Zápis ze 68. zasedání
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného
dne 17. 9. 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. Informace o zpracovávání poskytnutých osobních údajů členů Výboru
5. Změna organizační struktury a počtu zaměstnanců RR
6. Různé
Prezenční listina:
za kraj Vysočina:

za Jihomoravský kraj:

MUDr. Jiří Běhounek
Pavel Hodač
Ing. Bc. Martin Hyský
Ing. Jaromír Kalina
Mgr. Pavel Pacal
Ing. Lucie Vichrová

Stanislav Navrkal
Ing. Jiří Němec
PaedDr. Hana Potměšilová
Vít Rajtšlégr
Ing. Mgr. Drago Sukalovský

Omluveni:
Ing. Naděžda Křemečková, Ing. Martin Kyjovský, Ing. Jan Nečas a Ing. Ivo Minařík, MPA, jako host
za kraj Jihomoravský;
Ing. Radovan Necid, Ing. Vladimír Novotný a Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., jako host za Kraj
Vysočina.

Průběh jednání:
Jednání zahájil v 15.00 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 68. zasedání Výboru Regionální
rady. Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu jednání.
Podklad: RR–68–2018–01, RR–68–2018–01–př. č. 1
Usnesení: ÚRR 68/01
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


program 68. zasedání Výboru Regionální
dle materiálu RR–68–2018–01–př. č. 1.

rady

regionu

soudržnosti

Jihovýchod

pro–proti–zdržuji se
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:
2.

11–0–0
6–0–0
5–0–0

Schválení ověřovatelů zápisu

Podklad: RR–68–2018–02
Usnesení: ÚRR 68/02
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


ověřovatele zápisu z 68. 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:

Zapsala: E. Bušinová
strana:2

11–0–0
6–0–0
5–0–0

3.

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

1.

P. Dvořák informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady
k 29. 8. 2018 dle přílohy materiálu RR–68–2018–03–př. č. 1. K 29. 8. 2018 bylo plnění příjmů
Regionální rady Jihovýchod ve výši 30 437 668,47 Kč, což činí 93,97 % k upravenému rozpočtu,
a čerpání výdajů ve výši 18 742 527,34 Kč, což činí 38,24 % k upravenému rozpočtu.

2.

P. Dvořák přednesl informativní zprávu k mezitímní účetní závěrce k 30. 6. 2018 dle přílohy materiálu
k tomuto bodu RR–68–2018–03–př. č. 2. Výsledkem hospodaření Regionální rady k 30. 6. 2018 je
zisk ve výši 3 168 393,72 Kč, jehož výše je ovlivněna především nespotřebovanou částí dotace od
MMR na projekt Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019, v nákladové části opravnými
položkami a ostatními náklady hrazenými z prostředků Regionální rady. Na straně výnosů ovlivňují
hospodářský zůstatek výnosy, které jsou příjmy Regionální rady a nespotřebované dotace.
Během období 1-6/2018 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 změnách v rozpisu
rozpočtu schválených ředitelem ÚRR v období od 5. 6. do 29. 8. 2018 dle materiálů
RR–68–2018–03–př. č. 3 a RR–68–2018–03–př. č. 4.

Podklad: RR–68–2018–03, RR–68–2018–03–př. č. 1
Usnesení: ÚRR 68/03–1
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 29. 8. 2018 dle materiálu RR–68–2018–03–př. č. 1.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

Podklad: RR–68–2018–03, RR–68–2018–03–př. č. 2
Usnesení: ÚRR 68/03–2
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–68–2018–03–př. č. 2.
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pro–proti–zdržuji se
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

Podklad: RR–68–2018–03, RR–68–2018–03–př. č. 3 a RR–68–2018–03–př. č. 4
Usnesení: ÚRR 68/03–3
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 změnách v rozpisu rozpočtu
v kompetenci ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod (č. 6/2018) dle materiálu
RR–68–2018–03–př. č. 3 a o přehledu všech rozpočtových opatření a změnách v rozpisu rozpočtu
za rok 2018 dle materiálu RR–68–2018–03–př. č. 4.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:
4.

11–0–0
6–0–0
5–0–0

Informace o zpracovávání poskytnutých osobních údajů členů Výboru

S. Stará informovala v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) o zpracovávaných osobních údajích členů
Výboru, které se týkají: fotografie, jména, příjmení, data narození, telefonního čísla, e-mailové adresy,
adresy trvalého bydliště, příp. korespondenční adresy, pokud ji příslušný člen Výboru sdělil, data zahájení
a ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře správce, podpisu, kamerového záznamu podoby a
zvukové nahrávky hlasu v případě záznamu jednání Výboru. Tyto osobní údaje zpracovává Regionální
rada jako správce.
U výše uvedených osobních údajů uvedla účely zpracování osobních údajů; právní základy pro
zpracování; dobu uložení osobních údajů u správce, oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě,
že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení; příjemce nebo kategorie příjemců osobních
údajů a informaci o předávání Evropské unii.
Dále uvedla, že rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně není, postupuje se dle výše
uvedeného nařízení; poskytování osobních údajů v případě fotografie, kamerového záznamu podoby,
zvukové nahrávky hlasu v rámci záznamu jednání Výboru, telefonního čísla a e-mailové adresy není
zákonným či smluvním požadavkem; poskytování osobních údajů v případě jména, příjmení, data
narození, trvalého bydliště, příp. korespondenční adresy, pokud ji člen Výboru uvedl, data zahájení a
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ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře správce a podpisu je zákonným či smluvním požadavkem,
tedy subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout.
S. Stará uvedla důsledky pro subjekt údajů při neposkytnutí osobních údajů a zároveň informovala, že
správce nepředává osobní údaje do třetí země ani neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.
Informovala o právech subjektu údajů a o možnosti podat stížnost správci, jeho pověřenci pro ochranu
osobních údajů nebo Úřadu na ochranu osobních údajů
Podklad: RR–68–2018–04
Usnesení: ÚRR 68/04
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


informace dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů, o zpracovávání
poskytnutých osobních údajů členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

5. Změna organizační struktury a počtu zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod
A. Zatloukal informoval, že z důvodu ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod a
zmenšování agendy se navrhuje zrušení jednoho pracovního místa projektového manažera zařazeného
v oddělení realizace projektů Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, a to
k 31. prosinci 2018, a to konkrétně pracovního místa č. 75, a současně se navrhuje schválení nové
organizační struktury od 1. ledna 2019 tak, jak je uvedena v příloze RR–68–2018–05–př. č. 1 tohoto
materiálu.
Podklad: RR–68–2018–05
Usnesení: ÚRR 68/05–1
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


s účinností k 31. prosinci 2018 zrušení jednoho pracovního místa projektového manažera
zařazeného v oddělení realizace projektů Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,
a to konkrétně pracovního místa č. 75.
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pro–proti–zdržuji se
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

Podklad: RR–68–2018–05, RR–68–2018–05–př. č. 1
Usnesení: ÚRR 68/05–2
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


s účinností od 1. ledna 2019 změnu organizační struktury dle materiálu RR–68–2018–05–př. č. 1.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:
6.

11–0–0
6–0–0
5–0–0

Různé

S. Stará informovala o postupu ve sporu z veřejnoprávní smlouvy č. j. MF-15041/2018/1203 týkajícího se
projektu s názvem „ZOO pěti kontinentů“, reg. č. CZ.1.11/2.1.00/14.01231 (dále jen „projekt“) a
zahájeného Statutárním městem Jihlava (dále jen „příjemce dotace“).
Celá situace vznikla jako následek rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 17. 3. 2017, č.j. MF73625/2014/1203-3 o odvolání příjemce dotace proti rozhodnutí Regionální rady o odvodu za porušení
rozpočtové kázně ve výši 45.433.297,-- Kč ze dne 26. 9. 2014, č.j. RRJV 12221/2014. Rozhodnutí
o odvolání Ministerstva financí je datováno dnem 17. 3. 2017 a Regionální radě bylo doručeno dne 20. 3.
2017, tj. až rok poté, co došlo k provedení poslední platby příjemci dotace v rámci předložených žádostí
o platbu. Výše uvedené rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně a následné rozhodnutí o odvolání
Ministerstva financí se týkalo žádostí o platbu č. 1 až 3 a konkrétně výdajů souvisejících s veřejnou
zakázkou na stavební práce, v jejímž provedení shledala Regionální rada pochybení, s nímž se ale
Ministerstvo financí neztotožnilo.
Částka, o níže se vede spor, ve výši 3.987.374,58 Kč je součtem částek vyplacených v rámci žádostí
o platbu č. 4 až 7, a to konkrétně výdajů souvisejících se zmíněnou veřejnou zakázkou na stavební práce.
Regionální rada se při posuzování těchto žádostí o platbu řídila svým právním názorem ohledně této
veřejné zakázky, uvedeným v pravomocném rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně č.j. RRJV
12221/2014.
Regionální rada je dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, oprávněná k rozhodování o proplacení finančních prostředků dotace a nemůže
zpětně otevírat uzavřené žádosti o platbu č. 4 až 7, jejichž proplacení provedla v souladu s právním stavem
a posouzením aktuálním v době rozhodování o proplacení finančních prostředků dotace, a měnit tak výši
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vyplacených finančních prostředků bez příslušného pravomocného rozhodnutí nadřízeného správního
orgánu, proto se v rámci žádostí o platbu č. 4 až 7 řídila svým právním názorem v rámci výdajů, které se
v souvislosti s dotčenou veřejnou zakázkou promítly i do těchto žádostí o platbu.
Pokud Ministerstvo financí v rámci rozhodnutí tohoto sporu z veřejnoprávní smlouvy potvrdí částku
požadovanou příjemcem dotace v návrhu, je Regionální rada ochotna příslušnou finanční částku uvolnit
a vyplatit. Za účelem úhrady této částky by Regionální rada podala žádost o poskytnutí dotace Ministerstvu
pro místní rozvoj, které jako podmínku podání žádosti stanoví pravomocné rozhodnutí Ministerstva financí
ve sporu z veřejnoprávní smlouvy. Dotace však není poskytována na úhradu nákladů řízení, které by
Regionální rada musela uhradit z vlastních zdrojů.
J. Běhounek informoval, že další zasedání VRR se uskuteční 12. 12. 2018 v 10 hodin formou osobního
setkání v Žebětínském dvoře v Brně. Závěrem J. Běhounek poděkoval všem členům Výboru Regionální
rady za jejich práci.
Jednání skončeno v 15.25 hodin.

MUDr. Jiří Běhounek,
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod
Ověřovatelé zápisu:
8. 10. 2018

Stanislav Navrkal

8. 10. 2018

Ing. Bc. Martin Hyský

Zápis vypracovala:

E. Bušinová

V Jihlavě dne:

17. 9. 2018
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