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Téma jednání: Zápis z 8. zasedání Monitorovacího výboru 

Datum konání: 20. 05. 2010 

Místo konání: Rančířov, hotel Vivaldi 

 

Přítomni: Jaromír Hron; Mgr. Václav Božek, CSc.; MUDr. Jiří Běhounek; Ing. Bc. Martin Hyský; Ing. Antonín 

Oujezdský; Ing. M. Ileček; Ing. Ivo Minařík; RNDr. Ing. Martin Černý, MBA; Ing. Hana Strnadová; doc. PhDr. 

Mikuláš Bek; Ing. Vít Sedmidubský; Vlastimil Helma; Ing. Jaroslav Vymazal; Vladimír Měrka; Mgr. Marta 

Sargánková; Ing. Vlastimil Bejček, CSc.; Mgr. Václav Božek, CSc.; Ing. Jaroslav Pospíšil; RNDr. Josef Zetěk; 

Ing. Bc. Iva Basovníková; Ing. Šárka Fojtíková; Ing. Dr. Marie Zezůlková; Ing. Vlastimila Navrkalová 

Omluveni: Ing. Helena Pískovská; Ing. Michal Franek 

Hosté: Tereza Krausová; Tomáš Kuchtík; Ing. Petr Burian; Ing. Jaroslava Amblerová; Ing. Stanislav Böhm  

 

Program zasedání: 

 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu zasedání 
3. Schválení zápisu z minulého zasedání 
4. Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod  
5. Revize indikátorové soustavy ROP Jihovýchod 
6. Výroční zpráva za rok 2009  
7. Komunikační plán 2010 
8. Informace o systému plateb  
9. Informace o pokroku IPRM 
10.  Výroční kontrolní zprávy ROP Jihovýchod 
11.  Informační zpráva o iniciativě JESSICA  
12.  Návrh na zacílení podpory v regionu Jihovýchod 
13.  Různé, diskuse 

 informace o Pasohlávkách 
 

 

J. Běhounek přivítal účastníky Monitorovacího výboru. Přítomno bylo 22 členů a 5 hostů a 2 členové byli 

omluveni. J. Běhounek konstatoval, že MV ROP JV je usnášeníschopný. 

 

 



 

MV–09–3–příl–1 

 

 

Stránka 3 z 12  
 

1. Schválení ověřovatelů zápisu  
J. Běhounek se dotázal členů na návrhy na ověřovatele zápisu.  Za kraj Jihomoravský byl navržen J. Pospíšil 

a za kraj Vysočina M. Černý. Zapisovatelkou jednání byla stanovena V. Gallová.  

 

Podklad: MV-08-1 

Usnesení č. 001/MV08/10: 

Monitorovací výbor ROP JV schvaluje  

 

 ověřovatele zápisu 8. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV   

1. ověřovatel Ing. Jaroslav Pospíšil  

                2. ověřovatel RNDr. Ing. Martin Černý, MBA 

    

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

2. Schválení programu zasedání  
K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky. 

 

Podklad: MV-08-2, MV-08-2-příl. č. 1 

Usnesení č. 002/MV08/10: 
Monitorovací výbor ROP JV schvaluje  

 

 program 8. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV–08–2–příl–1. 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

3. Schválení zápisu z minulého zasedání 
J. Běhounek konstatoval, že veškeré připomínky k zápisu z minulého zasedání byly Úřadem Regionální rady 

zapracovány.  
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Podklad: MV-08-3, MV-08-3-příl. č. 1 

Usnesení č. 003/MV08/10: 
Monitorovací výbor ROP JV schvaluje  

 

 zápis ze 7. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod dle materiálu MV–08–3–příl–1. 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

4. Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 
M. Sargánková seznámila členy s pokrokem v čerpání a realizaci ROP JV ve sledovaném období (3. 10. 2009 

– 22. 3. 2010). Byl představen pokrok v realizaci, pokrok na úrovni jednotlivých prioritních os a oblastí 

podpory, administrativní zajištění programu a závěry a doporučení. M. Sargánková informovala o provedených 

finančních auditech na URR JV, které nezjistily žádná závažná pochybení, o probíhající kontrole z Nejvyššího 

kontrolního úřadu a o připravovaném zavedení systému modifikovaných plateb.  

T. Kuchtík zmínil, že loňský rok byl pro RR JV velmi dynamický, zejména ve velkém množství proplacených 

prostředků. Pozitivním ukazatelem pokroku je rychlé proplácení finančních prostředků příjemcům, což vede 

k menšímu zadlužování měst a ostatních subjektů. Tímto RR JV jako řídící orgán dokázal, že má kvalitně 

nastaveny postupy a personální kapacity a proplácení velkého objemu žádostí o platbu zvládá bez pomoci 

externích kapacit. Dále T. Kuchtík představil kolegyni T. Krausovou, která se bude pravidelně účastnit setkání 

Monitorovacího výboru ROP JV a v budoucnu zodpovídat za ROP JV v rámci DG regio.  

 

T. Krausová měla několik formálních připomínek k Výroční zprávě za rok 2009. M. Sargánková na dotazy T. 

Krausové zareagovala a konstatovala, že po písemném obdržení budou připomínky vypořádány.  

 

Vzhledem k závěrům zprávy o pokroku v realizaci ROP JV J. Pospíšil doporučil Monitorovacímu výboru ROP 

JV oficiálně deklarovat zájem o zvýšení alokace operačního programu.  

 

Podklad: MV-08-4, MV-08-4-příl. č. 1, MV-08-4-příl. č. 2, MV-08-4-příl. č. 3 

Usnesení č. 004/MV08/10 

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí:  
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 aktuální zprávu o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod dle materiálu č. MV–08–4–příl–1 (Zpráva o 

realizaci programu) a materiálu č. MV–08–4–příl–2 (Věcný pokrok na úrovni programu, prioritních os a 

oblastí podpory). 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

Podklad: MV-08-4 

Usnesení č. 004a/MV08/10 

Monitorovací výbor ROP JV doporučuje:  

 řídícímu orgánu na základě dosavadních výsledků programu veřejně deklarovat zájem o zvýšení 

finanční alokace Programu ROP JV a připravenost k administraci těchto prostředků z hlediska věcného 

i technického. 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

5. Revize indikátorové soustavy ROP Jihovýchod 
L. Džingozov informoval o průběhu procesu optimalizace indikátorové soustavy. Docházelo k nahrazování 

indikátorů jinými, úpravám definicí, atd. Změny se týkaly především indikátorů kontextu. Byly schváleny na 24. 

zasedání VRR. Do budoucna se předpokládá podání žádostí o změnu cílových hodnot indikátorů – 

pravděpodobně v letech 2011 - 2012. 

  

Podklad: MV-08-5, MV-08-5-příl. č. 1, MV-08-5-příl. č. 2 

Usnesení č. 005/MV08/10 

Monitorovací výbor ROP JV schvaluje:  

 revizi indikátorové soustavy ROP Jihovýchod dle materiálu č. MV–08–5–příl–1. 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
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6. Výroční zpráva za rok 2009 
A. Zatloukal prezentoval obsah Výroční zprávy ROP JV za rok 2009. T. Krausová doporučila používat více 

shrnujících a srovnávacích tabulek než popisků a sdělila, že EK by zajímala hlubší analýza absorbce v 

zaostávajících oblastech. V kapitole Publicita by přivítala informace o aktivitách v malých obcích.  

 

Podklad: MV-08-6, MV-08-6-příl. č. 1, MV-08-6-příl. č. 2 

Usnesení: č. 006/MV08/10 
Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje 

 Výroční zprávu ROP Jihovýchod za rok 2009, dle materiálu MV–08–6–příl-1.  
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

7. Komunikační plán 2010 
A. Zatloukal prezentoval Komunikační plán ROP JV pro rok 2010.  

M. Sargánková blíže představila následující aktivity: 

 „Kulaté stoly“ k tématu rozvoje cestovního ruchu a spolupráce s bankami, které proběhly dvakrát (na 
Vysočině i v Jihomoravském kraji). Pozváni byli zástupci měst i bankovního sektoru. Navazující setkání 
u kulatého stolu na téma cestovní ruch je plánováno i v roce 2010.  

 Setkání a výstava úspěšných projektů při příležitosti návštěvy ministrů zemědělství členských zemí EU 
v Černé Hoře, kde byly představeny úspěšné projekty financované z ROP JV a prezentovány výsledky 
programu.  

 Cyklojízdy a in-line jízdy, které se staly již tradicí a zaznamenaly velkou návštěvnost. Na Den Evropy 
(9. 5. 2010) se uskutečnila in-line jízda Brnem. J. Vymazal zmínil účast 1000 cyklistů na letošní 
cyklojízdě v Jihlavě, pořádané jako slavnostní otevření části cyklostezky Jihlava–Třebíč – Raabs 
financované z ROP JV.  

 Konference „Dialog nad projektem“, kde probíhala také soutěž o nejzajímavější projekt ROP JV, čímž 
vznikla nová tradice propagace projektů financovaných z ROP JV.  

 Návštěva evropského ombudsmana na URR JV. 
 

M. Hyský navázal na kulatý stůl v Jihlavě k cestovnímu ruchu, kterého se osobně zúčastnil. Tuto akci hodnotil 

jako velmi přínosnou.  

 

T. Krausová vznesla dotaz na dodržení finančních prostředků komunikačního plánu (rozpočet byl dodržen) a 

upozornila, že komunikační plán by měl být prezentován na konci předcházejícího roku a ne až v květnu 

daného roku. T. Kuchtík připomněl portál EurActiv.cz, který je možné využít pro publicitu ROP JV.  
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Podklad: MV-08-7, MV-08-7-příl. č. 1, MV-08-7-příl. č. 2, MV-08-7-příl. č. 3 

Usnesení č. 007/MV08/10: 

Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí 

 Komunikační plán Regionálního operačního programu Jihovýchod pro rok 2010 dle materiálu MV–08–
7–příl–1. 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

8. Informace o systému plateb 
J. Karásek seznámil členy se systémem modifikovaných plateb, který bude zahájen po schválení ve VRR 

v červenci 2010. Připomněl, že tento systém plateb lze využít u projektů nad 30 mil. Kč. Příjemce může po 

třech měsících podat žádost o proplacení, alespoň ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. Cílem 

systému je snížení finanční náročnosti projektů, kdy příjemci nemusí žádat o překlenovací úvěr na 

předfinancování. Přesto se doporučuje, aby příjemci měli v záloze cca 10 % CZV z vlastních zdrojů, pokud by 

došlo k nepředvídatelným výdajům. Systém plateb bude probíhat tak, že příjemce předloží URR JV žádost o 

platbu s neproplacenými fakturami za skutečně provedené práce. Následně příjemce, po obdržení prostředků 

od URR JV, uhradí faktury ve lhůtě deseti dnů. J. Běhounek podotkl, že je tímto umožněna větší mobilita 

výdajů a považuje to za vhodné řešení. Dále poděkoval všem, kteří se na tomto systému podílí, i za spolupráci 

MF ČR a MMR. I. Basovníková doplnila, že schválení systému od PCO bude zasláno v průběhu dne. J. Hron 

měl dotaz, jakým způsobem byla stanovena hranice využití u projektů nad 30 mil. Kč. M. Sargánková 

odpověděla, že RR JV posoudila několik kritérií (analýzy počtu projektů, možnosti úvěrování projektů, 

schopnost získání úvěru, administrativní náročnost, rizikovost u proplácení ex-ante).  

 

Podklad: MV-08-8, MV-08-8-příl. č. 1, MV-08-8-příl. č. 2 

Usnesení č. 008/MV08/10: 
Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí  

 Informaci o systému plateb a návrhy úprav dokumentace dle materiálu MV–08–8–příl–1. 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 
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9. Informace o pokroku IPRM 
J. Vymazal prezentoval IPRM města Jihlavy. Představené projekty obsahovaly stručné popisky, fotografie 

nebo vizualizace budoucího stavu.  

M. Zezůlková prezentovala IPRM města Brna.  

 

Podklad: MV-08-9, MV-08-9-příl. č. 1, MV-08-9-příl. č. 2 

Usnesení č. 009/MV08/10: 
Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí  

 

 informativní zprávu o průběhu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna dle 
materiálů č. MV-08-9-příl-1 a MV-08-9-příl-2. 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

10. Výroční kontrolní zprávy ROP Jihovýchod 
S. Staníková seznámila členy se dvěma  Výročními kontrolními zprávami. První výroční kontrolní zpráva je za 

období 1. 1. 2007 – 30. 6. 2008, druhá za období 1. 7. 2008 - 30. 6. 2009. K první kontrolní zprávě uvedla, že 

se jedná o zprávu z počátku programu ROP JV, kdy Evropskou komisí nebyla doposud schválena auditní 

strategie, a nebyl schválen Řídící a kontrolní systém. Ve sledovaném období neproběhla certifikace výdajů a z 

 toho důvodu nebyl proveden audit operací. Auditní orgánu ČR Ministerstva financí tedy nevydal stanovisko.  

 

Druhá výroční kontrolní zpráva zahrnuje období, kde také nebyly certifikovány výdaje a neprobíhaly audity u 

příjemců. Proběhlo pět vnitřních auditů PAS, kdy se audity věnovaly procesu výběru projektů k podpoře, 

nastavení řídící kontroly a kontroly žádostí o platbu. Tyto audity nezjistily žádné zásadní nedostatky, které by 

negativně ovlivnily čerpání. K méně závažným zjištěním byla přijata adekvátní opatření. Ke zprávě byly 

obdrženy připomínky od EK, a to spíše formálního charakteru. Auditní orgán vydal ke druhé zprávě stanovisko 

bez výhrad. P. Burian doplnil, že druhá kontrolní zpráva byla schválena EK v březnu 2010, byla projednána 

s auditory EK. Výrok bez výhrad je limitovaný, pouze na základě auditů systémů. V další kontrolní zprávě se 

objeví i audity operací, které byly zahájeny v roce 2010.  

 

Na letošní rok má ředitelství pro regionální politiku naplánováno šest týdenních auditů misí. Auditní orgán 

plánuje audit kvality a audit spolehlivosti na pověřený auditní subjekt, který pracuje v rámci ROP JV. V plánu je 

i audit PCO.  
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Podklad: MV-08-10, MV-08-10-příl. č. 1, MV-08-10-příl. č. 2, MV-08-10-příl. č. 3, MV-08-10-příl. č. 4 

Usnesení č. 010/MV08/10: 
Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí 

 Výroční kontrolní zprávu pro období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2008 dle materiálu MV–08–10–příl–1 a 

Výroční stanovisko dle materiálu MV–08–10–příl–2, 

 Výroční kontrolní zprávu pro období od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2009 dle materiálu MV–08–10–příl–3. a 

Výroční stanovisko dle materiálu MV–08–10–příl–4. 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

11. Informační zpráva o iniciativě JESSICA 
M. Sargánková seznámila členy s finančním nástrojem JESSICA. URR JV projednává s městem Brnem a se 

zástupci EIB možnosti využití finančního nástroje na podporu urbánních investic JESSICA. Město Brno a EIB 

vyjádřily podporu záměru vypracovat evaluační studii popisující možnosti využití nástroje v regionu 

soudržnosti Jihovýchod. V srpnu 2009 zaslala EIB návrh oslovovacího dopisu, kterým by řídící orgán požádal 

EIB o vypracování evaluační studie. VRR schválil usnesením 20/14d zaslání dopisu EIB ve věci žádosti o 

vypracování evaluační studie na možnosti využití iniciativy JESSICA. V prosinci loňského roku byly zahájeny 

práce na evaluační studii. Studie identifikuje významný potenciál JESSICA i možné projekty (např. 

brownfields, projekty na výzkum a vývoj). Implementace Strukturálních fondů pomocí návratných investic má 

výrazně pozitivní dopad na budoucí dostupnost veřejných prostředků pro další městské investice. Pro 

případný rozvoj města (UDF) Brna je v rámci oblasti podpory 3.1 k dispozici přibližně 20 mil. eur, pokud 

nedojde k rozšíření současných IPRM Brna dotačními projekty. Banky mají zájem být zahrnuty v řízení UDF a 

poskytnout spolufinancování. Zvolení právní formy UDF a obecně implementace JESSICA zůstává na 

rozhodnutí řídícího orgánu a města Brna. 

 

T. Kuchtík dodal, že RR JV a RR Moravskoslezsko jsou průkopníky tohoto nástroje v ČR. Je stále předmětem 

diskusí, jaký bude poměr mezi tímto nástrojem a základním financováním v příštím programovacím období. 

Úvěry prostřednictvím nástroje JESSICA musí být výhodnější než od bank. Fungování nástroje neskončí 

rokem 2015. J. Hron podotknul, že nástroj je obtížný pro pochopení. Požádal, aby se ve dvou oblastech 

dotýkajících se potenciálního využití NNO mohly zúčastnit diskuzí mezi URR JV a městem Brnem i nestátní 

neziskové organizace. J. Zetěk vznesl dotaz, zda je využití nástroje omezeno jen pro město Brno. J. 

Běhounek podotkl, že není omezeno jen na město Brno, ale jedná se o výši kapitálového zajištění, na které 

město Brno dosáhne. M. Sargánková vysvětlila, že město může vložit i např. budovy, nemusí to být jen 

finanční prostředky Brna. Mohou to být i prostředky Jihomoravského kraje nebo bank. Nejdříve je zapotřebí 

provést analýzu, co je možné financovat a jaké projekty, a poté se rozhodnout, jakým způsobem a zda vůbec 

vytvářet fond rozvoje města.  
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Podklad: MV-08-11, MV-08-11-příl. č. 1, MV-08-11-příl. č. 2, MV-08-11-příl. č. 3 

Usnesení č. 011/MV08/10: 
Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí  

 informaci o finančním nástroji na podporu urbánních investic JESSICA, spolu se závěry evaluační 
studie a Memorandem o porozumění dle materiálu MV–08–11–příl–1 a MV–08–11–příl–2. 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

12. Návrh na zacílení podpory v regionu Jihovýchod 
J. Běhounek informoval, že 19. 4. 2010 byl schválen dokument „Návrhy možných revizí operačních programů“ 

a Vláda ČR doporučila hejtmanům projednat tento dokument na nejbližších jednáních Monitorovacích výborů 

ROP. Navrhl, aby se po projednání ve Výboru Regionální rady připomínky sjednotily a závěry projednaly na 

příštím zasedání MV.  

 

Dokument obsahuje opatření, která by měla zmírnit dopady ekonomické krize a uvádí nástroje proti krizi a 

nástroje ke zvýšení účelnosti a efektivnosti využití zdrojů strukturálních fondů a zvýhodnění regionů se 

soustředěnou podporou státu. Jedná se zhruba o třicet opatření. Systémová opatření budou zpracována z 

úrovně MMR směrem dolů. Pro každé opatření budou zřízeny expertní skupiny, které budou vytvářet koncepty 

a zabudovávat praxi do těchto nástrojů pro další použitelnost řídících orgánů. Jedná se o následující opatření: 

 Zacílit podporu cestovního ruchu na problémové regiony - podpora není směřována na celé území, ale 
jsou vydefinovány problémová území a regiony (s vysokou mírou nezaměstnanosti, špatné ovzduší apod.) 
Zejména pro tematické OP. První setkání expertní skupiny proběhlo 18. 5. 2010, zúčastnili se také 
zástupci vysokých škol, zástupce zpracovatele projektu. Členem je i zástupce řídícího orgánu ROP JV. 
Snažili se vymezit problémová území, shodli se na směřování podpory na území se soustředěnou 
podporou státu, které jsou schválené usnesením.  

 Finanční nástroje - expertní skupina bude také zřízena, členem bude opět zástupce řídícího orgánu ROP 
JV. Cenné budou zkušenosti ROP JV s finančními nástroji.  

 Nástroje na zvýšení efektivnosti a účelnosti využití strukturálních fondů. Možnost srovnání projektů mezi 
řídícími orgány, např. proč dva projekty jsou nákladově rozdílně složité.  

 Národní model cost benefit analýzy - každý orgán má svůj model už vytvořený a je možné řešit sjednocení 
investic a míru nákladu a přínosu. 

 Socioekonomická návratnost projektu – případ ROP Moravskoslezsko, ROP JV používá jiný nástroj. Není 
podmínkou přizpůsobení této praxe, kterou realizuje ROP Moravskoslezsko. 

 Systémová doporučení NOK – MMR. Důraz na dodržování pravidel veřejných zakázek – spolupráce 
s příjemcem, aby ke korekcím nedocházelo. Efektivnost administrativních procesů a podpora absorpční 
kapacity.  
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M. Sargánková zmínila, že opatření týkající se ROP jsou dvě a URR JV se jimi už zabývá. Provádí analýzu 

ROP JV – jednání připraveno na červen 2010, ve VRR a v celostátních pracovních skupinách.  

 

Podklad: MV-08-12, MV-08-12-příl. č. 1, MV-08-12-příl. č. 2 
Návrh usnesení č. 012/MV08/10: 
Monitorovací výbor ROP JV bere na vědomí 

 informace o schváleném dokumentu Vládou ČR „Návrhy možných revizí operačních programů“ dle 
předložené prezentace a dle materiálu MV–8–12–příl–2. 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

13. Různé, diskuse 
M. Sargánková na žádost EK a MMR informovala o stavu připravovaných projektů v Pasohlávkách. V úvodu 

prezentovala průběh strategické výzvy a představila předložené projekty. 

 

Na konci roku 2008 proběhl sběr námětů na výzvu na strategické projekty, do které byly podány různé 

náměty, např. čtyři projekty pro rozvoj oblasti Pasohlávek, revitalizace zámku v Třebíči nebo Regecentrum 

Nové Město. RR JV spolupracovala s experty na cestovní ruch, byla vypracována analýza pro vytipování míst 

s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. V dubnu 2009 VRR schválil postup pro specifikaci výzvy do oblasti 

podpory 2.1. V srpnu 2009 byla vyhlášena strategická výzva, v 1. kole bylo stanoveno osm kritérií pro 

strategické projekty. M. Sargánková představila současný stav území v Pasohlávkách, doplnila informace o 

budoucí podobě projektů (páteřní infrastruktura, vodní svět, hotel Termal Mušov). Projekty v Pasohlávkách 

zapadají do koncepce rozvoje lázeňství v Jihomoravském kraji a dotváří tzv. lázeňský trojúhelník 

Jihomoravského kraje, míra podpory vychází v průměru okolo 30 % na jeden projekt a předpokládá se 

vytvoření 170 nových pracovních míst. Připojila také informace o Lázních Lednice a budoucí záměr pro rozvoj 

tohoto území. 

 

I. Minařík informoval o rozvoji lázeňství v Jihomoravském kraji. Jižní Morava je po Praze nejnavštěvovanější 

lokalitou v ČR, ale patří mezi regiony s nejmenší délkou pobytu a přenocování  (v průměru dva dny). Byla 

vypracována studie pro vytipování lázeňských lokalit v JMK. Vybrány byly Lednice, Pasohlávky a Ostrov u 

Macochy. V roce 2003 proběhlo první jednání, kde byl představen projekt s rozvojem lázeňství v Lednici. 

Téhož roku a na přelomu roku 2004 byl vyhlášen Jihomoravským krajem program na podporu lázeňství, kde 

byly podpořeny Pasohlávky i Lednice. Bylo provedeno testování pramenů z hlediska jejich stálosti a stability. 

V roce 2006 byla založena společnost Thermal Pasohlávky, v roce 2007 byly otevřeny Lázně Lednice. 
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J. Běhounek poděkoval všem za účast a informoval o dalším zasedání Monitorovacího výboru, které se bude 

konat 10. listopadu 2010. Zasedání bude celodenní, protože je plánována cesta po projektech ROP JV. 

 

Konec ve 14.00 hod.   

 

 

 

MUDr. Jiří Běhounek 

předseda Monitorovacího výboru 
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