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Téma jednání: Zápis z 23. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 

Datum konání: 23. 11. 2016 

Místo konání: Velký sál kulturního domu Jupiter, Náměstí 17, Velké Meziříčí 

 

Přítomni: Ing. Erika Šteflová, MBA, Mgr. Václav Božek, CSc., Mgr. Petr Tlustoš, Ing. Bc. 
Martin Hyský, Ing. Ivo Minařík, MPA, Ing. Michal Franek, Ing. Hana Strnadová, doc. RNDr. 
Iveta Fryšová, Ing. Vlastimil Bejček, CSc., Mgr. Iva Zlatušková, Mgr. Alena Štěrbová, Ing. 
PaedDr. Rudolf Chloupek, Ing. Zdeňka Škarková, Mgr. Petr Kostík, Ing. Tomáš Prchal, RNDr. 
Josef Zetěk, Jaromír Hron, Ing. Helga Pečená, Mgr. Bc. Eliška Drnovská, Mgr. Robert Spáčil, 
Ph.D., Ing. Jiří Honek 
 

Omluveni: Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Jan Vitula, Ing. Helena Piskovská, Mgr. Jiří Janda 

 

Hosté: Ing. Pavel Novák, Ing. Kateřina Yonová, Mgr. Radek Řeřicha 

 

Program zasedání: 

Program 23. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 
 

1. Schválení ověřovatelů zápisu  

2. Schválení programu 23. zasedání Monitorovacího výboru  

3. Schválení zápisu z 21. zasedání Monitorovacího výboru  

4. Schválení zápisu z 22. zasedání Monitorovacího výboru  

5. Projednání a schválení návrhu Závěrečné zprávy o provádění ROP Jihovýchod  

6. Informace o pokroku IPRM  

7. Výroční kontrolní zpráva a výsledky provedených auditů  

8. Administrace ROP JV v roce 2016 a následujících letech  

9. Změna Jednacího řádu Monitorovacího výboru ROP JV  

10. Různé, diskuse 

 

 

 

Průběh zasedání: 

 

23. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV zahájil předsedající V. Božek v 10.05, pověřený 

v souladu s čl. 5 odst. 2 JŘ MV ROP JV, přivítal přítomné členy a hosty a sdělil jména 

omluvených členů. Zároveň uvedl počet přítomných členů Monitorovacího výboru a sdělil, že 

výbor je usnášeníschopný. Zapisovatelkou byla určena Zuzana Částková ze sekretariátu MV 

ROP JV z ÚRR JV. 
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1. Schválení ověřovatelů zápisu 

V. Božek navrhl jako ověřovatele zápisu pana J. Hrona a pana P. Tlustoše, kteří nominaci 

přijali. 

 

Podklad: MV-23-01 

 

Usnesení č. 001/MV23/16:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 ověřovatele zápisu  23. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 

     1. ověřovatel J. Hron 

     2. ověřovatel P. Tlustoš 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

2. Schválení programu 23. Zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 

V. Božek sdělil, že program obsahuje 10 bodů a vyzval přítomné k případnému doplnění nebo 

úpravě programu. Žádné připomínky k programu nebyly vzneseny. 

 

Podklad: MV-23-02, MV-23-02-pril-1 

 

Usnesení č. 002/MV23/16:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 program 23. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu 

Jihovýchod dle materiálu MV-23-02-pril-1. 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

3. Schválení zápisu z 21. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 

Prezentoval V. Božek. Informoval, že k zápisu byly ze strany členů Monitorovacího výboru 

ROP Jihovýchod vzneseny připomínky, které byly zapracovány do předkládaného zápisu 

ke schválení. 

Podklad: MV-23-03, MV-23-03-pril-1 

 

Usnesení č. 003/MV23/16:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 zápis z 21. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle materiálu MV-23-03-

pril-1. 
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Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

4.  Schválení zápisu z 22. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 

Prezentoval V. Božek. Informoval, že k zápisu nebyly vzneseny připomínky, byl ověřen a v této 

podobě byl všem členům MV ROP JV rozeslán.  

 

Podklad: MV-23-04, MV-23-04-pril-1 

 

Usnesení č. 004/MV23/16:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 zápis z 22. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle materiálu MV-23-04-

pril-1. 

 

 

5. Projednání a schválení návrhu Závěrečné zprávy o provádění ROP Jihovýchod  

 

Závěrečnou zprávu (dále ZZ) prezentovala E. Šteflová. Na úvod uvedla, že ZZ byla 

zpracována v souladu s čl. 67 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Obecné nařízení) a 

Metodickým doporučením pro tvorbu závěrečné zprávy o provádění operačního programu 

v období 2007–2013 (dále jen „Doporučení“). ZZ byla zaslána k připomínkování Ministerstvu 

pro místní rozvoj – Národnímu orgánu pro koordinaci (MMR–NOK), Auditnímu orgánu (AO) a 

Platebnímu a certifikačnímu orgánu (PCO). V souladu s Doporučením verzi se zapracovanými 

připomínkami MMR–NOK a PCO (připomínky AO prozatím nebyly zaslány) rovněž 

předkládáme ke schválení Monitorovacímu výboru. E. Šteflová dále popsala harmonogram 

postupu prací na Závěrečné zprávě a uvedla, že v  souladu s Doporučením budou 

do závěrečné zprávy zapracovávány připomínky a upravovány některé hodnoty a proto je 

žádoucí, aby Monitorovací výbor zprávu v aktuální verzi schválil s mandátem pro Úřad 

Regionální rady k jejímu dopracování. O finalizaci závěrečné zprávy a jejím odeslání Evropské 

komisi budou členové Monitorovacího výboru následně informováni. K tomuto postupu byl 

ze strany Národního orgánu pro koordinaci v rámci Metodického doporučení k uzavírání 

programového období 2007–2013 formulován unifikovaný návrh usnesení, který předkládáme 

ke schválení MV. 

 

E. Šteflová předala slovo R. Hublovi k prezentaci ZZ.  

 

R. Hubl na úvod představil strukturu ROP JV a uvedl krátkou charakteristiku regionu 

soudržnosti JV. Zmínil, že se jedná o druhý region v ČR  z hlediska HDP na obyvatele a i díky 

dotacím se posunul do kategorie vyspělejších regionů. Dále pokračoval v prezentaci celkových 

výsledků. Zdůraznil, že bylo podpořeno 941 projektů s celkovou dotací přibližně 21 mld. Kč. 
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Dále prezentoval: typové projekty ROP JV, kde se podle počtu projektů nebo objemu 

financovaných prostředků jedná o školu/školku nebo silnici. Informoval, že průměrná 

úspěšnost projektů v ROP JV z hlediska schvalovacího procesu dosahovala více než 55 % a 

nejčastějším důvodem pro vyřazení byla nízká kvalita projektů. U podpory znevýhodněných 

regionů (bylo uvedeno v maximálním vymezení, které se v průběhu implementace měnilo) bylo 

realizováno téměř 40% všech financí z ROP, tj. celkem 352 projektů za 285 mil. €. Zmínil, že 

s plněním pravidla N+2/N+3 ROP JV problém neměl a víceletá chybovost prozatím nikdy 

nepřekročila 2%. Dále představil přehled auditů a kontrol, zdůraznil 3x audit NKÚ, 3x audit 

EÚD a 3x audit EK. Čtyři projekty budou mít vliv na konečné vyúčtování, které jsou ještě 

v řešení. Informoval, že 2x proběhla revize operačního programu. Poprvé v roce 2011 

zvýšením alokace programu o dodatečné prostředky v celkové výši 15,9 mil. EUR z EFRR 

s vazbou na posílení vzdělávací infrastruktury v regionu. Druhá revize programu byla EK 

schválena v roce 2014 a týkala se vnitřních realokací mezi prioritními osami v rámci programu 

v celkovém objemu 22,5 mil. €. Posíleny byly osy 1 (Dostupnost dopravy) a 3 (Udržitelný rozvoj 

měst a venkovských sídel), a to přesunem financí z os 2 (Rozvoj udržitelného cestovního 

ruchu) a 4 (Technická pomoc). 

 

Předáno slovo E. Šteflové k prezentaci po prioritních osách. 

 

E. Šteflová uvedla, že u oblasti podpory „silnice“ byla největší alokace a vyhlášená 1. výzva. 

Poděkovala krajům, které měly kvalitní projekty, a tím pomohly čerpat alokaci. Celkem bylo 

podpořeno 163 projektů s 8,1 mld. Kč schválené dotace, z které se investovalo do 608 km 

nových nebo zrekonstruovaných silnic a obchvatů a do více než 142 rekonstruovaných 

křižovatek a uvedla příklady.  

 

E Šteflová předala slovo J. Karáskovi. 

 

J. Karásek prezentoval příklady úspěšných projektů silnic za Jihomoravský kraj a poděkoval 

za spolupráci zejména SÚS JMK. Dále uvedl, že bylo pořízeno 104 autobusů a postaveno 54 

terminálů v celkové hodnotě dotací 1,0 mld. Kč. 

 

J. Karásek předal slovo E. Šteflové. 

 

E. Šteflová prezentovala u oblasti Drážních vozidel 7 projektů s vyčerpanou alokací 1,8 mld. 

Kč. U cyklostezek bylo cílem jednak podpořit bezmotorovou dopravu a cestovní ruch v regionu 

Jihovýchod a také odklon cyklistické dopravy z nebezpečných silnic. Bylo podpořeno 80 

projektů za 1,0 mld. Kč. Uvedla příklady úspěšných projektů. V oblasti podpory 2.1 

Infrastruktura cestovního ruchu (v období 2014–2020 již v dotacích ESIF chybí) bylo 

podpořeno 146 projektů s dotací 2,9 mld. Kč. Těmito projekty bylo vytvořeno 669 pracovních 

míst a obnoveno 47 památek a uvedla příklady úspěšných projektů. 

Dále poukázala na vytvoření klastrů projektů, díky kterým došlo k synergickým efektům 

ze spojení více projektů, a uvedla příklad města Třebíče. 
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E. Šteflová předala slovo J. Karáskovi.  

 

J. Karásek prezentoval klastr projektů v oblasti Pasohlávek. Během strategické výzvy se sešly 

projekty, které vytvořily společný komplex a včetně vlastních investic investora dochází 

postupně k rozvoji celé oblasti. Upozornil i na problémové projekty. 

 

J. Karásek předal slovo R. Hublovi. 

 

R. Hubl představil oblast podpory 2.2 Služby v cestovním ruchu, ve které bylo schváleno 94 

projektů s dotací 300 mil. Kč a uvedl příklady dvou úspěšných projektů – Noc kostelů, kde se 

zapojilo 162 kostelů a akce byla přenesena i do ostatních  evropských států (Slovensko, 

Polsko, Estonsko). Druhým úspěšným příkladem je Brněnský architektonický manuál – 

webové stránky www.bam.brno.cz z projektu Brněnské architektonické stezky.  

 

R. Hubl předal slovo E. Šteflové. 

 

E. Šteflová prezentovala osu 3 ROP JV určenou pro rozvoj měst a obcí, o kterou byl největší 

zájem ze strany žadatelů. Součástí této osy byly i projekty integrovaných plánů rozvoje měst 

(IPRM). Zdebyly alokované prostředky pro Brno a Jihlavu a žadatelé museli projekty realizovat 

v katastrálním území měst Brno a Jihlava. Uvedla, že hlavním přínosem IPRM byla možnost 

nového komplexního přístupu k plánování a realizaci projektů. Za Jihlavu byla vyčerpána 

alokace na 99,1%. 

 

E. Šteflová předala slovo J. Karáskovi. 

 

J. Karásek prezentoval IPRM města Brna, kam spadaly dva IPRM projekty. J. Karásek 

jednotlivé projekty IPRM stručně popsal. Dále informoval o typových projektech měst a obcí, 

mezi které patřily projekty škol, o které byl velký zájem. Bylo podpořeno 194 projektů škol a 

předškolních zařízení za více než 1,9 mld. Kč. Dalším typovým projektem jsou nemocnice. 

Jednalo se o velké investiční projekty na vybudování nových pavilonů včetně vybavení. Bylo 

podpořeno 14 nemocnic s dotací více než 880 milionů korun. Dalším typovým projektem měst 

a obcí je infrastruktura sociální péče, která není podporována v aktuálním období. Uvedl 

příklady projektů. Dále upozornil na mýty týkající se podpory z ROP JV např. u hotelů, jimž 

náleželo jen 1,6 % celkové alokace finančních prostředků ROP JV. Jako příklad uvedl hotel 

Galant v Mikulově, který byl rekonstruován z brownfieldu. Další mediální mýtus - podpora 

rozhleden v údolí, přičemž jsou všechny na kopci. Na závěr zmínil, že z ROP JV nebyla 

podpořena výstavba žádného golfového hřiště, pouze dva projekty se dotýkaly golfových hřišť, 

a to tak, že jeden projekt obsahoval tvorbu informačních materiálů ohledně golfové turistiky v 

regionu a druhý projekt byl o rekonstrukci kongresových prostor, které sousedily s golfovým 

hřištěm. 

 

J. Karásek předal slovo E. Šteflové. 
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E. Šteflová prezentovala projekt technické pomoci a způsob fungování ÚRR. 

 

E. Šteflová předala slovo K. Kurkové 

 

K. Kurková informovala o výsledcích průzkumu o povědomí veřejnosti o ROP JV. Dále 

prezentovala osvědčené postupy pro publicitu: přímá komunikace, konference, školení, 

kvalitně zpracované internetové stránky. Závěrem poděkovala všem za spolupráci. 

 

V. Božek poděkoval za prezentace a otevřel rozpravu k tomuto bodu. 

 

Do rozpravy se přihlásil J. Hron. 

J. Hron položil dotazy:  

 

1. Zda finanční částka vynaložená na audity nebyla větší než finanční částka vynaložená na 

samotnou administraci projektů a činnost ÚRR?  

R. Hubl odpověděl, že tuto otázku ÚRR neřešil, neboť povinnost auditů vyplývá z předpisů 

upravujících ROP JV, tudíž není možné odpovědět, ale existuje projekt na financování 

auditního orgánu a dá se dohledat konkrétní částka. J. Honek doplnil, že audit je nutná 

podmínka k certifikaci výdajů.  

2. Odkud byl údaj o počtu návštěvníků na akci Noc kostelů? 

Odpověděl R. Hubl, že zdrojem jsou data z Biskupství brněnského. 

3. Proč chybí v brožurce ROP JV 2006-2016, která byla k dispozici na zasedání, ocenění TOP 

invest 2010? 

Odpověděl R. Hubl, že se jedná o ocenění udělované externími subjekty a týká se politiky ÚRR 

vůči jeho zaměstnancům, tudíž není přímo spjaté s projekty příjemců dotací financovanými 

ROP JV, o nichž tato brožurka je. 

 

J. Zetěk se přihlásil do rozpravy. Doporučil dodržovat stejný počet desetinných míst ve všech 

tabulkách Závěrečné zprávy. Reagoval R. Hubl, s tím, že problém bude odstraněn.  

J. Zetěk se dále zeptal, zda došlo k vyváženému rozvoji území? Odpověděl R.Hubl, že byly 

provedeny dvě evaluace zaměřené na dopady a výsledky v území, ale je ještě brzo na měření 

skutečných dopadů. Podle naplněnosti indikátorů dle národního číselníku je tento cíl splněn. 

 

Podklad: MV-23-05, MV-23-05-pril-1 

 

Usnesení č. 005/MV23/16:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje: 

Závěrečnou zprávu o provádění Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 

2007–2013 dle materiálu MV–23–05–pril–1-upr1 a souhlasí s tím, aby řídící orgán provedl 

aktualizaci údajů uvedených ve zprávě. Zejména půjde o úpravy na základě zjištění z auditů, 

připomínek Ministerstva financí, připomínek Ministerstva pro místní rozvoj či na základě 

dalších okolností, které nebyly v době schválení Závěrečné zprávy známy a tudíž do ní 

nemohly být zapracovány. Veškeré takové změny budou ze strany řídicího orgánu řádně 
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odůvodněny formou změnového listu připojeného k upravené verzi Závěrečné zprávy. Členové 

Monitorovacího výboru dále souhlasí s tím, aby řídící orgán po provedení této aktualizace 

odeslal Závěrečnou zprávu Evropské komisi. Řídící orgán následně, bez zbytečného odkladu, 

zašle členům Monitorovacího výboru upravenou verzi Závěrečné zprávy pro informaci. 

     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

6. Informace o pokroku IPRM  

V. Božek předal slovo E. Šteflové, která stručně představila přehled čerpání jednotlivých IPRM. 

Zdůraznila, že nebyly žádné nedostatky a změny v projektech byly řádně zadministrovány.  

 

IPRM města Brna prezentoval R. Řeřicha. Informoval o celkových výsledcích realizace 

jednotlivých IPRM. Uvedl i čerpání IPRM z IOP a příklady úspěšných projektů. Prezentoval 

přínosy IPRM, kde jako hlavní zdůraznil potřebu nastavit strategické plánování investic, což 

bylo úspěšné. Vidí to jako vhodný prostředek financování a plánování. Poděkoval za 

spolupráci s Úřadem RS JV. Vyzdvihnul velmi dobrou komunikaci a konzultace během 

realizace jednotlivých projektů, což bylo velmi přínosné a zobrazilo se i na výsledku 

realizovaných projektů  

 

R. Chloupek představil IPRM města Jihlavy za celé období. Představil unikátní projekty, které 

jsou výjimečné i v rámci ČR. Zdůraznil, že došlo k vyřešení problému s mateřskými školkami 

tím, že došlo k navýšení a zkvalitnění kapacit. Poukázal na další úspěšné projekty, např. 

Přístavba speciální ZŠ, Březinova 31 a Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy. 

Dalším úspěšným projektem je z hlediska IPRM doplňující projekt ZOO pěti kontinentů, kde 

díky nárůstu návštěvnosti, dochází k návratu investic do rozpočtu města Jihlavy 

prostřednictvím zvýšeného objemu finančních prostředků utržených na vstupném. 

 

V. Božek poděkoval za prezentace a vyzval ostatní k doplnění k tomuto bodu.  

 

Podklad: MV-23-06 

 

Usnesení č. 006/MV23/16:  

 

 

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí: 

 informaci o pokroku Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna dle materiálu 

MV–23–06. 

 

     

Usnesení přijato konsensuálně. 
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7. Výroční kontrolní zpráva a výsledky provedených auditů 

 

S. Staníková informovala, že ve sledovaném období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 byly 

vykonány 2 audity systému (Audit implementace ROP JV zaměřený na prověření spolehlivosti 

jeho ŘKS na základě hodnocení klíčových požadavků pro ŘO - ROPJV/2014/S/001 - 

(SYS2014) a Audit AO/2014/SM/05-ROP JV (audit zdravotnictví). Žádný z dokončených 

systémových auditů nezjistil systémové nedostatky. Bylo identifikováno celkem 23 zjištění, 

z toho 4 zjištění s vysokou mírou závažnosti, 4 zjištění se střední mírou závažnosti, 15 zjištění 

s nízkou mírou závažnosti, audit zdravotnictví neidentifikoval žádné zjištění. 

 

Do konce roku 2015 byl rovněž ukončen 1 audit systému na ŘO (Audit zaměřený na ověření 

splnění nápravných opatření z akčního plánu auditu systému č. ROPJV/2014/S/001 a na 

ověření řešení nesrovnalostí v rámci KP 7). AO konstatoval, že všechna opatření byla 

ze strany ŘO splněna. 

 

Předmětem auditu vzorku operací pak byly způsobilé výdaje ROP JV, které byly certifikované 

v roce 2014. Vybraný vzorek představoval 76 % z certifikovaných výdajů. 

 

Na základě výsledků auditů systémů a auditů operací vydal AO stanovisko bez výhrad. 

 

V období, které následovalo po uzavření Výroční kontrolní zprávy (do 30. 9. 2016), byly AO 

provedeny ještě další audity operací výdajů spadajících do certifikace 2015 a 2016. 

 

Ve dnech 6. – 17. prosince 2010 byl vykonán zástupci Evropského účetního dvora audit 
k prohlášení věrohodnosti u ROP Jihovýchod. Audit EK probíhal v roce 2010 a cílem bylo 
prověřit práci AO MF ČR dle čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Oba audity byly z hlediska 
otevřených nálezů sloučeny a v dané věci proběhl dne 12. 6. 2014 tzv. „hearing“, tedy setkání 
ŘO s EK. Dne 19. 12. 2014 obdržela RR RS JV konečné stanovisko pro problematiku víceprací 
u projektů silnic (7 z 9 projektů bez nálezu, u dvou finanční oprava ve výši 11,4 mil. Kč) a 
technických kvalifikačních předpokladů u projektu na nákup drážních vozidel MHD (projekt bez 
nálezu). 

 

Na závěr uvedla další audity a kontroly: Přezkum hospodaření Regionální rady RS JV se 

závěrem že nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumávání hospodaření, a nejsou stanovena opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

Za sledované období byla provedena pravidelná veřejnosprávní kontrola hospodaření s 

veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR ČR v roce 2014 na 

spolufinancování podílu rozpočtu EU a státního rozpočtu ČR k financování ROP JV. Protokol 

o výsledku kontroly ve svém závěru obsahoval jedno nápravné opatření. Kontrolní zjištění 

nemá vliv na hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků. Nápravné 

opatření bylo splněno. 
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Podklad: MV-23-07, MV-23-07-pril-1 

 

Usnesení č. 007/MV23/16:  

 

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí: 

 Výroční kontrolní zprávu pro období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 dle materiálu MV–
23–07–pril–1. 

Usnesení přijato konsensuálně. 
 

 

8. Administrace ROP JV v roce 2016 a následujících letech  

 

K. Kurková uvedla, že financování aktivit vedoucích k ukončení operačního programu bude 
v letech 2016–2023 zajištěno z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020 (dále jen 
„OP TP“), který je řízen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Projekt Regionální rady RS 
Jihovýchod s registračním číslem CZ08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000003 byl podán konkrétně 
v rámci specifického cíle č. 3 nazvaného Podpoření kapacit pro implementaci ESIF na nižší 
než národní úrovni, kde jsou příjemci podpory řídící orgány regionálních operačních programů 
2007–2013 (dále též „ROP“). 

Projekt ROP JV do OP TP byl podán v listopadu 2015 s celkovým rozpočtem 87 500 000 Kč. 
Cílem projektu je především zajištění personálních kapacit a s tím spojené provozní a jiné 
náklady na ukončení činnosti ROP Jihovýchod.  

 
Podklad: MV-23-08 

 

Usnesení č. 008/MV23/16 

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí:  

 informace o administraci ROP Jihovýchod v roce 2016 a následujících letech dle 

materiálu MV–23–08. 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

9. Změna Jednacího řádu Monitorovacího výboru ROP JV 

E. Šteflová prezentovala doporučení Národního orgánu pro koordinaci k organizaci MV. NOK 

doporučuje řídícím orgánům zvážit možnosti dalších konání zasedání Monitorovacího výboru 

po odeslání závěrečných dokumentů operačního programu. 

Vzhledem k tomu, že se v rámci procesu uzavírání Regionálního operačního programu NUTS 
2 Jihovýchod 2007–2013 mohou i po odeslání závěrečné zprávy řešit další záležitosti spojené 
např. s vypořádáním nesrovnalostí, nefungujícími projekty atd., Úřad Regionální rady RS  

Jihovýchod (ÚRR JV) doporučuje, aby byl Monitorovací výbor svoláván pro případ 
projednávání těchto záležitostí pouze ad hoc. Proto ÚRR JV navrhuje změnu Jednacího řádu  
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Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod. Navrhovaná změna 
se týká části II, článku 2 Svolávání zasedání, kde v odstavci 1 je uvedeno: „Výbor se schází 
dle potřeby, minimálně jedenkrát ročně.“ Navrhované nové znění odstavce 1 článku 2 je: 
„Výbor se schází dle potřeby.“ 

 

Podklad: MV-23-09, MV–23–09–pril–1 

 

Usnesení č. 09/MV23/16:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje: 

 Změnu Jednacího řádu Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu 
Jihovýchod dle materiálu MV–23–09–pril–1. 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 
 

10. Různé, diskuze 

V. Božek poděkoval za prezentace a otevřel diskuzi. 

V. Božek uvedl, že v brožurce ROP JV 2006-2016 nemohla být vzhledem k vzniku doplněna 

informace o Archeoparku Pavlov, který byl oceněn titulem Stavba roku 2016. Je to druhý takto 

oceněný projekt Jihomoravského kraje.  

E. Šteflová poděkovala za spolupráci. 

 

Jednání bylo ukončeno v 12.54. 

Mgr. Václav Božek, CSc., 

pověřený k řízení zasedání Monitorovacího výboru  

ROP Jihovýchod 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

    

Mgr. Petr Tlustoš.    

 

 

Jaromír Hron 
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