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       Zápis ze 72. zasedání   
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného 

dne 4. 9. 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 rozpočtového opatření č. 2/2019  

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

6. Průběžná informace o stavu ukončování činnosti Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod  

7. Různé  

 

Prezenční listina: 
 
za kraj Vysočina:                                                    za Jihomoravský kraj: 
 
MUDr. Jiří Běhounek   Ing. Naděžda Křemečková 
Pavel Hodač  Ing. Martin Kyjovský 
Ing. Jaromír Kalina  Stanislav Navrkal 
Ing. Radovan Necid  Ing. Jan Nečas 
Ing. Vladimír Novotný  Ing. Jiří Němec 
Mgr. Pavel Pacal  PaedDr. Hana Potměšilová 
Ing. Lucie Vichrová   Vít Rajtšlégr 
   Ing. Mgr. Drago Sukalovský 
 
Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., jako host  
  
Omluveni: 
Ing. Bc. Martin Hyský za Kraj Vysočina; a Ing. Ivo Minařík, MPA, jako host za Jihomoravský kraj. 
 
 
Průběh jednání: 
Jednání zahájil v 10.00 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 14 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“), z toho 
sedm za Jihomoravský kraj a sedm 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 72. zasedání Výboru Regionální 
rady. Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu jednání. 

 
Podklad: RR–72–2019–01, RR–72–2019–01–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 72/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 program 72. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
dle materiálu RR–72–2019–01–př. č. 1.      

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0      

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

Podklad: RR–72–2019–02 
Usnesení: ÚRR 72/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 ověřovatele zápisu z 72. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  

Kraj Vysočina:   Ing. Vladimír Novotný  

a za Jihomoravský kraj:  Stanislav Navrkal 

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
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 19. 8. 2019 dle přílohy materiálu RR–72–2019–03–př. č. 1. K 19. 8. 2019 bylo plnění příjmů 
Regionální rady Jihovýchod ve výši 24 413 116,16 Kč, což činí 90,65 % k upravenému rozpočtu, 
a čerpání výdajů ve výši 20 143 595,86 Kč, což činí 37,77 % k upravenému rozpočtu.  
 

2. P. Dvořák přednesl informativní zprávu k řádné účetní závěrce k 30. 6. 2019 dle přílohy materiálu 
k tomuto bodu RR–72–2019–03–př. č. 2. Výsledkem hospodaření Regionální rady k 30. 6. 2019 je 
zisk ve výši  283 783,07 Kč.  
Během 1. pololetí 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 Regionální rady a 

změnách v rozpisu rozpočtu schvalovaných ředitelem Úřadu Regionální rady.  Předseda Regionální 

rady Jihovýchod neschválil v období od 1. 6. do 19. 8. 2019 žádné rozpočtové opatření. Ředitel Úřadu 

Regionální rady Jihovýchod schválil v tomto období jednu změnu v rozpisu rozpočtu (č. 1/2019). 

 Změna v rozpisu rozpočtu č. 1/2019 je uvedena v příloze RR–72–2019–03–př. č. 3. 

 Přehled všech rozpočtových opatření a změn v rozpisu rozpočtu za rok 2019 je uveden v příloze  
RR–72–2019–03–př. č. 4. 

 
Podklad: RR–72–2019–03, RR–72–2019–03–př. č. 1   
Usnesení: ÚRR 72/03–1 
 
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 19. 8. 2019 dle materiálu RR–72–2019–03–př. č. 1.   

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0  
 
 
Podklad: RR–72–2019–03, RR–72–2019–03–př. č. 2   
Usnesení: ÚRR 72/03–2 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 

 

 informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–72–2019–03–př. č. 2.  

     pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0  
 
 
Podklad: RR–72–2019–03, RR–72–2019–03–př. č. 3, RR–72–2019–03–př. č. 4   
Usnesení: ÚRR 72/03–3 

 
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. 1/2019) dle materiálu RR–72–2019–
03–př. č. 3 a o přehledu všech rozpočtových opatření a změnách v rozpisu rozpočtu za rok 2019 
dle materiálu RR–72–2019–03–př. č. 4. 

    pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0  

4. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2019 

P. Dvořák informoval o návrhu rozpočtového opatření č. 2/2019, které obsahuje  

v položce příjmové: 

a) zvýšení příjmů ve výši 2 977 465,00 Kč z důvodu přijetí vratky dotace od příjemce za porušení 

smluvních podmínek u projektu CZ.1.11/2.1.00/01.00202 – Hotel Sladovna (položka 2212 – 

Sankční platby přijaté od jiných subjektů), 

b) zvýšení příjmů ve výši 3 996 157,00 Kč v souvislosti s  rozhodnutím MF ČR o odvolání proti 
porušení rozpočtové kázně u projektu CZ.1.11/3.2.00/02.00694 - Bartolomějské náměstí - 
revitalizace historického jádra města (položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené), 

c) změnu závazného ukazatele celkového objemu příjmů rozpočtu o 6 974 tis. Kč na 33 905 tis. Kč; 
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v položce výdajové: 

a) zvýšení výdajů o 2 977 465,00 Kč z důvodu odvodu přijaté vratky dotace na účet PCO (položka 
5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům), 

b) změnu závazného ukazatele celkového objemu výdajů rozpočtu o 2 978 tis. Kč na 56 305 tis. Kč;  

ve financování: 

a) snížení ve výši 3 996 157,00 Kč, 

b) změnu závazného ukazatele celkového objemu financování o 3 996 tis. Kč. 

Na  jednání se v průběhu projednávání v 10.10 hodin dostavil další člen Výboru Regionální rady pan  
Ing. Mgr. Drago Sukalovský (Jihomoravský kraj).       
 
Podklad: RR–72–2019–04, RR–72–2019–04–př. č. 1   
Usnesení: ÚRR 72/04 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 rozpočtové opatření č. 2/2019 dle materiálu RR–72–2019–04–př. č. 1. 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 

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

A. Zatloukal sdělil, že z  důvodu ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod a zmenšování 
agendy se navrhuje: 

1. k 31. prosinci 2019 zrušení jednoho pracovního místa č. 18 – projektový manažer v oddělení 

realizace projektů v Brně -  a jednoho pracovního místa č. 20 – vedoucí oddělení správy rozpočtu 

a financování. V souvislosti s touto skutečností zanikne oddělení správy rozpočtu a financování. 

Zbylí zaměstnanci zařazení v tomto oddělení, konkrétně mzdová účetní, účetní, manažerka 

interních projektů a správce rozpočtu (t.č. na rodičovské dovolené), budou s účinností od 1. ledna 

2020 přesunuti do oddělení Kancelář ředitele. Nová organizační struktura účinná ke zmíněnému 

datu je navržena v příloze RR-72-2019-05-př. č. 1. 
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2.  k 31. lednu 2020 zrušení jednoho pracovního místa č. 10 – právnička v oddělení Kancelář ředitele  

a jednoho pracovního místa č. 12 – hlavní auditor. V souvislosti s touto skutečností zanikne Útvar 

interního auditu. Nová organizační struktura účinná od 1. února 2020 je navržena v příloze  

RR–72–2019–05–př. č. 2. 

 

Podklad: RR–72–2019–05   
Usnesení: ÚRR 72/05–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje  

 s účinností k 31. prosinci 2019 zrušení: 

a) jednoho pracovního místa projektového manažera, a to konkrétně pracovního místa  
č. 18 zařazeného v oddělení realizace projektů v Brně,  
a 

b) jednoho pracovního místa vedoucího správy rozpočtu a financování, a to konkrétně 
pracovního místa č. 20.  

 
   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
 

 
Podklad: RR–72–2019–05, RR–72–2019–05– př. č. 1   
Usnesení: ÚRR 72/05–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 

 s účinností od 1. ledna 2020 změnu organizační struktury dle materiálu RR–72–2019–05– př. č. 1 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:   7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
 
Podklad: RR–72–2019–05   
Usnesení: ÚRR 72/05–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje  
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 s účinností k 31. lednu 2020 zrušení: 

a) jednoho pracovního místa právničky, a to konkrétně pracovního místa  
č. 10 zařazeného v oddělení Kancelář ředitele, a 

b)  jednoho pracovního místa hlavní auditor, a to konkrétně pracovního místa č. 12,   
zařazeného v Útvaru interního auditu.  

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
 

 
Podklad: RR–72–2019–05, RR–72–2019–05– př. č. 2   
Usnesení: ÚRR 72/05–4 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 

 s účinností od 1. února 2020 změnu organizační struktury dle materiálu RR–72–2019–05– př. č. 2. 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 

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

A. Zatloukal informoval, že legislativní úprava ukončení činnosti Regionálních rad regionů soudržnosti je 
součástí návrhu změny zákona č. 248/2000 Sb. a souvisejících předpisů (viz RR–72–2019–06– př. č. 1 
až RR–72–2019–06– př. č. 5), u níž meziresortní připomínkové řízení probíhalo do 27. 8. 2019. 

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 daňová řízení zahajováná po 1. 1. 2022 by už prováděly orgány finanční správy, spory 
z veřejnoprávních smluv pak Ministerstvo pro místní rozvoj. 

V návrhu změny je v rámci přechodných ustanovení navrhováno předání majetku, veškerých aktiv a pasív 
a přechod všech závazků, práv a povinností Regionálních rad na ČR (Ministerstvo pro místní rozvoj)  
k 30. 11. 2021. 

Regionální rada uplatnila prostřednictvím Kraje Vysočina připomínky k tomuto návrhu především  
s ohledem na dodržení právních a účetních zvyklostí, tj. konec právního předchůdce a zánik jeho práv a 
povinností vždy ke konci měsíce a vznik práv a povinností právního nástupce vždy k 1. dni nového měsíce. 
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V rámci změny je navrhována i změna působnosti Výboru Regionální rady, jejíž účinnost je plánována  
k 1. lednu 2021, a to: 

Omezení počtu členů Výboru (3 členové za každý kraj v daném regionu soudržnosti). 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 je přidána možnost 
písemného jednání Výboru a hlasování per rollam jako u monitorovacího výboru, kterou si Výbor může 
upravit jednacím řádem. Nadále zůstane zachován předseda Regionální rady i ředitel Úřadu.  

Pokud některý z krajů nezvolí prostřednictvím zastupitelstva v zákonné lhůtě své zástupce do Výboru, 
bude náhradníka jmenovat hejtman příslušného kraje do doby, než zastupitelstvo zástupce zvolí. 

V příloze RR–72–2019–06–př. č. 6 Úřad Výboru předložil odpověď ministryně financí JUDr. Aleny 
Schillerové, Ph.D., č.j. MF-17297/2019/1203-4 ze dne 25. 7. 2019, na dopis předsedy Regionální rady 
regionu soudržnosti Jihovýchod, MUDr. Jiřího Běhounka, ohledně námitky proti „protichůdným závěrům 
kontrol v rámci jedné instituce“. 

MUDr. Jiří Běhounek informoval o jednání se zástupci Ministerstva financí ČR a Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, které výše uvedenému dopisu předcházelo. 

 

Problematické projekty, které jsou stále v řešení: 

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

Insolvenční správce sdělil, že majetková podstata dlužníka Petra Slezáka v řízení sp. zn.  KSBR 47 INS 
19057/2015 dle současného stavu věci bude primárně použita pro částečné uspokojení zajištěných 
věřitelů, zdroje pro nezajištěné věřitele byly a jsou generovány pouze ze srážek ze závislé činnosti 
dlužníka, což skýtá předpoklad pouze marginálního uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. 
Regionální rada je nezajištěným věřitelem. 

 

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

Příjemce se proti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 4 759 173,-- Kč odvolal. Dne 21. 12. 2018 
však z obavy z prodlení částku uhradil na účet Regionální rady. Na svém odvolání však trvá a v případě, 
že Ministerstvo financí rozhodne ve prospěch Regionální rady je připraven podat ve věci správní žalobu. 

 

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

Příjemci dotace (statutární město Jihlava) byl rozhodnutím Úřadu Regionální rady dne 19. 2. 2016 uložen 
odvod peněžních prostředků ve výši 1 779 141,73 Kč, a to na základě porušení rozpočtové kázně 
spočívající v zadání dodatečných prací formou jednacího řízení bez uveřejnění v rozporu s příslušným 
ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce 
dotace se proti rozhodnutí odvolal. Ministerstvo financí o odvolání doposud nerozhodlo. 

 

Projekt CZ.1.11/3.3.00/36.01516 „Úprava veřejného prostranství v obci Tasovice“ 

Příjemci dotace (obec Tasovice) byl rozhodnutím Úřadu Regionální rady ze dne 27. 10. 2016 uložen odvod 
peněžních prostředků ve výši 3 217 911,00 Kč za porušení rozpočtové kázně z důvodu provedení výběru 
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dodavatele v zadávacím řízení bez ohledu na skutečnost střetu zájmů. Příjemce dotace se proti rozhodnutí 
o porušení rozpočtové kázně odvolal. Ministerstvo financí dosud nerozhodlo. 

 

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

Regionální rada podala 31. 1. 2017 správní žalobu proti rozhodnutí Ministerstva financí ve věci sporu  
z veřejnoprávní smlouvy mezi Regionální radou a příjemcem dotace - společností Thermal Pasohlávky, 
a.s., IČO 27714608 - na částku 11 602 792,40 Kč. Tuto žalobu následovala ještě druhá správní žaloba  
po vyčerpání řádných opravných prostředků a to na částku 597 352,00 Kč, která představuje náklady 
řízení. První z výše uvedených částek požaduje Regionální rada uhradit, neboť se skládá jednak  
z příjemcem nevymáhané smluvní pokuty vůči zhotoviteli díla za pozdní předání díla v rozporu se 
sjednaným termínem. A dále jde o neoprávněně provedené vícepráce, o nichž příjemce dotace tvrdí, že 
vznikly neočekávaně, avšak již ve fázi přípravy zadávací dokumentace muselo být jasné, že tyto vícepráce 
vzniknou. Druhá z výše uvedených částek by nevznikla, pokud by příjemce dotace své povinnosti splnil 
místo vyvolání sporu z veřejnoprávní smlouvy. 

 

Podklad: RR–72–2019–06   

Usnesení: ÚRR 72/06 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  

 informaci o ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod ze 4. 9. 2019. 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 

7. Různé  

J. Běhounek informoval, že člen Výboru Regionální rady - pan Ing. Radovan Necid - požádal o uvolnění 
z funkce člena zastupitelstva Kraje Vysočina, v jehož důsledku následně skončí i jeho další účast ve 
Výboru Regionální rady , a poděkoval mu za jeho práci. Pan Ing. Radovan Necid se rozloučil a popřál 
ostatním členům Výboru Regionální rady mnoho úspěchů. 

Dále J. Běhounek informoval, že další zasedání Výboru Regionální rady se uskuteční dne 11. 12. 2019 
v 10.00 hodin formou osobního setkání v Hotelu u Raušů ve Velké Bíteši. 

 

Jednání skončeno v 10.45 hodin. 
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     MUDr. Jiří Běhounek,  
          předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 
Ověřovatelé zápisu:  
    
 
25. 9. 2019  Ing. Vladimír Novotný 
 
 
25. 9. 2019  Stanislav Navrkal  
 
 
 
Zápis vypracovala:  E. Bušinová 
 
V Jihlavě dne:  4. 9. 2019 


