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       Zápis ze 71. zasedání   
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného 

dne 24. 6. 2019 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 změnách v rozpisu 
rozpočtu v kompetenci ředitele ÚRR JV  

4. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod za rok 2018  

5. Výsledky kontrol  

6. Změna organizační struktury  

7. Informace o ukončování ROP Jihovýchod 

8. Různé  

 

 

Prezenční listina: 
 
za kraj Vysočina:                                                    za Jihomoravský kraj: 
 
MUDr. Jiří Běhounek   Ing. Naděžda Křemečková 
Pavel Hodač  Ing. Martin Kyjovský 
Ing. Bc. Martin Hyský  Stanislav Navrkal 
Ing. Radovan Necid  Ing. Jan Nečas 
Mgr. Pavel Pacal  Ing. Jiří Němec 
Ing. Lucie Vichrová  PaedDr. Hana Potměšilová 
   Ing. Mgr. Drago Sukalovský 
    
   
Omluveni: 
Ing. Jaromír Kalina, Ing. Vladimír Novotný a Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., jako host, za Kraj 
Vysočina; Vít Rajtšlégr a Ing. Ivo Minařík, MPA, jako host za Jihomoravský kraj. 
 
 
Průběh jednání: 
Jednání zahájil ve 14.00 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 13 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“), z toho 
sedm 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 71. zasedání Výboru Regionální 
rady. Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu jednání. 

 
Podklad: RR–71–2019–01, RR–71–2019–01–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 71/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 program 71. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
dle materiálu RR–71–2019–01–př. č. 1.      

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0      

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

Podklad: RR–71–2019–02 
Usnesení: ÚRR 71/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 ověřovatele zápisu z 71. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  

Kraj Vysočina:   Ing. Bc. Martin Hyský  

a za Jihomoravský kraj:  Stanislav Navrkal 

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
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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 31. 5. 2019 dle přílohy materiálu RR–71–2019–03–př. č. 1. K 31. 5. 2019 bylo plnění příjmů 
Regionální rady Jihovýchod ve výši 13 068 801,42 Kč, což činí 48,53 % k upravenému rozpočtu, 
a čerpání výdajů ve výši 10 505 445,07 Kč, což činí 19,70 % k upravenému rozpočtu.  
 

2. P. Dvořák přednesl informativní zprávu k řádné účetní závěrce k 31. 3. 2019 dle přílohy materiálu 
k tomuto bodu RR–71–2019–03–př. č. 2. Výsledkem hospodaření Regionální rady k 31. 3. 2019 je 
ztráta ve výši 1 653 365,40 Kč, jejíž výše je ovlivněna časovým rozlišením a dohadnými účty 
z přijatých dotaci od MMR a bude vyrovnána při vypořádání dotace za roky 2018 a 2019.   
Během 1. čtvrtletí roku 2019 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 schvalovaných předsedou RR JV a změnách 

v rozpisu rozpočtu schvalovaných ředitelem ÚRR.  Předseda Regionální rady Jihovýchod neschválil 
v období od 1. 1. do 31. 5. 2019 žádné rozpočtové opatření. Ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod 
neschválil v tomto období žádnou změnu v rozpisu rozpočtu.  

 Přehled všech rozpočtových opatření a změn v rozpisu rozpočtu za rok 2019 je uveden v příloze  
RR–71–2019–03–př. č. 3. 

 
Podklad: RR–71–2019–03, RR–71–2019–03–př. č. 1   
Usnesení: ÚRR 71/03–1 
 
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. 5. 2019 dle materiálu RR–71–2019–03–př. č. 1.   

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0  
 
 
Podklad: RR–71–2019–03, RR–71–2019–03–př. č. 2   
Usnesení: ÚRR 71/03–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 

 

 informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–71–2019–03–př. č. 2.  
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     pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0  
 
 
Podklad: RR–71–2019–03, RR–71–2019–03–př. č. 3  
Usnesení: ÚRR 71/03–3 

 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 

 

  zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o všech rozpočtových opatření a změnách v 
rozpisu rozpočtu za rok 2019 dle materiálu RR–71–2019–03–př. č. 3. 

    pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0  

4. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
za rok 2018 

P. Dvořák informoval že Regionální rada měla v roce 2018 celkové příjmy ve výši 46 183 996,47 Kč a 
výdaje ve výši 33 724 758,34 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl 12 459 238,13 Kč.  
Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2018 byly v celkové výši 35 699 939,79 Kč.  
 
Hospodaření Regionální rady za rok 2018 je podrobně uvedeno v materiálu RR–71–2019–04–př. č. 1. 
Součástí závěrečného účtu je přezkoumání hospodaření, které provedlo Ministerstvo financí ČR, odbor 
17 – Kontrola, s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná závažná rizika. 
 
K účetní závěrce, která je složena z účetních výkazů je také přiložena „Inventarizační zpráva“, o 
provedené inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2018, „Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 
2018“ a „Roční zpráva o činnosti Útvaru interního auditu za rok 2018“.  
 
Výsledkem hospodaření za rok 2018 byl zisk ve výši 1 757 093,82 Kč. 
 
Podklady k účetní závěrce jsou podrobně uvedeny v příloze RR–71–2019–04–př. č. 2. 
 
Podklad: RR–71–2019–04, RR–71–2019–04–př. č. 1   
Usnesení: ÚRR 71/04–1 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2018 dle materiálu RR–

71–2019–04–př. č. 1 a vyjadřuje souhlas s hospodařením Regionální rady za rok 2018 bez 

výhrad. 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
 
Podklad: RR–71–2019–04, RR–71–2019–04–př. č. 2   
Usnesení: ÚRR 71/04–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 účetní závěrku Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod sestavenou k 31. 12. 2018  

dle materiálu RR–71–2019–04–př. č. 2. 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
 
Podklad: RR–71–2019–04 
Usnesení: ÚRR 71/04–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 převod zisku ve výši 1 757 093,82 Kč z výsledku hospodaření Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod za rok 2018 na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých 

let. 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
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5. Výsledky kontrol 

P. Dvořák informoval, že v roce 2019 byl dokončen přezkum hospodaření Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod za rok 2018 vykonané Ministerstvem financí ČR, dále proběhla kontrola 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR zaměřená na schválený projekt Regionální rady Jihovýchod a také 
kontrola VZP ČR  se zaměřením na plnění povinností plátce pojistného. 
 

1. Přezkum hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2018 
 
Kontrola byla zaměřena především na roční hospodaření Regionální rady Jihovýchod, nakládání s 
majetkem, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků, účetnictví a 
dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů a obsahuje závěr, že nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky, ani rizika, která mohou mít vliv na hospodaření Regionální rady Jihovýchod v budoucnosti. 

2. Kontrola projektu Regionální rady Jihovýchod 

Kontrola se zabývala kontrolou dokladů vztahující se k výdajům předložených za 1. až 3. etapu projektu, 
tj. za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Jednalo se o výdaje na schválený projekt 
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000098 – Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2018–2019 předloženého 
do operačního programu Technická pomoc. Protokol o kontrole neobsahoval žádná kontrolní zjištění ani 
doporučená opatření k nápravě. 

3. Kontrola VZP ČR 

Kontrola provedená pracovníky VZP ČR – Oddělení kontroly a správního řízení byla zaměřena na platby 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období  
1. 6. 2015 – 31. 1. 2019, především na dodržování oznamovací povinnosti, stanovení výše pojistného a 
vyměřovacích základů, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců 
pojistného a zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech. 
Ve zprávě o výsledku kontroly nebyla uvedena žádná kontrolní zjištění. 

4. Audit operace MF ČR 

Ve dnech od 24. 6. 2019 do 28. 6. 2019 proběhne fyzická kontrola v rámci auditu operace prováděného 

Auditním orgánem Ministerstva financí ČR u projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000098 - Ukončování 

ROP Jihovýchod v letech 2018–2019. Na vzorku operací proběhne kontrola výdajů u výše zmíněného 

projektu spadající do 1. a 2. etapy, což představuje období 1. 1. 2018 – 31. 8. 2018. 

Podklad: RR–71–2019–05 
Usnesení: ÚRR 71/05 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 
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 zprávu o výsledku kontroly přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod za rok 2018, kontroly projektu Regionální rady Jihovýchod provedenou MMR ČR, 

kontroly VZP ČR a o připravovaném auditu operace č. OPTP/2019/O/016 dle materiálu  

RR–71–2019–05. 

    pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

6. Změna organizační struktury a počtu zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod  

S. Stará sdělila, že z  důvodu ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod a zmenšování 
agendy se navrhuje k 31. srpnu 2019 zrušení dvou pracovních míst č. 7 a 30 – analytička specialistka -  a 
jednoho pracovního místa č. 38 – asistentka  ředitele. Uvedená pracovní místa jsou zařazena v oddělení 
Kancelář ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Současně se navrhuje schválení 
nové organizační struktury s účinností od 1. září 2019 tak, jak je uvedena v příloze RR–71–2019–06–př. 
č. 1. 

 

Podklad: RR–71–2019–06   
Usnesení: ÚRR 71/06–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje  

 s účinností k 31. srpnu 2019 zrušení: 

a) dvou pracovních míst analytička specialistka, a to konkrétně pracovních míst č. 7 a 30, 
a 

b) pracovního místa asistentka ředitele, a to konkrétně pracovního místa  
č. 38,  

zařazených v oddělení Kancelář ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod. 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

 
Podklad: RR–71–2019–06, RR–71–2019–06– př. č. 1   
Usnesení: ÚRR 71/06–2 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 

 s účinností od 1. září 2019 změnu organizační struktury dle materiálu RR–71–2019–06– př. č. 1 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

7. Informace o ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod – průběžný stav  

S. Stará informovala, že je připravována legislativní úprava ukončení činnosti Regionálních rad regionů 
soudržnosti. Aktuální pracovní verze je v příloze RR–71–2019–07–př. č. 1 a RR–71–2019–07–př. č. 2. 

Právním nástupcem Regionálních rad má být od 1. 1. 2022 ministerstvo pro místní rozvoj, které by také 
mělo vstoupit jako jejich právní nástupce do řízení, která nebudou k 31. 12. 2021 pravomocně rozhodnuta 
a ukončena ve věcech sporů z veřejnoprávních smluv a odvolání proti rozhodnutí o porušení rozpočtové 
kázně. Nová řízení zahajovaná po 1. 1. 2022 by už prováděly orgány finanční správy. 

Po vydefinování množství úkolů zbývajících po ukončení činnosti Regionálních rad bude mezi 
ministerstvem pro místní rozvoj a Regionální radami sjednána dohoda počtu zaměstnanců (v řádu 
jednotek), kteří přejdou jako zaměstnanci ministerstva pro místní rozvoj v režimu služebního zákona.  

Je připravována pracovní skupina Ukončování, v jejímž rámci by věcně příslušní zástupci Regionálních 
rad a ministerstva pro místní rozvoj pracovali na zajištění úkolů souvisejících s ukončením činnosti 
Regionálních rad. Tyto úkoly byly ze strany Regionálních rad ministerstvu pro místní rozvoj předány v 
dubnu letošního roku. 

Jedním z největších problémů je spisová rozluka. Zde je před odesláním dopis Regionálních rad s žádostí 
o metodické vedení a spolupráci na příslušné archivy. Celou věc komplikuje i skutečnost, že Regionální 
rady jsou první původci s elektronickou spisovou službou, kteří zanikají. 

 

I. Spoluúčast krajů na financování činnosti Regionálních rad 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí požadují spoluúčast krajů sdružených v regionu 
soudržnosti na úhradě závazků příslušné Regionální rady, a to v poměru nejlépe 50 % stát / 50 % kraje. 

Pokud dojde k dohodě s kraji, bude možná spoluúčast státního rozpočtu na všech výdajích Regionálních 
rad nekrytých jako způsobilé výdaje z OPTP v případě, že hladina disponibilních zdrojů na účtech 
Regionálních rad klesne pod 2 000 000,00 Kč a současně příslušné kraje v rámci regionu soudržnosti 
budou mít s příslušnou Regionální radou uzavřeny smlouvy o spolufinancování nezpůsobilých výdajů. 

Ministerstvo pro místní rozvoj chce kraje požádat, aby stávající smlouvy o poskytnutí dotace krajů na 
spolufinancování nekrytých výdajů Regionálních rad prodloužily ještě za stávajících zastupitelstev do 
konce roku 2021 (Regionální rada Jihovýchod splňuje). 
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II. Změna v rámci úpravy orgánů Regionálních rad 

 

Dle aktuální podoby legislativního návrhu změny zákona č. 248/2000 Sb., v souvislosti s ukončením 
činnosti Regionálních rad, se navrhuje řešit problematickou situaci související s neochotou některých krajů 
volit zástupce do Výborů Regionálních rady, příp. neochotou zvolených členů příslušných Výborů účastnit 
se zasedání Výborů a rozhodovat.  

V jejím případě bude navrhována okamžitá účinnost změny zákona, aby pokryla alespoň poslední rok 
činnosti Regionálních rad.  

V rámci změny jsou navrhovány dvě varianty: 

 

a) ze strany Regionálních rad a krajů 

Omezení počtu členů Výboru (3 členové za každý kraj). Výbor se bude scházet jen dle potřeby, nikoliv 
povinně alespoň jednou za tři měsíce, jako je tomu dosud. Usnášeníschopnost bude v případě přítomnosti 
nadpoloviční většiny všech členů Výboru. K přijetí usnesení bude třeba nadpoloviční většiny přítomných 
členů Výboru. Současně bude přidána možnost písemného jednání Výboru a hlasování per rollam jako u 
monitorovacího výboru, kterou by si Výbor mohl upravit jednacím řádem. U této varianty nadále zůstane 
zachován předseda i ředitel.  

 

b) ze strany MMR 

Z orgánů Regionální rady by byl zrušen Výbor a předseda, nově by orgány tvořil Úřad a jeho ředitel. 
Kompetence statutárního orgánu a Výboru by přešla na ředitele Úřadu jako statutární orgán Regionální 
rady. Pokud by někdo ze stávajících ředitelů odešel, jmenoval by nového ministr pro místní rozvoj, který 
by vůči řediteli plnil funkci zaměstnavatele.  

Tato varianta je problematická z toho důvodu, že nelze slučovat výkonnou roli, kterou má ředitel, s rolí 
kontrolní, kterou zastává Výbor. Nejvíc problematickým by se pak stal institut promíjení případného 
odvodu či penále, o kterém musí rozhodovat kolektivní orgán. 

Tuto variantu nedoporučili ani zástupci ministerstva financí, které je gestorem zákonů upravujícího 
rozpočtové hospodaření. 

I vzhledem k tomu, že ministerstvo pro místní rozvoj kontrolní roli nechce, přiklání se jeho zástupci po 
dalším jednání k legislativnímu návrhu spíše k variantě, kdy by Výbor zůstal zachován s omezením počtu 
členů, ale s tím, že kraje by měly lhůtu ke zvolení zástupců do Výboru, pokud tak neučiní, tak by zástupce 
do Výboru jmenovalo ministerstvo pro místní rozvoj z řad svých zaměstnanců do doby, než příslušný kraj 
zvolí své zástupce. 

 

A. Aktuální situace v rámci předpokládaných závazků určených ke spolufinancování 

 

Dotační spory rozhoduje ministerstvo financí, konkrétně odbor 12. Dělí se na spory z veřejnoprávních 
smluv  a odvolání proti rozhodnutí Úřadu Regionální rady o porušení rozpočtové kázně. 

V současné době v případě pravomocného rozhodnutí ve výše uvedených řízeních je ministerstvo pro 
místní rozvoj ochotno poskytnout Regionální radě dotaci na úhradu částky, která je předmětem sporu z 
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veřejnoprávní smlouvy či odvodu za porušení rozpočtové kázně v rozsahu podílu státu a EU, což má 
zůstat zachováno. Dotace se však v současnosti neposkytuje na úhradu příslušenství sporné částky, tj. 
náklady právního zastoupení protistrany, soudní poplatek, úroky z prodlení atd. 

Minimální průměrná délka rozhodování ministerstva financí činí 3 roky v rámci daňového řízení, v případě 
sporů z veřejnoprávních smluv je to cca 1 rok. Příjemce má právo v případě nevyplacených sporných 
částek dotací na úrok z prodlení dle zákona v případě sporů z veřejnoprávních smluv. Pokud příjemce 
dobrovolně uhradil odvod a ministerstvo financí rozhodlo, že odvod neměl být vyměřen, vzniká i nebezpečí 
úroku z tzv. vratitelného přeplatku dle § 155 daňového řádu a úroku z neoprávněného jednání správce 
daně dle § 254 daňového řádu. Tyto úroky by rovněž spadaly do příslušenství. 

V nedávné době stála před nebezpečím exekuce Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. V 
důsledku toho začalo ministerstvo pro místní rozvoj připravovat výše uvedený návrh usnesení vlády, kde 
budou určena pravidla pro podíl státu a krajů na závazcích zmíněné Regionální rady. Tato pravidla by 
měla být použita jako základ pro vymezení pravidel účasti krajů na závazcích Regionálních rad. 

Z dopisu náměstka Tylla z 10. 5. 2019, který obsahoval i návrh změny zákona č. 250/2000 Sb. a je přiložen 
v příloze RR–71–2019–07–př. č. 3, vyplývá, že před ministerstvem financí stojí rozhodnutí 26 
nevyřízených sporů z veřejnoprávních smluv v celkové hodnotě cca 206 milionů Kč. Z těchto sporů se ani 
jeden netýká Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. 

Dále ministerstvo financí eviduje 10 případů podaných správních žalob Regionálních rad regionu 
soudržnosti proti rozhodnutím ministerstva financí – z těchto se jeden spor týká Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod a to v projektu „Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura 
Pasohlávky“. 

Největší položkouv rámci rozhodování MF je 105 odvolání proti rozhodnutí o porušení rozpočtové 
kázněvydaných Regionálními radami. Největší podíl připadá na Regionální radu regionu soudržnosti 
Severozápad – 55 nerozhodnutých odvolání proti rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně. V případě 
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod jde o tři zatím nerozhodnutá odvolání. 

 

Problematické projekty, které jsou v řešení na Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod s 
případnou možnou finanční zátěží pro její rozpočet: 

 
Projekt CZ.1.11/2.1.00/02.00438 „První bobová dráha na jižní Moravě“ 

V rámci trestního řízení jsou předpokládané náklady právního zastoupení Regionální rady dle 
zakázkového listu 363 000,00 Kč – zatím čerpáno 59 442,00 Kč. 

 

Projekt CZ.1.11/1.3.00/09.01052 „Moderní železniční vozidla pro Kraj Vysočina“ 

Dají se očekávat náklady řízení ve formě soudního poplatku (3 000,00 Kč) a náklady právního zastoupení 
příjemce advokátem v případě neúspěchu Regionální rady v rámci soudního řízení, pokud příjemce podá 
správní žalobu v případě svého neúspěchu v rámci odvolání o porušení rozpočtové kázně. 

 

Projekt CZ.1.11/2.1.00/14.01231 „ZOO pěti kontinentů“ 



  

 

  

Zapsala: E. Bušinová 
strana:11  

V tomto jediném případě došlo k rozhodnutí před vyplacením finančních prostředků, tj. rozhodnutí 
ministerstva financí v neprospěch Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod by znamenalo výdaj  
1 779 141,73 Kč z jejího rozpočtu vůči příjemci dotace. 

 

Projekt CZ.1.11/2.1.00/08.01122 „Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura 
Pasohlávky“ 

Zatím byly Regionální radou uhrazeny pouze soudní poplatky v celkové výši 6 000,00 Kč v rámci dvou 
podaných správních žalob. V případě neúspěchu by Regionální rada musela uhradit náklady řízení 
advokáta protistrany, které v řízení před ministerstvem financí činily 11 011,00 Kč. 

 

Podklad: RR–71–2019–07   

Usnesení: ÚRR 71/07 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  

 informaci o ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod z 24. 6. 2019. 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

8. Různé  

J. Běhounek informoval, o schůzce s ministryněmi MF a MMR. Další zasedání VRR se uskuteční dne  
4. 9. 2019 v 10.00 hodin formou videokonference. 

 

Jednání skončeno v 14.45 hodin.  

 

 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek,  
          předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 
 
Ověřovatelé zápisu:  
    
 
24. 6. 2019  Ing. Bc. Martin Hyský 
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24. 6. 2019  Stanislav Navrkal  
 
 
 
Zápis vypracovala:  E. Bušinová 
 
V Jihlavě dne:  24. 6. 2019 


