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  VÝPIS Z USNESENÍ  
z 66. zasedání   

 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného 
dne 4. 4. 2018 v Brně a Jihlavě (formou videokonference)  

 
 

Program zasedání: 

 

1. Schválení návrhu programu jednání  

2. Schválení ověřovatelů zápisu  

3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, informativní zpráva o účetní závěrce, 
provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a změn rozpisu 
rozpočtu v kompetenci ředitele ÚRR JV 

4. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2018 

5. Žádost o vyslovení souhlasu s prodejem pozemků – projekt č. CZ.1.11/2.1.00/08.01122 s 
názvem Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky  

6. Informace o uzavírání programu 

7. Různé 

1. Schválení návrhu programu jednání  

Podklad:  RR–66–2018–01, RR–66–2018–01–př. č. 1 
Usnesení:  ÚRR 66/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 program 66. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
dle materiálu RR–66–2018–01–př. č. 1.      

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   11–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0      

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

Podklad: RR–66–2018–02 
Usnesení: ÚRR 66/02 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  

 ověřovatele zápisu z 66. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  

Jihomoravský kraj:  Stanislav Navrkal  

a za Kraj Vysočina:  Ing. Bc. Martin Hyský   

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   11–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 

3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, informativní zpráva o účetní 
závěrce a provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV  
a ředitele ÚRR JV 

Podklad: RR–66–2018–03, RR–66–2018–03–př. č. 1   
Usnesení: ÚRR 66/03–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 
 

 zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 
Regionální rady Jihovýchod k 31. 12. 2017 dle materiálu RR–66–2018–03–př. č. 1.   

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   11–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0  
 
Podklad: RR–66–2018–03, RR–66–2018–03–př. č. 2   
Usnesení: ÚRR 66/03–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 

 

 informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–66–2018–03–př. č. 2.  

     pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   11–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0  
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Podklad: RR–66–2018–03, RR–66–2018–03–př. č. 3 a RR–66–2018–03–př. č. 4   
Usnesení: ÚRR 66/03–3 

 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 

 

  zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních  
v kompetenci předsedy Regionální rady Jihovýchod a o provedených rozpočtových opatřeních  
v kompetenci ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod (č. 16/2017 a 17/2017) dle materiálu  
RR–66–2018–03–př. č. 3 a přehled všech rozpočtových opatření za rok 2017 dle materiálu  
RR–66–2018–03–př. č. 4.  

     pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   11–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0  
 

4. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2018 

Podklad: RR–66–2018–04, RR–66–2018–04–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 66/04 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 rozpočtové opatření č. 1/2018 dle materiálu RR–66–2018–04–př. č. 1 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   11–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 
 

5. Žádost o vyslovení souhlasu s prodejem pozemků - projekt reg. č. 
CZ.1.11/2.1.00/08.01122 s názvem Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní 
infrastruktura  

Podklad: RR–66–2018–05, RR_66_2018_05_př._č._ 1, RR_66_2018–05_př._ č._ 2,     
      RR_66_2018_05_př._ č._ 3, RR_66_2018_05_př._č._4, RR_66_2018_05_př._ č._ 5,   
      RR_66_2018_05_př._č._6, RR_66_2018_05_př._č._7, RR_66_2018_05_př._č._8 
Usnesení: ÚRR 66/05 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 žádost výše uvedeného příjemce dotace z 19. ledna 2018 o vyslovení souhlasu poskytovatele 
dotace s prodejem pozemků (viz materiál RR_66_2018_05_př._č._1) a uděluje mu souhlas s 
prodejem těchto pozemků: 

a) p. č. 3163/590, 3163/591, 3163/593, 3163/594, 3163/595, 3163/596, 3163/754 v k. ú. Mušov      a 

b) p. č. 5767, 5768, 5769, 5772 v k. ú. Pasohlávky,  

ale za těchto podmínek: 

1. výše uvedené pozemky příjemce dotace zatíží před prodejem odpovídajícími služebnostmi (věcnými 
břemeny) zajišťujícími řádnou údržbu a provoz výsledků projektu reg. č. CZ.1.11/2.1.00/08.01122, tj. 
všech liniových staveb, včetně čerpací stanice užitkové vody a dopravní komunikace, a to zejména 
služebností stezky, průhonu a cesty a v případě pozemků, kde je vedení nízkého napětí a slaboproudé 
rozvody i služebností inženýrské sítě, 

2. pozemek pod čerpací stanicí užitkové vody příjemce dotace oddělí z pozemku p. č. 3163/596 v k. ú. 
Mušov před prodejem výše uvedených pozemků a čerpací stanici ani oddělený pozemek pod ní 
v rozloze 200 m2 neučiní součástí prodeje, v rámci pozemku p. č. 3163/596 v k.ú. Mušov zřídí 
služebnost stezky, průhonu a cesty, zajišťující přístup za účelem řádné údržby tohoto výsledku projektu, 

3. v kupní smlouvě s kupujícím příjemce dotace výslovně uvede, že výše uvedené pozemky jsou 
prodávány za účelem vybudování lázeňské a rekreační zóny v souladu se strategickým záměrem 
Jihomoravského kraje a územním plánem platným a účinným v době podání žádosti o vyslovení 
souhlasu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jako poskytovatele dotace s prodejem 
pozemků (tj. 19. ledna 2018), 

4. kupující bude v kupní smlouvě na výše uvedené pozemky zavázán ke spolupráci s příjemcem dotace 
v rámci udržení výsledků projektu reg. č. CZ.1.11/2.1.00/08.01122 do konce doby udržitelnosti projektu, 
včetně povinnosti splnění pokynů Regionální rady jako poskytovatele dotace, pokud budou vydány 
v souvislosti s udržením výsledků projektu, 

5. splnění výše uvedených podmínek prokáže příjemce dotace Regionální radě před podpisem kupní 
smlouvy na výše uvedené pozemky, 

6. pokud příjemce dotace jakkoliv změní podmínky prodeje výše uvedených pozemků, sdělí tuto 
skutečnost okamžitě Regionální radě a požádá Regionální radu o nové udělení souhlasu s prodejem 
výše uvedených pozemků. 

     pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   11–0–1 
Kraj Vysočina:    5–0–1 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
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6. Informace o uzavírání Regionálního operačního programu Jihovýchod  

Podklad: RR–66–2018–06, RR_66_2018_06_př._č._1 
Usnesení: ÚRR 66/06 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 informace o uzavírání Regionálního operačního programu Jihovýchod z 4. 4. 2018. 

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   12–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 

7. Různé  

J. Běhounek informoval, že další zasedání VRR se uskuteční dne 20. 6. 2018 v 9.00 hod. formou 
videokonference. 

 

 

  

 

   MUDr. Jiří Běhounek  
          předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 
 
 
 
Zápis ověřen:   24. 4. 2018 
 
 
Zápis vypracovala:  E. Bušinová 
 
V Jihlavě dne:  4. 4. 2018 


