Zápis z 69. zasedání
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného
dne 12. 12. 2018 v Hotelu a restauraci Žebětínský dvůr
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. 3/2018
5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Regionální rady na období 2020–2021
6. Schválení rozpočtu Regionální rady na rok 2019
7. Zpráva o řízení rizik
8. Změna organizační struktury
9. Termíny zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v roce 2019
10. Informace o ukončování ROP Jihovýchod
11. 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
Vít Rajtšlégr
PaedDr. Hana Potměšilová
Ing. Mgr. Drago Sukalovský
Ing. Ivo Minařík, jako host

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

Zapsala: E. Bušinová
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Průběh jednání:
Jednání zahájil v 10.00 hodin J. Běhounek, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
(dále jen „Regionální rada“ nebo „Regionální rada Jihovýchod“).
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 69. zasedání Výboru
Regionální rady. Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu jednání.
Podklad:
Usnesení:

RR–69–2018–01, RR–69–2018–01–př. č. 1
ÚRR 69/01

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


program 69. zasedání Výboru Regionální
dle materiálu RR–69–2018–01–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–69–2018–02
Usnesení: ÚRR 69/02
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


ověřovatele zápisu z 69. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:

Jihomoravský kraj:
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Stanislav Navrkal

a za Kraj Vysočina:

Ing. Bc. Martin Hyský
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

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 změnách v rozpisu rozpočtu v kompetenci ředitele ÚRR JV
a)

P. Dvořák informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady
k 22. 11. 2018. K 22. 11. 2018 bylo plnění příjmů Regionální rady Jihovýchod ve výši
41 225 762,71 Kč, což činí 127,27 % k upravenému rozpočtu, a čerpání výdajů ve výši
28 534 227,20 Kč, což činí 58,21 % k upravenému rozpočtu. Podrobněji rozebral jednotlivé
příjmy a výdaje rozpočtu, které jsou uvedeny v materiálu RR–69–2018–03–př. č. 1.

b)

P. Dvořák seznámil účastníky s informativní zprávou k mezitímní účetní závěrce k
30. 9. 2018. Výsledkem hospodaření Regionální rady k 30. 9. 2018 je zisk ve výši
1 499 228,21 Kč dle materiálu RR–69–2018–03–př. č. 2. Sdělil, že během roku 2018
nevzniklo riziko ztráty finančních prostředků a nejsou známy žádné významné okolnosti,
které by měly vliv na hospodaření Regionální rady.

c)

P. Dvořák informoval o rozpočtových opatřeních. Předseda Regionální rady Jihovýchod
neschválil v období od 30. 8. do 22. 11. 2018 žádné rozpočtové opatření. Ředitel Úřadu
Regionální rady Jihovýchod v tomto období schválil 3 změny v rozpisu rozpočtu uvedené
v příloze RR–69–2018–03–př. č. 3.

Podklad: RR–69–2018–03, RR–69–2018–03–př. č. 1
Usnesení: ÚRR 69/03–1.
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 22. 11. 2018 dle materiálu RR–69–2018–03–př. č. 1.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Zapsala: E. Bušinová
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11–0–0
6–0–0
5–0–0

Podklad: RR–69–2018–03, RR–69–2018–03–př. č. 2
Usnesení: ÚRR 69/03–2
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–69–2018–03–př. č. 2.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

Podklad: RR–69–2018–03, RR–69–2018–03–př. č. 3 a RR–69–2018–03–př. č. 4
Usnesení: ÚRR 69/03–3
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. 7/2018, 8/2018 a 9/2018)
dle materiálu RR–69–2018–03–př. č. 3 a o přehledu všech rozpočtových opatření a změnách
v rozpisu rozpočtu za rok 2018 dle materiálu RR–69–2018–03–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. 3/2018
P. Dvořák informoval o návrhu rozpočtového opatření č. 3/2018, které obsahuje v položce příjmové:
a) zvýšení příjmů ve výši 7 757 712,58 Kč z důvodu vyšší poskytnuté dotace z MMR
na projekt RR na základě vyúčtování jednotlivých etap a také obdržení finančních prostředků na
doplacení dotace příjemci na základě Rozhodnutí MF ČR ve sporu z veřejnoprávní smlouvy
(položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR a položka 4216 – Ostatní investiční
přijaté transfery ze SR),
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b) zvýšení příjmů ve výši 15 674,80 Kč za pronájem automobilů dle rámcové smlouvy (položka
2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí),
c) zvýšení příjmů ve výši 25 631,89 Kč za přijaté úroky na účtech Regionální rady
v roce 2018 (položka 2141 – Příjmy z úroků),
d) zvýšení příjmů ve výši 74 153,00 Kč za prodej nábytku, výpočetní techniky a ostatního drobného
dlouhodobého hmotného majetku (položka 2310 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného
dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč),
e) zvýšení příjmů ve výši 192 186,23 Kč za příjmy související s činností ÚRR – přeplatek za teplo,
dobropis na základě zrušené smlouvy (položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a
náhrady),
f) zvýšení příjmů ve výši 211 168,00 Kč za prodej automobilu (položka 3113 – Příjmy z prodeje
ostatního hmotného dlouhodobého majetku),
g) zvýšení příjmů ve výši 557 356,14 Kč z důvodu přijetí vratky dotace od příjemce za porušení
smluvních podmínek u projektu CZ.1.11/3.1.00/22.01617 - Mateřská škola Mozaika, Březinova
30, Jihlava (položka 2227 – Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi RR a kraji, obcemi
a DSO),
h) změnu závazného
na 41 226 tis. Kč,

ukazatele

celkového

objemu

příjmů

rozpočtu

o

8

834

tis.

Kč

v položce výdajové:
a) zvýšení výdajů o 557 356,14 Kč z důvodu odvodu přijaté vratky dotace na účet PCO (položka
5364
Vratky
veřejným
rozpočtům
ústřední
úrovně
transferů
poskytnutých
v minulých rozpočtových obdobích),
b) změnu závazného
na 49 574 tis. Kč

ukazatele

celkového

objemu

výdajů

rozpočtu

o

557

tis.

a ve financování:
a) snížení ve výši 8 276 526,50 Kč,
b) změnu závazného ukazatele celkového objemu financování o 8 277 tis. Kč.
Podrobněji sdělil důvody změny příjmů a výdajů rozpočtu dle materiálu RR–69–2018–04–př. č. 1.
Podklad: RR–69–2018–04, RR–69–2018–04–př. č. 1
Usnesení: ÚRR 69/04

Zapsala: E. Bušinová
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Kč

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


rozpočtové opatření č. 3/2018 dle materiálu RR–69–2018–04–př. č. 1.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

5. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na léta
2020–2021
P. Dvořák sdělil, že střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a
výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů.
Střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady Jihovýchod je sestaven na roky 2020–2021 a počítá
s bilancí celkových příjmů a výdajů 20 993 tis. Kč v roce 2020 a 11 721 tis. Kč v roce 2021,
v podrobnostech je přehledně uveden v příloze RR–69–2018–05–př. č. 1.
Objem rozpočtu se snižuje v souvislosti s ukončováním ROP Jihovýchod. Příjmy budou tvořeny
dotacemi ze státního rozpočtu (kapitoly MMR) a rozpočtů krajů, úroky na účtech a případného prodeje
majetku Regionální rady. Výdaje budou vynaloženy na činnosti Regionální rady vedoucí k ukončení
ROP Jihovýchod a na případné doplatky dotací příjemcům na základě rozhodnutí MF ČR či soudních
sporů. Dlouhodobé pohledávky a závazky Regionální rada v letech 2020-2021 neočekává.
Podklad: RR–69–2018–05–1
Usnesení: ÚRR 69/05–1
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období
2020–2021 dle materiálu RR–69–2018–05–př. č. 1.
pro–proti–zdržuji se

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

6. Schválení rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2019
P. Dvořák informoval, že návrh rozpočtu Regionální rady na rok 2019 je sestaven z:
-

celkových příjmů ve výši
celkových výdajů ve výši
financování ve výši

24 463,1 tis. Kč,
50 670,5 tis. Kč,
26 207,4 tis. Kč.

Příjmy tvoří finanční prostředky ve výši:
22 489,6 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
předfinancování projektu z OP Technická pomoc,
1 085,5 tis. Kč od Jihomoravského kraje a 888,0 tis. Kč od Kraje Vysočina z jejich rozpočtů na
rok 2019 na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a Smlouvy o
poskytnutí dotace s Krajem Vysočina.
Výdaje jsou plánovány ve výši:
28 941,0 tis. Kč na schválený projekt v Operačním programu Technická pomoc, tj. výdaje ve
schváleném projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018-2019,
756,0 tis. Kč na Sociální fond Regionální rady Jihovýchod,
20 973,5 tis. Kč na ostatní výdaje na činnost Regionální rady.
Financování představuje:
26 207,4 tis. Kč použitím finančních prostředků minulých let ze zůstatků na běžných účtech
Regionální rady.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na informační tabuli Úřadu Regionální rady a webových stránkách
Regionální rady Jihovýchod od 27. 11. 2018 do 12. 12. 2018, čímž byla splněna povinnost dle § 11a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Připomínky k návrhu rozpočtu nebyly.
Podrobný návrh rozpočtu sestavený až na položky rozpočtové skladby je uveden v textové a tabulkové
části v příloze RR–69–2018–06–př. č. 1, část 1, část 2, část 3 a část 4.
Podklad: RR–69–2018–06, RR–69–2018–06–př. č. 1, část 1
Usnesení: ÚRR 69/06–1
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje

Zapsala: E. Bušinová
strana:7



rozpočet Regionální rady na rok 2019 v závazných ukazatelích rozpočtu, kde celkové příjmy jsou
ve výši 24 463,1 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 50 670,5 tis. Kč a financování ve výši
26 207,4 tis. Kč dle materiálu RR–69–2018–06–př. č. 1, část 1.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

Podklad: RR–69–2018–06
Usnesení: ÚRR 69/06–2
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


že do závazných ukazatelů příjmů a výdajů rozpočtu nevstupují v průběhu roku přijaté peněžní
prostředky od příjemců dotací (odvody za porušení smluvních podmínek a příjmy v projektech) a
odvody těchto příjmů do státního rozpočtu a do rozpočtů krajů.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

Podklad: RR–69–2018–06, RR–69–2018–06–př. č. 1, část 2, RR–69–2018–06–př. č. 1, část 3 a
RR–69–2018–06–př. č. 1, část 4
Usnesení: ÚRR 69/06–3
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


podrobný rozpočet příjmů dle materiálu RR–69–2018–06–př. č. 1, část 2, podrobný rozpis
rozpočtu výdajů dle materiálu RR–69–2018–06–př. č. 1, část 3 a podrobný rozpočet Sociálního
fondu dle materiálu RR–69–2018–06–př. č. 1, část 4.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Zapsala: E. Bušinová
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11–0–0
6–0–0
5–0–0

Podklad: RR–69–2018–06, RR–69–2018–06–př. č. 1, část 2 a RR–69–2018–06–př. č. 1, část 3
Usnesení: ÚRR 69/06–4
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
pověřuje


ředitele úřadu Regionální rady k provedení podrobného rozpisu rozpočtu podle rozpočtové
skladby dle materiálu RR–69–2018–06–př. č. 1, část 2 a dle materiálu RR–69–2018–06–př. č. 1,
část 3.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

7. Zpráva o řízení rizik
A. Zatloukal informoval, že v rámci hodnocení byla identifikována 3 rizika. Stupeň jejich významnosti
dosáhl na základě výsledků hodnocení stupně 9 a více pouze u jednoho rizika a u dalších dvou byl
stupeň významnosti nižší než 9:


ohrožení úspěšného ukončení ROP JV z důvodu fluktuace zaměstnanců (odchod zkušených
pracovníků);
 nedostatek finančních prostředků na proplacení doplatků dotace;
 nedostatek finančních prostředků na zvýšení platů na základě nařízení vlády ČR.
K výše uvedeným nejvýznamnějším rizikům byla v souladu se zvolenou taktikou pro řízení daného rizika
přijata Výborem pro řízení rizik opatření. Jednotlivá opatření jsou uvedena v informativní Zprávě o řízení
rizik - příloha RR–69–2018–08–př. č. 1.
Zpráva o řízení rizik dále obsahuje přehled rizikových projektů:
1. jedná se o čtyři projekty, které byly na základě rozhodnutí Platebního a certifikačního orgánu
označeny jako nevymožitelné;
2. dva projekty, u nichž na základě rozhodnutí Úřadu Regionální rady o porušení rozpočtové kázně
probíhá odvolací řízení a rozhodnutí v neprospěch Regionální rady by pro ni znamenalo
finanční výdaje;
3. tři projekty jsou identifikovány mimo systém řízení rizik ohrožujících implementaci ROP JV, neboť
příjemcům dotace byly částky dotace proplaceny, ale k rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně
došlo až následně, tj. případný neúspěch Regionální rady nebude znamenat finanční výdaje;
4. v jednom případě Regionální rada podala správní žalobu na základě pravomocného rozhodnutí
Ministerstva financí o odvolání příjemce dotace ve sporu z veřejnoprávní smlouvy, případný
neúspěch nebude pro Regionální radu znamenat finanční výdaje s výjimkou nákladů
řízení.

Zapsala: E. Bušinová
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Podklad: RR–69–2018–07, RR–69–2018–07–př. č. 1
Usnesení: ÚRR 69/07
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


Zprávu o řízení rizik dle materiálu RR–69–2018–07–př. č. 1
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

8. Změna organizační struktury a počtu zaměstnanců Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod
S. Stará uvedla, že z důvodu ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod a zmenšování
agendy se navrhuje zrušení jednoho pracovního místa právníka zařazeného v oddělení Kancelář ředitele
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod k 31. prosinci 2018, a to konkrétně pracovního
místa č. 39. S účinností od 1. ledna 2019 se organizační struktura mění tak, jak je uvedeno v příloze
č. RR–69–2018–08–př. č. 1.
Podklad: RR–69–2018–08
Usnesení: ÚRR 69/08–1
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


s účinností k 31. prosinci 2018 zrušení jednoho pracovního místa právníka zařazeného
v oddělení Kancelář ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, a to
konkrétně pracovního místa č. 39
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

Podklad: RR–69–2018–08, RR–69–2018–08–př. č. 1
Usnesení: ÚRR 69/08–2
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
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schvaluje


s účinností od 1. ledna 2019 změnu organizační struktury dle materiálu RR-69-2018-08-př. č. 1.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11–0–0
6–0–0
5–0–0

9. Termíny zasedání VRR v roce 2018
E. Šteflová informovala v souladu s Jednacím řádem Výboru Regionální rady o navrhovaných termínech
zasedání VRR. Většina jednání VRR v roce 2019 bude probíhat videokonferenčně.
Podklad: RR–69–2018–09
Usnesení: ÚRR 69/09
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


termíny zasedání Výboru Regionální rady v následujícím rozložení:
20. 3. 2019 v 10.00 hodin
26. 6. 2019 v 10.00 hodin
4. 9. 2019 v 10.00 hodin
4. 12. 2019 v 10.00 hodin

- forma videokonference,
- forma videokonference,
- forma videokonference,
- forma schůzky.

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

11–0–0
6–0–0
5–0–0

10. Informace o ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod
A. Zatloukal uvedl problematiku ukončování programu. Informoval, že Regionální rada regionu
soudržnosti Jihovýchod obdržela 13. listopadu 2018 dopis od Evropské komise, v němž je informována
o uzavření Regionálního operačního programu Jihovýchod k 28. prosinci 2017, viz příloha
RR–69–2018–10–př. č. 1.
Na národní úrovni získala Regionální rada zprávu pro členy vlády ČR „Informace o stavu uzavírání
programového období 2007–2013“, kterou obsahuje příloha RR–69–2018–10–př. č. 2. Z bodu 4
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na str. 11 této zprávy vyplývá, že Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) v současnosti
připravuje novelu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, obsahující úpravu
ukončování činnosti regionálních rad. Cílem této novely je zrušení sedmi regionálních rad a určení
přechodu jejich práv a povinností na jiný nástupnický subjekt, aby bylo zajištěno plnění úkolů
souvisejících s udržitelností projektů a dořešením sporných případů s ekonomickými dopady na státní
rozpočet. Zpráva konstatuje, že finanční prostředky z kapitoly MMR lze použít pouze na úpravu plnění
ze sporů z veřejnoprávních smluv.
V příloze RR–69–2018–10–př. č. 3 je uveden zatím pracovní souhrn otázek, které musí být před a po
ukončení činnosti regionálních rad řešeny. Zpráva MMR neobsahuje všechny následky, které v rámci
ukončení vzniknou. Činnost regionálních rad není upravena pouze v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, který zpráva MMR uvádí, ale regulují ji i další zákony, které bude třeba změnit, což
zpráva MMR neuvádí. Velkou finanční položku bude znamenat tzv. spisová rozluka, s níž bude spojeno
minimálně půl roku intenzivní práce. Doposud není určeno, kdo a jak spisy v listinné a elektronické
podobě převezme. V této souvislosti iniciovala Regionální rada v rámci pracovních skupin ředitelů a
právníků regionálních rad zahájení prací na návrhu legislativních změn a dalších opatření, která
souvisejí s ukončením činností regionálních rad (předpokládaný termín ukončení 31. prosinec 2021).
Tento návrh by měl být předložen Ministerstvu pro místní rozvoj jako základní materiál, z něhož by se při
ukončování činnosti regionálních rad mělo vycházet. Předložení tohoto návrhu je plánováno na konec
února 2019. K projednání by mělo být přizváno i Ministerstvo financí které je navíc odvolacím orgánem
v rámci sporů z veřejnoprávních smluv a odvodů ukládaných v rámci porušení rozpočtové kázně, tudíž i
ono by se mělo účastnit hledání finančních zdrojů na úhradu závazků regionálních rad.
Příloha RR–69–2018–10–př. č. 4 je materiál zpracovaný Regionální radou regionu soudržnosti
Severozápad pro pracovní skupinu Nesrovnalosti, obsahující grafické znázornění počtu nesrovnalostí
v rámci regionálních rad (tj. spory z veřejnoprávních smluv i výměry v rámci porušení rozpočtové kázně).
Podklad: RR–69–2018–10, RR–69–2018–10–př. č. 1, RR–69–2018–10–př. č. 2, RR–69–2018–10–př.
č. 3, RR–69–2018–10–př. č. 4
Usnesení: ÚRR 69/10
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


informace o ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod z 12. 12. 2018.
pro–proti–zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

11. Různé
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11–0–0
6–0–0
5–0–0

J. Běhounek informoval, že další zasedání VRR se uskuteční dne 20. 3. 2019 v 10.00 hod. formou
videokonference a poděkoval všem členům Výboru Regionální rady za jejich práci a pronesl novoroční
přání..
Jednání skončeno v 10.55 hodin.

MUDr. Jiří Běhounek,
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod
Ověřovatelé zápisu:
12. 12. 2018

Stanislav Navrkal

12. 12. 2018

Ing. Bc. Martin Hyský

Zápis vypracovala:

E. Bušinová

V Brně dne

12. 12. 2018

Zapsala: E. Bušinová
strana:13

