Zápis ze 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
Prezenční listina:
za kraj Vysočina:

za Jihomoravský kraj:

MUDr. Jiří Běhounek
Pavel Hodač
Ing. Bc. Martin Hyský
Ing. Jaromír Kalina
Ing. Vladimír Novotný
Ing. Lucie Vichrová

Ing. Martin Kyjovský
Ing. Naděžda Křemečková
Stanislav Navrkal
Ing. Jiří Němec
Vít Rajtšlégr
Ing. Mgr. Drago Sukalovský

Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., jako host
Omluveni:
PaedDr. Hana Potměšilová, Ing. Jan Nečas a Ing. Ivo Minařík, MPA, jako host za kraj
Jihomoravský;
Ing. Radovan Necid a Mgr. Pavel Pacal za Kraj Vysočina.
Průběh jednání:
Jednání zahájil v 9.00 hodin J. Běhounek, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
(dále jen „Regionální rada“ nebo „Regionální rada Jihovýchod“).
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Při zahájení jednání bylo přítomno 11 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“),
z toho pět za Jihomoravský kraj a šest 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.
1. Schválení návrhu programu jednání
J. Běhounek přivítal členy a ostatní zúčastněné a informoval o programu 66. zasedání Výboru
Regionální rady. Nebyly podány žádné návrhy na změnu 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
dle materiálu RR–66–2018–01–př. č. 1.

rady

regionu

soudržnosti

Jihovýchod

pro–proti–zdržuji se
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

2. Schválení ověřovatelů zápisu
Podklad: RR–66–2018–02
Usnesení: ÚRR 66/02
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:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:
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11–0–0
6–0–0
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
1.

P. Dvořák informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady
k 31. 12. 2017 dle přílohy materiálu RR–66–2018–03–př. č. 1. K 31. 12. 2017 bylo plnění příjmů
Regionální rady Jihovýchod ve výši 16 687 728,17 Kč, což činí 61,90 % k upravenému rozpočtu,
a čerpání výdajů ve výši 90 758 529,62 Kč, což činí 80,26 % k upravenému rozpočtu.

2.

P. Dvořák přednesl informativní zprávu k účetní závěrce za rok 2017 dle přílohy materiálu k tomuto
bodu RR–66–2018–03–př. č. 2. Výsledkem hospodaření Regionální rady k 31. 12. 2017 je ztráta
ve výši 1 912 077,41 Kč. Ztráta vznikla odpisem pohledávek vůči příjemcům a to z důvodu zrušení
právního aktu zakládající vznik pohledávky odvolacím orgánem nebo zánikem pohledávky z důvodu
ukončené insolvence.
Během roku 2017 nevzniklo riziko ztráty finančních prostředků a nejsou známy žádné významné
okolnosti, které by měly vliv na hospodaření účetní jednotky.

3.

P. Dvořák informoval o rozpočtových opatřeních schválených předsedou RR JV a ředitelem ÚRR
v období od posledního zasedání VRR v roce 2017 dle materiálů RR–66–2018–03–př. č. 3 a
RR–66–2018–03–př. č. 4.

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:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
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.

Zapsala: E. Bušinová
strana:3

pro–proti–zdržuji se
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

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:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

4. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2018
P. Dvořák informoval o návrhu rozpočtového opatření, které zvyšuje příjmy rozpočtu
celkem o 3 127 064,73 Kč, z toho o částku 3 122 920,38 Kč z důvodu obdržení finančních prostředků z
MMR a o částku 4 144,35 Kč z důvodu přijetí vratky. Opatření dále zvyšuje výdaje rozpočtu o 4 144,35
Kč z důvodu odvodu přijaté vratky na účet PCO a snižuje financování o 3 122 920,38 Kč.
Podrobný rozpis rozpočtového opatření č. 1/2018 podle rozpočtové skladby je uveden v materiálu
RR–66–2018–04–př. č. 1.
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
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pro–proti–zdržuji se
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
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
E. Šteflová informovala o žádosti příjemce dotace Thermal Pasohlávky, a.s., IČO 27714608, sídlem
Pasohlávky č.p. 1, 691 22 Pasohlávky (dále jen „příjemce dotace“), o vyslovení souhlasu s prodejem
pozemků souvisejících s inženýrskými sítěmi, čerpací stanicí užitkové vody a dopravní komunikací - vše
vybudováno díky financování z dotace poskytnuté z Regionálního operačního programu Jihovýchod na
projekt reg. č. CZ.1.11/2.1.00/08.01122 s názvem Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní
infrastruktura. Žádost podal příjemce dotace 19. 1. 2018.
Pozemky plánované k prodeji nebyly pořízeny z finančních prostředků dotace, přesto se může jejich
prodej výrazně dotknout výsledků projektu. Regionální rada jako poskytovatel dotace si vyžádala od
příjemce dotace doplňující informace k žádosti, harmonogram prodeje pozemků, stanovisko obce
Pasohlávky a dohledala zápis z valné hromady příjemce dotace ze 17. 1. 2018, v němž je bod 5
obsahující rozhodnutí o realizaci projektového záměru prodeje pozemků, za účelem vybudování
lázeňské a rekreační zóny, a pokyn valné hromady představenstvu příjemce dotace k jeho realizaci,
včetně podmínek prodeje (dle RR_66_2018_05_př._ č._6).
Příjemce dotace chce prodat pozemky jako celek jednomu zájemci ve veřejné nabídkové soutěži. Pokud
nebude možné získat jednoho zájemce, bude uvažovat o změkčení podmínek. Dle posudku vychází
tržní cena 1.708,-- Kč za 1 m2 pozemků určených k prodeji.
Úřad Regionální rady doporučuje Výboru Regionální rady schválit žádost příjemce dotace z
19. ledna 2018 o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace s prodejem pozemků a udělit mu souhlas s
prodejem pozemků za předem určených podmínek (dle RR-66-2018-5).
J. Běhounek se zeptal, zda poté, kdy udržitelnost projektu skončí (29. srpna 2019), může si příjemce
s pozemky nakládat jak chce. E. Šteflová tento názor potvrdila.
N. Křemečková upozornila, že
dle zápisu z valné hromady příjemce dotace (dle
RR_66_2018_05_př._č._6) jsou pozemky p. č. 3163/590, 3163/591, 3163/595 a 3163/596 v k. ú.
Mušov určeny příjemcem dotace k prodeji jen zčásti. S. Stará uvedla, že příjemce byl upozorněn, že
žádost musí souhlasit s výše uvedeným usnesením jeho valné hromady, přesto v žádosti uvedl celé
pozemky formou čísel parcel určených k prodeji, proto jsou v návrhu usnesení č. ÚRR 66/05 uvedeny
zmíněné pozemky určené k prodeji jako celé nikoliv jen z části. J. Běhounek připomněl, že bez
vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemků nelze nyní budoucí části parcel přesně
specifikovat. S. Navrkal navrhnul řešení s odkazem na bod 6 navrhovaného usnesení, že „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“. Toto řešení bylo členy Výboru Regionální rady akceptováno. J. Běhounek doplnil,
že v případě potřeby je ohledně nové žádosti příjemce dotace možné svolat i mimořádný Výbor
Regionální rady.
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V průběhu projednávání se v 9.25 hod. dostavil Ing. Martin Kyjovský, člen VRR za Jihomoravský kraj.
Předsedající před zahájením hlasování ověřil, zda někdo z hlasujících členů Výboru Regionální rady
není ve střetu zájmů (viz čl. 8 odst. 1 a 2 jednacího řádu Výboru). Žádný z přítomných členů Výboru
Regionální rady ani na jedné straně neprohlásil, že by byl ve statutárních orgánech a tím ve střetu
zájmů. Rovněž po přečtení S. Starou definice střetu zájmů dle § 34 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, na nějž odkazuje čl. 8 odst. 1 a 2 jednacího řádu Výboru žádný
z přítomných členů Výboru Regionální rady neprohlásil, že by byl ve střetu zájmů.
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
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,

Zapsala: E. Bušinová
strana:6

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:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–1
5–0–1
6–0–0

6. Informace o uzavírání Regionálního operačního programu Jihovýchod
A. Zatloukal informoval, že dne 26. ledna 2018 byly Ministerstvem financí v návaznosti na schválení
předběžného uzavření Regionálního operačního programu Jihovýchod Výborem Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod (dle usnesení č. ÚRR 65/03-2 z 25. 1. 2018) odeslány dopisy:
a) generálnímu řediteli GŘ Regionální a městská politika Evropské komise s vyslovením souhlasu s
výpočtem závěrečné platby, včetně částek navržených k odečtení z tohoto výkazu s cílem plného
uzavření Regionálního operačního programu Jihovýchod a
b) žádost velvyslanci ČR u Evropské unie o předání výše uvedeného stanoviska České republiky
Evropské komisi.
V návaznosti na tuto skutečnost došlo na úrovni e-mailové komunikace k dotazování Evropské komise,
GŘ Regionální a městská politika, ohledně projektu reg. č. CZ.1.11/1.1.00/40.01616 – II/345 Golčův
Jeníkov – Chotěboř. Evropská komise se domnívala, že i v případě tohoto projektu by mělo dojít k
vynětí, pokud se prokáže, že dotace byla udělena projektu, jehož projektová dokumentace byla
vypracována chybně.
Na základě návštěvy věcně a místně příslušného stavebního úřadu a nahlédnutí do spisu u Okresního
soudu v Havlíčkově Brodě bylo zjištěno následující:
1. Projektové dokumentace (DPS, PDPS) včetně stavebního povolení předložené v rámci registrace
projektu CZ.1.11/1.1.00/40.01616: II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř a předložené na stavební úřad v
Chotěboři (nyní zařazené do soudního spisu) jsou zcela totožné.
2. Z obžaloby okresního státního zastupitelství v Havlíčkové Brodě č.j. 1 ZT 109/2015-411 z 2. prosince
2016 plyne, že ke zřícení původního klenbového mostu vedlo odborné pochybení osob, které se podílely
na řízení a dozorování prací v kombinaci s nedodržením postupů a úkonů vyplývajících ze smluvních
vztahů, s nedbáním upozornění a s nedodržením postupů uvedených v projektové dokumentaci ve
stupni DSP, PDPS a s nedodržením ustanovení týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Toto potvrzuje i znalecký posudek uvedený v obžalobě.
Regionální rada tedy na základě výše uvedených skutečností dospěla k závěru, že projekt
CZ.1.11/1.1.00/40.01616: II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř splnil podmínky smlouvy o poskytnutí
dotace včetně všech pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod. Výše uvedené skutečnosti
byly sděleny 14. 3. 2018 Platebnímu a certifikačnímu orgánu Ministerstva financí, které je předalo výše
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uvedenému GŘ Evropské komise. Dne 22. 3. 2018 ještě Regionální rada sdělila na další dotaz Evropské
komise podrobnou informaci ohledně výše uvedeného projektu, z níž plyne, že demolice původního
mostu a stavba nového spadaly pod pojem „rekonstrukce“, který je v souladu s projektovou dokumentací
a vydaným stavebním povolením a výdaje související s demolicí mostu byly zařazeny mezi nezpůsobilé
výdaje, stejně jako výdaje na technický dozor investora a BOZP, tj. ani v případě prokázání zavinění
zřízení mostu technickým dozorem investora a osobami odpovědnými za BOZP to nemá vliv na
způsobilost výdajů (podrobně dle RR_66_2018_06_př._č._1).
A. Zatloukal informoval o telefonickém rozhovoru s J. Mlynářovou, vedoucí oddělení Certifikace a
akreditace PCO, před zahájením jednání Výboru Regionální rady, která potvrdila, že věc je dostatečně
prověřená a vyjádřila přesvědčení, že v budoucnu by dle jejího názoru nemělo hrozit, aby byly výdaje
hrazené z dotace na výše uvedený projekt považovány nezpůsobilé. Takto bude PCO informovat
Evropskou komisi. Pokud Evropská komise přijme stejný závěr jako Regionální rada, ROP Jihovýchod
bude uzavřen k datu 28. 12. 2017 (den platby závěrečného zůstatku), pokud stanovisko akceptováno
nebude, dojde k vynětí výše uvedeného projektu.
A. Zatloukal informoval i o situaci ohledně uzavírání ostatních regionálních operačních programů – tři
regionální operační programy jsou uzavřeny (SM, SV a SČ), u dvou programů proces uzavírání není
zahájen (JZ a SZ) a dva programy jsou na cestě k uzavření (MS, JV).
J. Kalina se zeptal, jak vznikla teorie o dvou rozdílných stavebních dokumentacích u výše uvedeného
projektu. E. Šteflová sdělila, že to bylo na základě nepřesných informací v médiích, neboť EK se
domnívala, že pod pojem rekonstrukce nemůže být vztažen proces demolice starého mostu a výstavba
nového mostu, tj. celá věc vznikla díky otázce, co je to vlastně rekonstrukce dle českých právních
předpisů a co vše je možné za rekonstrukci považovat.
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:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:
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7. Různé
J. Běhounek informoval, že další zasedání VRR se uskuteční 20. 6. 2018 v 9.00 hod. formou
videokonference. J. Běhounek poděkoval všem členům Výboru Regionální rady za jejich práci.
Jednání skončeno v 9.45 hodin.

MUDr. Jiří Běhounek,
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod

Ověřovatelé zápisu:

25. 4. 2018

Stanislav Navrkal

25. 4. 2018

Ing. Bc. Martin Hyský

Zápis vypracovala:

E. Bušinová

V Jihlavě dne:

4. 4. 2018
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