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     Zápis ze 65. zasedání   
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného 

dne 25. 1. 2018 v Brně a Jihlavě (formou videokonference)  
 
 
 
 

Program zasedání: 
 

 

1. Schválení návrhu programu jednání  

2. Schválení ověřovatelů zápisu  

3. Návrh Evropské komise na předběžné uzavření Regionálního operačního programu 
Jihovýchod 

4. Různé 

 

Prezenční listina: 
 
za kraj Vysočina:                                                    za Jihomoravský kraj: 
 
MUDr. Jiří Běhounek   Ing. Martin Kyjovský 
Pavel Hodač  Ing. Jiří Němec 
Ing. Bc. Martin Hyský  PaedDr. Hana Potměšilová 
Ing. Radovan Necid  Vít Rajtšlégr 
Mgr. Pavel Pacal   Ing. Mgr. Drago Sukalovský 
    
    
Omluveni: 
Ing. Naděžda Křemečková, Stanislav Navrkal, Ing. Jan Nečas a Ing. Ivo Minařík, MPA, jako host za 
kraj Jihomoravský; 
Ing. Jaromír Kalina, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Lucie Vichrová a Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., 
jako host, za Kraj Vysočina. 
 
 
Průběh jednání: 
 
Jednání zahájil ve 14.00 hodin J. Běhounek, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
(dále jen „Regionální rada“ nebo „Regionální rada Jihovýchod“).  
Při zahájení jednání bylo přítomno 10 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“), 
z toho pět za Jihomoravský kraj a pět za Kraj Vysočina.   

J. Běhounek konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný, sdělil, že zápis z předchozího jednání Výboru 
byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny námitky. Zapisovatelkou byla určena E. Bušinová. 
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1. Schválení návrhu programu jednání  

J. Běhounek přivítal členy a ostatní zúčastněné a informoval o programu mimořádného 65. zasedání 
Výboru Regionální rady. Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu jednání. 

 
Podklad:  RR–65–2018–01, RR–65–2018–01–př. č. 1 

Usnesení:  ÚRR 65/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 program 65. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
dle materiálu RR–65–2018–01–př. č. 1.      

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0      
 

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

Podklad: RR–65–2018–02 
Usnesení: ÚRR 65/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 ověřovatele zápisu z 65. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  

 

Jihomoravský kraj:  PaedDr. Hana Potměšilová  

a za Kraj Vysočina:  Ing. Bc. Martin Hyský   

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 
 
a současně souhlasí s ověřením zápisu ihned po skončení jednání. 
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3. Návrh Evropské komise na předběžné uzavření Regionálního operačního programu 
Jihovýchod 

A. Zatloukal informoval, že Evropská komise nabídla ROP Jihovýchod možnost předběžného a vzápětí i 
úplného ukončení programu pod podmínkou, že tři sporné projekty budou z ROP Jihovýchod vyjmuty. 
Konkrétně tento krok znamená odečtení nevymožitelných částek dotací poskytnutých na níže uvedené 
projekty. Důvody nevymožitelnosti a výše částek dotací jsou uvedeny v příloze č. 2 podkladových 
materiálů k tomuto bodu. 

V dopise Evropské komise, Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku, ref. 
Ares(2017)6048816 z 11. 12. 2017 (viz příloha č. 1 a 1a podkladových materiálů) se uvádí, že pro plné 
uzavření programu ROP Jihovýchod je nezbytnou podmínkou odečtení tři nevymožitelných částek 
dotace ze závěrečného výkazu výdajů.  

Jedná se o nevymožitelné částky dotace u projektů CZ.1.11/2.1.00/02.00438 s názvem „První bobová 
dráha na jižní Moravě“, CZ 1.11/2.1.00/01.00157 s názvem „Zkvalitnění služeb Farmy Bolka Polívky a 
rozšíření o wellness“ a CZ.1.11/2.1.00/02.00531 s názvem „Vytvoření expozice brněnského 
funkcionalismu s využitím kulturní památky „Kavárna ERA“.  

Odbor Národní fond Ministerstva financí, vykonávající úlohu Platebního a certifikačního orgánu, připravil  
návrh odpovědi na výše uvedený dopis Evropské komise (viz příloha č. 3 a 3a podkladových materiálů), 
v němž je vysloven souhlas s návrhem Evropské komise na předběžné uzavření Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. 

Na úrovni České republiky a jejího rozpočtu nebude tento krok znamenat ukončení činnosti Regionální 
rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Práva a povinnosti ze smluv o poskytnutí dotace včetně kontrol 
projektů budou nadále plněny až do konce doby udržitelnosti příslušných projektů. Vynětí výše 
uvedených projektů nemá žádný finanční dopad na Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod. 
Tedy lze čerpat dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím MMR na případné závazky Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihovýchod vzniklé v důsledku rozhodnutí věcně příslušného správního orgánu o její 
povinnosti vyplatit zadrženou částku dotace příjemci i po uzavření ROP Jihovýchod na úrovni Evropské 
unie. Zároveň výdaje na provoz Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod budou nadále hrazeny 
z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020. 

 

Před přistoupením k samotnému hlasování nesdělil žádný z přítomných členů Výboru na dotaz 
předsedy J. Běhounka, že by byl dle čl. 8 jednacího řádu Výboru ve střetu zájmů. Předseda 
Výboru tedy konstatoval, že všichni přítomní členové Výboru jsou oprávněni k hlasování. 

 
Podklad: RR–65–2018–03, RR–65–2018–03–př. č. 1, RR–65–2018–03–př. č. 1a  a  
         RR-65-2018-03-př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 65/03–1  
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
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 odečtení tří nevymožitelných částek dotace náležících pod body a) a b) dopisu Evropské komise, 
GŘ pro regionální a městskou politiku, ref. Ares(2017)6048816 z 11.12.2017, který je uveden v 
příloze č. 1 a 1a tohoto materiálu, ze závěrečného výkazu výdajů.   

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0  
 
 
Podklad: RR–65–2018–03, RR–65–2018–03–př. č. 3 a RR–65–2018–03–př. č. 3a 
Usnesení: ÚRR 65/03–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 

 

 návrh odpovědi na dopis Evropské komise (viz usnesení č. ÚRR 65/03-1) vypracovaný 
Ministerstvem financí a přiložený v příloze č. 3 a 3a a vyslovuje současně souhlas s návrhem 
Evropské komise na předběžné uzavření Regionálního operačního programu Jihovýchod. 

     pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 
 

4. Různé  

J. Běhounek informoval, že další zasedání VRR se uskuteční dne 4. 4. 2018 v 9.00 hod. formou 
videokonference a poděkoval všem členům Výboru Regionální rady za jejich práci. 

 

Jednání skončeno v 14.25 hodin.  

 
 
 
 
 
      

     MUDr. Jiří Běhounek,  
          předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 
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Ověřovatelé zápisu:  
 
 
25. 1. 2018  PaedDr. Hana Potměšilová  
 
 
 
25. 1. 2018  Ing. Bc. Martin Hyský  
 
 
 
Zápis vypracovala:  E. Bušinová 
 
V Jihlavě dne:  25. 1. 2018 


