácení dotace z důvodu chyby na naší straně, 

� minimalizaci možného rizika krácení či odnětí již schválené dotace  
� bezkolizní  průběh kontrol ze strany kontrolních orgánů  
� uspoření mzdových nákladů na administraci schváleného projektu  
� správné plnění rozhodných (monitorovacích) ukazatelů 
� zamezení výskytu chyb v předkládaných zprávách 

 

Projekt (Program) 
Období 
realizace 

Zadavatel 

Rekonstrukce přístupové cesty k historickému jádru 
města Telče(UNESCO) (Phare 2003, II.část) 

2006 Město Telč 

Rekonstrukce komunikací zpřístupňujících Náměstí 
Zachariáše z Hradce (Phare 2003, II.část) 

2006 Město Telč 

Rekonstrukce přístupové komunikace k rekreačnímu 
zařízení Podmitrov (Phare 2003, II.část) 

2006 Obec Strážek 

Otevřená škola (SROP) 2006 Město Telč 
METNET (SROP) 2006 Město Telč 
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Zkvalitnění propagace a posílení image města Telče 
(SROP) 

2006 Město Telč 

Marketingová studie cestovního ruchu turistického 
regionu Telčsko (SROP) 

2006 Město Telč 

Rozvoj turistické infrastruktury v Telči (SROP) 2006 Město Telč 
Modernizace a automatizace stávající technologie 
chráněné dílny v Bystrici nad Pernštejnem (SROP) 

2006 Vladimír Čížek 

Obnova rybníka v Rančířově – Staidlově (OP 
Infrastruktury) 2006 Obec Rančířov 

Centrum pro vzdělávání venkova - Erudito 2006 Obec Luka nad Jihlavou 
Vítejte v mikroregionu Loucko 2006 Obec Luka nad Jihlavou 
Obnova rybníka v Rančířově – Štaidlově (OP 
Infrastruktury) 

2006 Obec Rančířov 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj turistické infrastruktury v Tel či 

Modernizace a automatizace stávající technologie 

chráněné dílny v Bystrici nad Pernštejnem Vítejte v mikroregionu Loucko 
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Vzdělávání, kultura a přeshraniční spolupráce 
 
Dispoziční fond Vysočiny 
 

Dispoziční fond Vysočiny je součástí Iniciativy Společenství 
INTERREG IIIA a svým charakterem navazuje na úspěšný 
předvstupní program přeshraniční spolupráce CBC PHARE - 
Společný fond malých projektů. Současně se sbližuje se 
systémem implementace programu INTERREG IIIA na 

německém a rakouském příhraničí, kde je systém tzv. „Dispozičních fondů“ realizován již 
řadu let. Kompatibilita těchto „podprogramů“ s partnerskou zemí a sladění systémů 
implementace Iniciativy INTERREG IIIA ve zbývajících příhraničních oblastech umožní 
realizovat skutečně společné projekty partnerských subjektů na obou stranách hranice. 
Stejně jako v programech CBC PHARE, tak i v Dispozičním fondu Vysočiny,  bude 
žadatelům umožněno získávat podporu na projekty neinvestičního charakteru s 
prokazatelným přeshraničním dopadem, jejichž rozsah je stanoven v programovém 
dokumentu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA (Community Initiative Programme).  
 
Zkušenosti uplynulých období ukázaly, že fondový přístup je účinným mechanismem k 
podpoře akcí malého rozsahu a umožňuje flexibilní využívání prostředků na podporu 
rozpočtově malých, ale z hlediska významu velmi přínosných projektů pro navazování a 
rozšiřování kontaktů mezi partnery z obou částí hranice. To vedlo k tomu, že RRAV ve 
spolupráci se Sdružením obcí Vysočiny (SOV) připravily a předložily potřebné projekty na 
Dispoziční fond Vysočiny (DFV). SOV jako správce Dispozičního fondu získalo prostředky, 
které budou rozděleny konečným příjemcům, RRAV jako administrátor získala prostředky 
na aktivity související s administrací tohoto fondu.  
 
Dispoziční fond Vysočiny má pro období 2004-2006 k dispozici částku 150 tisíc €, která 
bude rozdělena mezi konečné příjemce DFV. Výše podpory nesmí přesáhnout 75% 
celkových způsobilých výdajů projektu a jednotlivé projekty mohou být financovány 
minimálním příspěvkem EU ve výši 1000 €,maximálně však 10000 €. Regionální 
rozvojová agentura Vysočiny přijímala žádosti do Dispozičního fondu od jeho vyhlášení 
v červnu 2005 až do března 2007. V prvním kole Agentura zaregistrovala celkem 2 
projekty, které byly přijaty i k financování z DF. 
 
Projekty 1. kola: 

� Proti proudu – město ožije, předkladatel Občanské sdružení K4 
� Mezinárodní veletrh vzdělávání – Didacta Třebíč 2005, předkladatel Hospodářská 

komora Třebíč 
 
Po přijetí projektů k financování z Dispozičního fondu mohla RRAV přistoupit k podepsání 
smluv s jednotlivými žadateli. Agentura také prováděla monitoring u realizujících se 
projektů a zároveň konzultovala i nové žádosti pro další kolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIDACTA T řebíč 2005 
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Ve 2. kole, které proběhlo v prosinci, byly předloženy a podpořeny 4 projekty: 
� Rocksession 2005, předkladatel Kulturní zařízení města Pelhřimov 
� GIZ Telčsko – Přeshraniční impulsní centrum III., předkladatel Mikroregion Telčsko 
� Město zeleně – kvetoucí sídla – ekologie v praxi, předkladatel ZERA 
� Vzdělávací program pro mládež – příroda a životní prostředí v kraji Vysočina a 

Dolním Rakousku, předkladatel Chaloupky – středisko pro vzdělávání a výchovu 
v přírodě, o.p.s 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve 3. kole, bylo předloženo celkem 12 projektů, k financování bylo na základě rozhodnutí 
Řídícího výboru přijato 9 projektů: 

� Celosvětová konference J.A.Schumpetera – příprava, předkladatel Nadační fond 
J.A.Schumpetera 

� Memoriál bratra Falbra 2006, předkladatel Junák 
� Krajina za školou včera a dnes, předkladatel OA a SJŠ Jihlava 
� Přímý prodej a ekologické zemědělství, předkladatel OAK Žďár nad Sázavou 
� Historické slavnosti Zachariáše z Hradce, předkladatel město Telč 
� Hudební akademie, předkladatel Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s. 
� Otevření Mlynářské stezky, předkladatel Svazek obcí mikroregion Novoměstsko 
� Soutěž kadeřnic v St.Pöltenu, předkladatel Střední škola služeb Jihlava 
� Soutěž první pomoci, předkladatel SZŠ Jihlava 

 

GIZ Tel čsko  
GIZ Tel čsko  

GIZ Tel čsko  
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Ve 4. kole, bylo předloženo celkem 6 projektů, které byly přijaty i k financování: 

� Interra – praktický průvodce krajem Dyje, předkladatel Interra o.s. 
� Vítejte u nás, předkladatel ZŠ Otokara Březiny Jihlava 
� Mezinárodní veletrh vzdělávání DIDACTA Třebíč 2006, předkladatel HK Třebíč 
� Podpora enviromentálního vzdělávání ve školách na Vysočině – přenos zkušeností 

dolnorakouské sítě Okolog, předkladatel Chaloupky – středisko pro vzdělávání a 
výchovu v přírodě, o.p.s 

� Přeshraniční impulsní centrum IV., předkladatel Mikroregion Telčsko 
� Jezdecká turistika v česko-rakouském příhraničí, předkladatel Občanské sdružení 

pro podporu jezdecké turistiky 
 
 

 
 
 
 
 
 

Soutěž první pomoci 

Jezdecká turistika 

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce 

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce 

Memoriál bratra Falbra 2006 
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Pro rok 2007 zbývá k rozdělení 770 086,- Kč. 

Jezdecká turistika 

Jezdecká turistika 

Jezdecká turistika 

Přeshraniční impulsní centrum IV 
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Strategické plánování a rozvojové projekty 
 
Koncepční dokumenty 
 
Přípravě koncepčních rozvojových dokumentů se naše agentura věnuje od svého vzniku. 
Naší snahou je při zpracování v maximální míře reflektovat potřeby a záměry v území a 
zároveň reagovat na aktuální vývoj v oblasti grantových programů EU a ČR. 
 
Strategický plán rozvoje města (mikroregionu) lze ve stručnosti charakterizovat jako 
významný koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj 
dotčeného území, definovat dlouhodobé cíle a priority a návazně dále navrhnout 
konkrétní projekty vč. způsobu realizace a financování.  Existenci strategického plánu 
však můžeme vnímat také jako výrazný „pomocný nástroj“ pro získání finančních 
prostředků z fondů EU i ČR a to zejména z těchto důvodů: 

  
� poskytuje důležité analytické informace o území, které lze velmi vhodně využít 

v rámci přípravy žádosti (především studie proveditelnosti) 
� obsahuje definování trhu a poptávky, které lze využít pro kvalitní zdůvodnění 

významu a dopadu projektu k celkovému rozvoji území  
� odkaz na existenci strategického plánu a návaznost projektu na konkrétní prioritu 

a opatření, popř. zakomponování projektu ve strategickém plánu je v řadě fondů 
EU součástí hodnotících tabulek (hodnotí se, zda projekt je součástí dlouhodobé 
koncepce). 

� proces zpracování strategického plánu sebou často přináší „rozhýbání“ aktivit 
v oblasti hledání a přípravy projektů do fondů EU.  

� v období zpracování strategického plánu jsou nalezeny a následně konzultovány již 
konkrétní rozvojové záměry v území.  

� dochází k určení správného směru přípravy, specifikaci úlohy jednotlivých subjektů 
a zahájení spolupráce s případnými partnery projektu.  

 
Společně se strategickým plánem se tedy paralelně připravují vybrané projekty do fondů 
EU.  
 
Koncepční dokumenty na krajské úrovni 
 

Popis Období 
realizace 

Zadavatel 

Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území 
kraje Vysočina 

2005-2006 Kraj Vysočina 

Příprava programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ v rámci 
Finančních mechanismů EHP/Norska 

2005-2006 Kraj Vysočina 

 
Strategické dokumenty na úrovni měst a obcí 
 

Popis Období 
realizace 

Zadavatel 

Strategie rozvoje města Humpolec 2006 Město Humpolec 
Strategie rozvoje města Světlá nad Sázavou 2006 Město Světlá nad Sázavou 

Strategické plány rozvoje 17 obcí Mikroregionu 
Velkomezeříčsko - Bítešsko 

2006 
Mikroregion 
Velkomezeříčsko - 
Bítešsko 

 
Integrované územní strategie rozvoje venkova 
 

Popis Období 
realizace 

Zadavatel 

IÚS MAS Telčsko 2006 Mikroregion Telčsko 
IÚS MAS Šipka 2006 Mikroregion Pelhřimov 
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Rozvojové projekty v roce 2006 

Nabízíme svým klientům především komplexní servis, který je zárukou bezproblémového 
přijetí projektové žádosti, která splní formálních náležitostí a bude v souladu s příslušným 
programem, kam je předkládána. Garantujeme vysokou kvalitu zpracování podloženou 
mnohaletými zkušenostmi a referencemi v podobě úspěšných projektů. V roce 2006 bylo 
vyhlašováno velmi málo výzev, protože finanční alokace pro zkrácené programové období 
po vstupu ČR do EU- 2004-2006, byla již vyčerpána. Z těchto důvodů je proto výčet 
zpracovaných žádostí oproti minulým rokům menší. 

Společný regionální operační program (SROP) 

Název projektu 
Opatření  

Období 
realizace 

Zadavatel 

Otevřená škola II. 3.1 2006 Město Telč 
 

SROP – grantová schémata kraje 

 
A. Opatření 1.1 - GS na podporu podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina 

Název projektu Období 
realizace 

Zadavatel 

Linka na zpracování biomasy 2006 Pavel Trojan 
 
B. Opatření 3.2 - GS Podpora sociální integrace 2004 – 2006 

Název projektu Období 
realizace 

Zadavatel 

Otevřená škola – vzdělávání znevýhodněných skupin 
na trhu práce 
 

2006 ZŠ Masarykova Telč 

 
D. Opatření 4.2.2 - GS Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina 

Název projektu Období 
realizace 

Zadavatel 

Penzion Vlachovice areál sportu a zdraví 2006 Penzion „U Pramene“, 
s.r.o. 

 
Operační program Průmysl a podnikání 

Název projektu Program Období 
realizace 

Zadavatel 

Věděckotechnologický park Jihlava (kompletní 
zpracování žádosti a části studie proveditelnosti) 

Prosperita 2006 Kraj Vysočina 

 
 MŠMT –  Program 233510 

Název projektu Období 
realizace 

Zadavatel 

Výměna oken sport. haly 2006 TJ Sokol telč 
 
 MF – programy reprodukce majetku - Program 298210 a 298110 

Název projektu Období 
realizace 

Zadavatel 

Otevřená škola Telč - III. etapa 2006 Město Telč 
Dispoziční úpravy uvnitř budovy ZŠ Telč Masarykova 2006 Město Telč 
„ZŠ Stonařov – Přístavba tělocvičny a sociálního 
zařízení“ 2006 Městys Stonařov 

MMR – Programy podpory CR  

Název projektu Období 
realizace 

Zadavatel 

Dostavba sportovně rekreačního areálu 2006 Ing. Jaromír Vaňkát 
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Rozvojové projekty 2002 - 2006 

Pro komplexní představu o činnosti RRA Vysočina v uplynulém programovém období je 
nezbytné uvést kumulativní bilanci získaných dotací do regionu prostřednictvím námi 
zpracovávaných projektů. Celkem jsme za toto období zpracovali 281 projektových 
žádostí, 197 projektů bylo vybráno k financování a přineslo tak do regionu 513 milionů 
korun. 

Pro lepší přehlednost, jsem čísla promítli do map, které velmi přehledně zachycují 
rozdělení dotací plošně v rámci území kraje. 

V příloze č. 1 a 2 naleznete informace o struktuře úspěšných žádostí a průměrné výši 
dotace (obce, podnikatelé NNO) zakreslené do mapy.  

 Graf č.1 počty předložených žádostí dle kategorie obce a typu dotačního titulu 

Z grafu č. 1 je zřejmé, že větší počet žádostí byl předložen do programů vyhlašovaných 
ČR. Důvodem může být i administrativně jednodušší proces, ale také i schopnost 
kofinancovat investiční akci. Toto srovnání nám také dává odpověď na to, jaké velikostní 
typy využívají které programy. V obcích do 500 obyvatel jasně převažují nad EU 
programy, programy národní. 
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V příloze č. 2 jsou pro srovnání uvedeny informace o objemu financí získaných na 
úspěšné žádosti. 

Graf č.2  objem financí z předložených žádostí dle kategorie obce a typu dotačního titulu 

Při srovnání grafu č. 2 s grafem č. 1 je zřejmé, že na menší počet žádostí do programů 
EU je získáno více finančních prostředků než na velký počet žádostí předložených do 
národních programů. To je zcela zřetelná odpověď, že Strukturální fondy jsou velkou 
výzvou a příležitostí a i přes značnou administrativní náročnost je výsledný efekt 
zřetelný. 

Obdobné srovnání je v příloze 3 a 4 zpracováno pro mikroregiony, i tady je naprosto 
evidentní, že evropské programy nabízí více finančních prostředků oproti programům 
národním. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Graf č. 3 – struktura žadatelů 
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Cestovní ruch, cyklotrasy, dopravní značení a výběrová 
řízení 
 
Cyklotrasy 

Ve spolupráci s firmou DoZnač zajišťujeme komplexní služby v této oblasti. Komplexnost 
naší nabídky přináší našim klientům jednak úsporu finančních prostředků i času a jednak 
záruku vysoké kvality, zaručenou certifikací firmy DoZnač a jí používaných 
technologických postupů dle norem ISO. Firma se od svého vzniku řídí zásadou být 
kvalitnější a levnější než ostatní. 

 Navrhování a značení cyklotras: 

� vytipování trasy (či sítě tras)  
� pomoci se získáním zdrojů pro její  financování  
� vypracování projektu pro dopravní značení, jeho projednání s dotčenými orgány a 

vlastníky  
� montáže dopravního značení, 
� následné vybavení tras mobiliářem (kolostavy, odpočívky, informační tabule, 

odpadkové koše...) 
� zajištění propagace trasy (návrh a tisk brožur, cyklistických map, průvodců...) 

  

  
Správa cyklotras: 

� každoroční projetí cyklotrasy a kontrola stavu dopravního značení, doprovodného 
mobiliáře a povrchů 

� zpracování zprávy pro majitele cyklotrasy s návrhem nezbytných řešení pro 
zajištění bezproblémového provozu na trase 

� návrh možného kofinancování na odstranění zjištěných závad 
� návrh na vhodné doplnění a rozšíření stávající cyklotrasy v souvislosti 

s turistickými zajímavostmi na trase  
 

 Projekty a značení cyklotras 
 

Název projektu Období 
realizace 

Zadavatel 

Realizace značení cyklotras Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko 

2006 Mikroregion 
Velkomeziříčsko-Bítešsko 

Cyklotrasy Polensko – projektová část 2006 Mikroregion Polensko 
Realizace značení cyklotrasy 0106 2006 Kutná Hora 

Cyklotrasa 0114 – projektová část 2006 
Městské lesy a rybníky 
Kutná Hora 

 
Pasporty dopravního značení 

Pasport dopravního značení na místních komunikacích patří k dokumentaci, která je 
nezbytná k přehledu a evidenci majetku obce. Navíc může pasport sloužit jako právní 
podklad při řešení dopravních nehod. Pasport může rovněž zmapovat situaci na ostatních 
komunikacích, které nejsou v majetku obce, ale jsou pro řešení souvztažností nezbytné 
(např. komunikace patřící do správy SÚS - kraje). Dopravní značky v něm uvedené jsou 
odsouhlaseny správci jednotlivých pozemních komunikací a je vydáno stanovisko 
příslušného orgánu PČR. Takto jsou pak stanoveny příslušným silničním správním 
úřadem podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. Výstupem je pak tzv. 
"Stanovení dopravního značení". 
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Od 1.1. 2008 budou muset být všechny dopravní značky provedeny podle vyhl. 30/2001 
Sb., novela vyhl. č. 193/2006 Sb. Týká se to všech správců komunikací (obcí, SÚS, 
soukromí vlastníci, ŘSD...) Letos je nejvyšší čas na  obnovu dopravního značení... 
Dobré je začít pasportem a projektem Dopravního značení. Součástí je i projekt 
optimalizace dopravního značení podle současných požadavků na bezpečnost a efektivitu 
provozu a podle nové legislativy. Naše společnost ve spolupráci s firmou DoZnač má 
dlouholeté zkušenosti a nezbytné technické i profesní zázemí pro tuto službu.    

Výhody: 

� odborné a přehledné zpracování, graficky na vynikající úrovni, plnobarevné  
� uvedeny všechny značky v obci (stávající i navrhované), popsán jejich stav a 

nosič, posouzena možnost výměny, popsáno, zda vyhovují předpisům  
� závazný výstup, schválený příslušnými orgány (výstupem je tzv. "Stanovení 

dopravního značení")  
� kladen důraz na přání klienta  
� papírové nebo digitální zpracování  
� velmi vstřícná cena  
� zpracovány i souvztažnosti dopravního značení jako celku z hlediska různých 

majitelů a správců v daném území (obec, kraj, stát)  

   
Součástí námi zhotoveného pasportu je obvykle i vyprojektování nových 
dopravních značek podle současných potřeb dopravy a bezpečnosti na 
pozemních komunikacích a v souladu s nejnovější legislativou. 
 
 
 

Pasportizazace svislého dopravního značení obcí 
 

Název projektu Období 
realizace 

Zadavatel 

Pasport a projekt svislého DZ obce Budkov 2006 Obec Budkov 
Pasport a projekt svislého DZ obce Cejle 2006 Obec Cejle 
Pasport a projekt svislého DZ obce Domamil 2006 Obec Domamil 
Pasport a projekt svislého DZ obce Růžená 2006 Obec Růžená 
Pasport a projekt svislého DZ obce Radenice 2006 Obec Radenice 
Pasport a projekt svislého DZ obce Černá 2006 Obec Černá 
Pasport a projekt svislého DZ obce Dlouhé 2006 Obec Dlouhé 
 
Výběrová řízení 

Našim klientům garantujeme zajištění veškerých činností v oblasti zadávání veřejných 
zakázek, vyplývajících ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo ze 
specifických podmínek některých programů, kam je předkládána žádost o veřejnou 
podporu (dotaci, grant). Nabízíme zastoupení při výkonu veškerých povinností při 
realizaci veřejné soutěže tak, aby nedošlo k porušení zákona či pravidel pro příjemce 
podpory. Výběr dodavatele je vždy transparentní a nediskriminační, jehož cílem je výběr 
ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

Zajišťujeme zejména tyto činnosti: 

� Zpracování návrhu oznámení zadávacího řízení včetně konzultací,  
� zajištění uveřejnění Oznámení zadávacího řízení v Informačním systému o 

veřejných zakázkách, příp. v Úředním věstníku ES,  
� vytvoření návrhu hodnotících kritérií pro výběr vhodného dodavatele včetně 

konzultací,  
� stanovení podmínek výběrového řízení  
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� vypracování návrhu zadávací dokumentace  
� rozeslání zadávací dokumentace  
� organizační a metodické vedení činnosti hodnotící komise, zajištění veškeré 

agendy s tím související,  
� vyrozumění účastníků o výsledku výběrového řízení,  
� zpracování oznámení o uzavření smlouvy včetně uveřejnění.  

  
Výhody pro klienta 
Přenesení odpovědnosti za výkon zadavatelské činnosti na naši organizaci. Úspora času 
klienta, který může být využit efektivněji pro činnosti na které se specializuje. 
 

Příprava zadávací dokumentace a realizace výběrových řízení 
 

Název projektu Období 
realizace 

Zadavatel 

Marketingová studie cestovního ruchu 
turistického regionu Telčsko 

2006 Město Telč 

Obnova rybníka v Rančířově – Štaidlově (OP 
Infrastruktury) 2006 Obec Rančířov 

 
 

Ostatní aktivity podporující regionální rozvoj 
 
 
Kancelář Sdružení obcí Vysočiny 

 
RRAV již 6 let je servisní organizací SOV, z. s. p. o. , kdy pro ni 
vykonává veškeré administrativní práce, je tvůrcem a správcem webu a 
zajišťuje publicitu a aktivity sdružení. 
 
 

 
Sekretariát programu „Kulturní dědictví Vysočiny“ 
 

 
RRAV zpracovávala kompletní žádost včetně všech manuálů pro 
program „Kulturní dědictví Vysočiny“ financovaného finančními 
mechanismy EHP/Norska. Žádost byla úspěšná a kraj Vysočina 
získal na obnovu památek 18 milionů korun, které budou v letech 

2007 -2011 rozděleny mezi konečné příjemce.  
 
 

Regionální kontaktní místo programu FM EHP/Norsko 
 
RRAV je regionálním kontaktním místem tohoto programu pro další prioritní oblasti, které 
jsou vyhlašovaná celorepublikově. Zajišťujeme konzultace, sběr a hodnocení žádostí 
z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti. 
 
Regionální informační servis 

  
V rámci smlouvy s Centrem pro regionální rozvoj ČR (CRR) pokračuje  v 
pracích zajišťujících provoz webové prezentace a aktualizace obsahu 
portálu Regionálních informačních servisů v území pro kraj Vysočina    

                              (http://www.risy.cz/).  
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Info o Grantech  
 
RRA Vysočina vydává pravidelně 1x měsíčně informace o aktuálních grantech  pro 
veřejnou správu, kde je kompletní přehled dotačních titulů dostupných obcím a městům 
Vysočiny a jimi zakládaným organizacím a institucím. Dokument je vydáván již od roku 
2001 a jeho cílem je informovat o doplňkových finančních zdrojích,které mohou pomoci 
realizovat investiční i neinvestiční záměry rozvoje obcí a regionu.úzce spolupracuje 
s Agenturou pro podporu podnikání a investic – CzechInvest na poli podpory rozvoje 
podnikání v kraji Vysočina. 
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Zpráva auditora 
 
Na základě uzavřené smlouvy provedla auditorská firma CS Audit, spol. s r. o. Ostrava 
ověření stavu vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky zájmového sdružení 
právnických osob s názvem Regionální rozvojová agentura Vysočina se sídlem v Jihlavě 
za účetní období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006. Za sestavení účetní závěrky odpovídá 
statutární orgán sdružení. Úlohou auditu je vyjádřit ve formě výroku auditora názor na 
účetní závěrku příslušného období. 
 
Auditor postupoval v souladu s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České 
republiky, vydanými jako základní instrukce pro provádění auditu, které na podkladě 
zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR, schválila Rada Komory 
auditorů. 
 
Při posuzování stavu vedení účetnictví bylo přihlíženo zejména k tomu, zda je 
postupováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 
504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění 
vyhlášky č. 400/2005 Sb. 
 
Účetní doklady a účetní zápisy byly namátkově vybrány a prověřeny se zaměřením na 
rizikové oblasti tak, aby byly zjištěny případné významné nesprávnosti, které by ovlivnily 
úplnost, průkaznost a správnost účetnictví. 
 
Audit nezbavuje sdružení jeho odpovědnosti za úplnost, věcnou a formální správnost 
účetnictví a přípravu podkladů pro sestavení roční účetní závěrky, jakož i ověření stavu 
majetku, závazků a cizích zdrojů inventarizacemi. 
 
Auditor ověřil správnost údajů uvedených v účetní závěrce výběrovým způsobem podle 
zásady významnosti jednotlivých skutečností vzhledem k celkovým ukazatelům činnosti 
sdružení. Způsob vedení účetnictví a účetní závěrka byly prověřovány jednak z hlediska 
výše uvedených právních předpisů a jednak z hlediska dalších zákonů a předpisů obecně 
platných zejména: 
 
- zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn, 
- zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších změn, 
- zák. č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn, 
- zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu v platném 
znění. 
 
Na základě ověření vedení účetnictví a roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2006 
auditor konstatuje, že účetnictví je vedeno kvalifikovaně a je na dobré úrovni. 
 
Dílčí zjištění a poznatky při vedení účetnictví a sestavení roční účetní závěrky s 
případnými doporučeními byly projednány, případně uvedeny v předchozích částech této 
zprávy. Auditor je přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro 
vyjádření připojeného výroku auditora bez výhrad. 
 
Po datu účetní závěrky do data ověření účetní závěrky auditorem nedošlo k žádným 
významným událostem, které by mohly změnit pohled na zpracovanou účetní závěrku. 
 
S výsledkem auditorského ověření byla seznámena Ing. Zdeňka Škarková – ředitelka 
sdružení, která jej projedná v předsednictvu a v kontrolní komisi a dále i s tím, že v 
souladu s auditorskou směrnicí č. 4 je podle § 14, odst. (6) zákona č. 254/2000 Sb. o 
průběhu auditorské činnosti u účetní jednotky veden auditorský spis, ve kterém jsou 
zaznamenávány všechny významné skutečnosti zjištěné při auditorské činnosti. 
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Zpráva Kontrolní komise RRAV, z. s. p. o. 
 
Kontrolní komise RRA Vysočina posoudila stav vedení účetnictví RRA Vysočina. 
 
Při posuzování stavu vedení účetnictví bylo přihlíženo zejména k tomu, zda je 
postupováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 
504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví ve znění 
vyhlášky č. 400/2005 Sb. a také v souladu se stanovami sdružení a usneseními valného 
shromáždění a předsednictva. 
 
Účetní zápisy byly namátkově vybrány a prověřeny se zaměřením na rizikové oblasti tak, 
aby byly zjištěny případné významné nesprávnosti, které by ovlivnily úplnost, průkaznost 
a správnost účetnictví. Kontrolní komise RRA Vysočina provedla kontrolu náplně 
jednotlivých nákladových a výnosových účtů. 
 
Kontrolní komise RRAV, z. s. p. o. ověřila správnost údajů uvedených v účetní závěrce 
výběrovým způsobem podle zásady významnosti jednotlivých skutečností vzhledem k 
celkovým ukazatelům činnosti sdružení. Způsob vedení účetnictví a účetní závěrka byly 
prověřovány jednak z hlediska výše uvedených právních předpisů a jednak z hlediska 
dalších zákonů a předpisů obecně platných zejména: 
 
- zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších změn, 
- zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších změn, 
- zák. č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn, 
 
Na základě ověření vedení účetnictví a roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2006 
Kontrolní komise konstatuje, že 
 
účetnictví je vedeno kvalifikovaně a je na dobré úrovni. 
 
Tato zpráva vychází z XI. Zasedání Kontrolní komise RRA Vysočina dne 22. března 2007. 
 
 

Závěr 
 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří v poměrně velmi složitém roce, kdy nebyly 
vyhlašovány výzvy a hlavní zdroj příjmů RRAV byl tedy značně ohrožen, dokázali najít 
jiné aktivity, které tento propad  nahradili. Jsou to především sami pracovníci RRAV, ale 
také naši klienti, kteří ocenili komplexnost a profesionalitu našich služeb a s důvěrou je 
využívají.  Také bych chtěl poděkovat členům předsednictva a kontrolní komise z řad 
starostů a podnikatelů, kteří vytvořili příznivý rámec pro práci výkonného aparátu 
agentury.  
 
 
 
 

     Vladimír Měrka 
       předseda předsednictva 

 


