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       Zápis ze 75. zasedání   
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného 

dne 24. 6. 2020 v Brně a Jihlavě (formou videokonference)  
 
 
 

Program zasedání: 
 

1. Schválení návrhu programu jednání  

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení usnesení přijatých na 74. VRR konaném korespondenčně  

4. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady v roce 2020, informativní zpráva o 
mezitímní účetní závěrce k 31. 3. 2020 

5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod za rok 2019  

6. Schválení ukončení smluv o poskytnutí dotace s krajem Jihomoravským a s Krajem 
Vysočina 

7. Změna organizační struktury  

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

9. Různé 

 

 

 

Prezenční listina: 
 
za kraj Vysočina:                                                    za Jihomoravský kraj: 
 
MUDr. Jiří Běhounek   Ing. Martin Kyjovský 
Pavel Hodač  Stanislav Navrkal 
Ing. Bc. Martin Hyský  Ing. Jan Nečas 
Ing. Jaromír Kalina  Ing. Jiří Němec 
Mgr. Pavel Pacal  PaedDr. Hana Potměšilová 
   
    
 
Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D., jako host  
  
Omluveni: 
Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Vladimír Novotný a Ing. Lucie Vichrová za Kraj Vysočina;  
Ing. Naděžda Křemečková ,Vít Rajtšlégr,  Ing. Mgr. Drago Sukalovský a Ing. Ivo Minařík, MPA, jako 
host za Jihomoravský kraj. 
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Průběh jednání: 
Jednání zahájil v 10.20 hodin J. Běhounek, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
(dále jen „Regionální rada“ nebo „Regionální rada Jihovýchod“). 
Při zahájení jednání bylo přítomno 10 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“), z toho 
pět za Jihomoravský kraj a pět za Kraj Vysočina.   

J. Běhounek konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný. Zapisovatelkou byla určena E. Bušinová. 

1. Schválení návrhu programu jednání  

J. Běhounek přivítal členy a ostatní zúčastněné a informoval o programu 75. zasedání Výboru Regionální 
rady. Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu jednání. 

 
Podklad: RR–75–2020–01, RR–75–2020–01–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 75/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 program 75. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
dle materiálu RR–75–2020–01–př. č. 1.      

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0      

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

Podklad: RR–75–2020–02 
Usnesení: ÚRR 75/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 ověřovatele zápisu z 75. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  

 

Kraj Vysočina:   Ing. Bc. Martin Hyský  

a za Jihomoravský kraj:  Stanislav Navrkal 
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pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 

3. Schválení usnesení přijatých na 74. VRR konaném korespondenčně 

A. Zatloukal informoval, že se vzhledem k epidemiologické situaci související s nemocí COVID-19 
konalo 74. zasedání Výboru Regionální rady korespondenčně. Z důvodu právní jistoty je navrhováno 
všechna usnesení přijatá na tomto zasedání opětovně schválit. Usnesení budou evidována a 
archivována pod svým původním číslem, ale s datem schválení dne 24. 6. 2020. 
 

Podklad: RR–75–2020–03, RR–75–2020–03–př. č. 1   
Usnesení: ÚRR 75/03 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 z důvodů právní jistoty opětovně všechna usnesení přijatá na 74. VRR konaném korespondenčně 
dle materiálu RR–75–2020–03–př. č. 1. 

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 

4. 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. Mucha informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady   
k 31. 5. 2020 dle přílohy materiálu RR–75–2020–04–př. č. 1. K 31. 5. 2020 bylo plnění příjmů 
Regionální rady Jihovýchod ve výši 14 845 665,38 Kč, což činí 55,50 % k upravenému rozpočtu, 
a čerpání výdajů ve výši 9 219 048,37 Kč, což činí 20,24 % k upravenému rozpočtu.  
 

2. P. Mucha přednesl informativní zprávu k mezitímní účetní závěrce k 31. 3. 2020 dle přílohy materiálu 
k tomuto bodu RR–75–2020–04–př. č. 2. Výsledkem hospodaření Regionální rady k 31. 3. 2020 je 
ztráta ve výši  46 509,18 Kč.  
Během 1. čtvrtletí roku 2020 nevzniklo riziko ztráty finančních prostředků a nejsou známy žádné 
významné okolnosti, které by měly vliv na hospodaření účetní jednotky. 
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3. P. Mucha informoval, že předseda Regionální rady Jihovýchod neschválil v období  

od 1. 1. do 31. 5. 2020 žádné rozpočtové opatření.   

Podklad: RR–75–2020–04, RR–75–2020–04–př. č. 1   
Usnesení: ÚRR 75/04–1 
 
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. 2020 dle materiálu RR–75–2020–04–př. č. 1.   

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 
 
Podklad: RR–75–2020–04, RR–75–2020–04–př. č. 2   
Usnesení: ÚRR 75/04–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 

 

 informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–75–2020–04–př. č. 2.  

     pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 

5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
za rok 2019  

P. Mucha informoval, že Regionální rada měla v roce 2019 celkové příjmy ve výši 27 009 034,99 Kč a 
výdaje ve výši 34 521 587,61 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl 7 512 552,62 Kč.  

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2019 byly v celkové výši 28 566 858,17 Kč.  

 

Hospodaření Regionální rady za rok 2019 je podrobně uvedeno v materiálu RR–75–2020–05–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. 
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K účetní závěrce, která je složena z účetních výkazů je také přiložena „Inventarizační zpráva“, o provedené 
inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2019, „Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019“ a 
„Roční zpráva o činnosti Útvaru interního auditu za rok 2019“.  

 

Výsledkem hospodaření za rok 2019 byl zisk ve výši 3 013 099,19 Kč. 

 

Podklady k účetní závěrce jsou podrobně uvedeny v příloze RR–75–2020–05–př. č. 2..  

 

Podklad: RR–75–2020–05, RR–75–2020–05–př. č. 1   
Usnesení: ÚRR 75/05–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje  

 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 dle materiálu  
RR–75–2020–05–př. č. 1 a vyjadřuje souhlas s hospodařením Regionální rady za rok 2019  
bez výhrad.  

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 
 
Podklad: RR–75–2020–05, RR–75–2020–05–př. č. 2   
Usnesení: ÚRR 75/05–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje  

 účetní závěrku Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod sestavenou k 31. 12. 2019  
dle materiálu RR–75–2020–05–př. č. 2.  

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 
 
Podklad: RR–75–2020–05  
Usnesení: ÚRR 75/05–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje  
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 převod zisku ve výši 3 013 099,19 Kč z výsledku hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod za rok 2019 na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.  

     pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 

6. Schválení ukončení smluv o poskytnutí dotace s krajem Jihomoravským a s Krajem Vysočina 

S. Staníková informovala, že vzhledem k dostatečným disponibilním zůstatkům vlastních finančních 
prostředků na účtech Regionální rady není potřeba nadále využívat dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje a Kraje Vysočina.  

V obou krajích jsou dohody o ukončení uzavřených dotačních smluv připraveny ke schválení v Radě a 
Zastupitelstvu kraje. 

 

Podklad: RR–75–2020–06–př. č. 1   

Usnesení: ÚRR 75/06–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 

 ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace s krajem Jihomoravským dle materiálu RR–75–2020–06–
př. č. 1. 
   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 
 

Podklad: RR–75–2020–06–př. č. 2   

Usnesení: ÚRR 75/06–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 

 ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina dle materiálu RR–75–2020–06–př. č. 2. 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 
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7.  Změna organizační struktury a počtu zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod  

 

A. Zatloukal z důvodu ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod a zmenšování agendy 
Úřadu Regionální rady přednesl návrh na:  

 

      1.  zrušení k 31. červenci 2020: 
 

a) jednoho pracovního místa – projektový manažer – a to konkrétně pracovního místa č. 47  

v odboru implementace projektů, a 

současně se navrhuje schválení nové organizační struktury s účinností od 1. srpna 2020 tak, jak je 

uvedena v příloze RR–75–2020–07–př. č. 1. 

 

      2.  zrušení k 31. prosinci  2020: 
 
a)    jednoho pracovního místa – vedoucí odboru implementace projektů – a to konkrétně pracovního místa 
č. 24, 
b) jednoho pracovního místa – asistentka vedoucí odboru implementace projektů – a to konkrétně 
pracovního místa č. 29, 
c) tři pracovní místa – projektoví manažeři  (zařazení pod odborem implementace projektů) - a to konkrétně 
pracovní místa č. 52, 45, 76, 
d) dvě pracovní místa – projektoví manažeři (zařazení pod oddělením realizace projektů) – a to konkrétně 
pracovní místa č. 68, 59. 
 
V souvislosti s touto skutečností zanikne odbor implementace projektů a oddělení realizace projektů bude 
nově v organizační struktuře vystupovat jako samostatné oddělení, které bude spadat přímo pod ředitele 
Úřadu.  
Současně se navrhuje schválení nové organizační struktury s účinností od 1. ledna 2021 tak, jak je 

uvedena v příloze RR–75–2020–07–př. č. 2. 

 

      3.  zrušení k 31. lednu 2021: 

 
a)  jednoho pracovního místa – mzdová účetní (zařazena pod oddělení kanceláře ředitele) – a to konkrétně 
pracovního místa č. 23. 
Současně se navrhuje schválení nové organizační struktury s účinností od 1. února  2021 tak, jak je 

uvedena v příloze RR–75–2020–07–př. č. 3. 

 

 4.   zrušení k 31. březnu 2021: 

 
a) jednoho pracovního místa – projektová manažerka (zařazena pod oddělení realizace projektů) – a to 
konkrétně pracovního místa č. 17. 
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Současně se navrhuje schválení nové organizační struktury s účinností od 1. dubna 2021 tak, jak je 
uvedena v příloze RR–75–2020–07–př. č. 4. 
 
Podklad: RR–75–2020–07 

Usnesení: ÚRR 75/07–1 
 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 

 s účinností k 31. červenci 2020 zrušení: 

a) jednoho pracovního místa projektového manažera, a to konkrétně pracovního místa č. 47 

 zařazeného v odboru implementace projektů. 

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 
 

Podklad: RR–75–2020–07, RR–75–2020–07–př. č. 1 

Usnesení: ÚRR 75/07–2    
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  

schvaluje: 

 s účinností od 1. srpna 2020 změnu organizační struktury dle materiálu RR–75–2020–07–př. č. 1. 

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 

 

Podklad: RR–75–2020–07 

Usnesení: ÚRR 75/07–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

 s účinností k 31. prosinci  2020 zrušení: 

a) jednoho pracovního místa vedoucí odboru implementace projektů, a to konkrétně 

pracovního místa č. 24, 
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b) jednoho pracovního místa asistentky vedoucí odboru implementace projektů, a to 

konkrétně pracovního místa č. 29, 

c) tři pracovní místa projektových manažerů zařazených v odboru implementace projektů, a 

to konkrétně pracovní místa č. 76, 45 a 52, 

d) dvě pracovní místa projektových manažerů zařazených v oddělení realizace projektů, a to 

konkrétně pracovní místa č. 68 a 59. 

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 
 

Podklad: RR–75–2020–07, RR–75–2020–07–př. č. 2. 

Usnesení: ÚRR 75/07–4 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

 s účinností od 1. ledna 2021 změnu organizační struktury dle materiálu RR–75–2020–07–př. č. 2. 

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 

 
Podklad: RR–75–2020–07 

Usnesení: ÚRR 75/07–5 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

 s účinností k 31. lednu  2021 zrušení: 

a) jednoho pracovního místa mzdové účetní zařazené v oddělení kanceláře ředitele, a to 

konkrétně pracovního místa č. 23. 

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 



  

 

  

Zapsala: E. Bušinová 
strana:10  

Podklad: RR–75–2020–07, RR–75–2020–07–př. č. 3 

Usnesení: ÚRR 75/07–6 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

 s účinností od 1. února 2021 změnu organizační struktury dle materiálu RR–75–2020–07–př. č. 3. 

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 

 
Podklad: RR–75–2020–07 

Usnesení: ÚRR 75/07–7 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

 s účinností k 31. březnu  2021 zrušení: 

b) jednoho pracovního místa projektového manažera zařazeného v oddělení realizace 

projektů, a to konkrétně pracovního místo č. 17. 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 

 

Podklad: RR–75–2020–07, RR–75–2020–07–př. č. 4 

Usnesení: ÚRR 75/07–8 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

 s účinností od 1. dubna 2021 změnu organizační struktury dle materiálu RR–75–2020–07–př. č. 4. 

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 
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8.    Informace o ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod – průběžný stav 

A.Zatloukal uvedl, že pro zajištění finančních prostředků na činnost Regionální rady regionu soudržnosti  
Jihovýchod na rok 2020 - 2021 byl předložen do Operačního programu Technická pomoc projekt s názvem 
Ukončení ROP Jihovýchod v letech 2020–2021. 

Řídící orgán (MMR) projekt schválil dne 1. 10. 2019 v celkové výši 41 512 000,00 Kč.  

Legislativní úprava ukončení činnosti Regionálních rad je součástí návrhu změny zákona č. 248/2000 Sb. 
a souvisejících předpisů. Byl sjednocen termín přechodu veškerých práv a závazků s termínem zániku 
Regionálních rad a to k 31.12. 2021. 

Návrh novely byl schválen na jednání vlády dne 3. 3. 2020 a materiál bude dále dopracován dle stanoviska 
předsedkyně Legislativní rady vlády.  

Ministerstvo pro místní rozvoj určilo sekce a osoby odpovědné za spolupráci s Regionálními radami při 
ukončování jejich činnosti, byly ustaveny tři společné pracovní skupiny, které již zahájily svou práci.  

 

Níže jsou uvedeny problematické projekty, které jsou stále v řešení:  

 

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

V případu již byla podána obžaloba a to v souladu s usnesením č.j. KRPB – 68393/TČ – 2013-AA  
z 2. 3. 2018, tj. Petra Slezáka – pro zvlášť závažný zločin úvěrového podvodu a trestný čin poškozování 
věřitele - a Jana Odehnala (bývalý jednatel OJ stavební, s.r.o., která je v současné době v likvidaci) jako 
pomocníka při spáchání zvlášť závažného zločinu úvěrového podvodu. Zde už proběhlo první jednání  
v hlavním líčení, druhé jednání mělo proběhnout dne 17. 3. 2020, bylo postupně odročováno a proběhlo 
18. 5. 2020, další termíny hlavního líčení jsou stanoveny na 30. 6. 2020 a 21. 7. 2020. Prozatím proběhl 
výslech obžalovaných a svědků. 

Úřad Regionální rady podal trestní oznámení na Martina Hicla, neboť veškerý majetek i finanční prostředky 
nakonec skončily u této osoby. Toto trestní oznámení Policie ČR odložila, proti čemuž Regionální rada 
podala stížnost. Stížnost byla zamítnuta, nicméně vzhledem k tomu, že nebyly vypořádány všechny 
námitky Regionální rady (státní zástupce pouze uvedl, že v postupu policejního orgánu nebylo shledáno 
pochybení), požádal právní zástupce Regionální rady o výkon dohledu státního zástupce nad touto věcí.  

V insolvenčním řízení vůči Petru Slezákovi zatím nebylo dokončeno zpeněžení majetku, neboť stále není 
dořešen jeden incidenční spor. 

 

Od minulé zprávy zůstávají bez změny níže uvedené projekty: 

 

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

 

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

 

Projekt CZ.1.11/3.3.00/36.01516 „Úprava veřejného prostranství v obci Tasovice“ 
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Projekt CZ.1.11/2.1.00/08.01122 „Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura 
Pasohlávky“ 

 

Podklad: RR–75–2020–08 

Usnesení: ÚRR 75/08 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  

 informaci o ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod z 24. 6. 2020. 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   10–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    5–0–0 

9.   Různé  

J. Běhounek informoval, že další zasedání Výboru Regionální rady se uskuteční dne 16. 9. 2020  
v 10.00 hodin formou osobního setkání. 

 

 

Jednání skončeno v 10.50 hodin. 

 

 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek,  
          předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
    
 
24. 6. 2020  Ing. Bc. Martin Hyský 
 
 
 
 
 
24. 6. 2020  Stanislav Navrkal  
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Zápis vypracovala:  E. Bušinová 
V Jihlavě dne: 24. 6. 2020 


