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Téma jednání: Zápis z 12. zasedání Monitorovacího výboru 

Datum konání: 23. listopadu 2011 

Místo konání: Kuřim 

 

Přítomni: JUDr. Michal Hašek; MUDr. Jiří Běhounek; Ing. Bc. Martin Hyský; RNDr.; Ing. Tomáš Škaryd; 

Ing. Ivo Minařík; Ing. Michal Franek; Ing. Hana Strnadová; Ing. Petr Volek, Ph.D.; Ing. Antonín Oujezdský; 

Ing. Tomáš Prchal; PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.; Ing. Vlastimil Bejček, CSc.; Mgr. Alena Štěrbová; Ing. Šárka 

Fojtíková; Ing. Anna Batulková; Ing. Bc. Iva Basovníková; Vlastimil Helma; Mgr. Radek Řeřicha; Ing. 

Jaroslav Vymazal; Ing. Zdeňka Škarková; Ing. Helena Piskovská; Mgr. Zdeněk Navrátil; RNDr. Miloš 

Šifalda; Mgr. Marta Sargánková 

Členové bez hlasovacího práva: Christos Gogos 

Hosté: Tereza Krausová 

 

 

Program zasedání: 

 

9.55 Zahájení 12. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu zasedání 
3. Schválení zápisu z 10. zasedání 
4. Schválení zápisu z 11. zasedání 
5. Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 
6. Komunikační plán 2012 a Plán technické pomoci 2012 
7. Evaluační plán 2012 
8. Informace o pokroku IPRM 
9. Strategické projekty 
10. Výsledky kontrol a auditů 
11. Analýza rizik ROP Jihovýchod 
12. Informace o přípravě budoucího programového období 
13. Různé, diskuse 
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Průběh jednání: 

M. Hašek přivítal členy, zástupce Evropské komise T. Krausovou a Ch. Gogose a pověřené zástupce za 

nepřítomné členy. Přítomno bylo celkem 24 členů s hlasovacím právem a. M. Hašek konstatoval, že 

Monitorovací výbor je usnášení schopný. Vzhledem k tomu, že Ch. Gogos musel předčasně odejít 

z jednání, byly zpočátku probrány body 1-6 a 12. V průběhu projednávání bodu 12 odešel předsedající M. 

Hašek, který pověřil vedením Monitorovacího výboru M. Sargánkovou.  

 

 

1. Schválení ověřovatelů zápisu 
M. Hašek se dotázal členů na návrhy ověřovatelů zápisu.  Za Jihomoravský kraj byl navržen Petr Volek a 

za Kraj Vysočina Martin Hyský. M. Hašek dal prostor k možným připomínkám k tomuto bodu, nikdo žádné 

nevznesl. Zapisovatelkou jednání byla stanovena Veronika Kousalová.  

 

Podklad: MV-12-01 

Usnesení č. 001/MV12/11:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 ověřovatele zápisu 12. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 
      1. ověřovatel Ing. Petr Volek, Ph.D. 

      2. ověřovatel Ing. Bc. Martin Hyský 

 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

2. Schválení programu 12. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
M. Hašek dal prostor přítomným k možným připomínkám a návrhům na případnou úpravu programu 

jednání. Nikdo žádné nevznesl.  

 

Podklad: MV-12-02, MV-12-02-pril-1 
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Usnesení č. 002/MV12/11:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 program 12. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-12-02-pril-1  
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

3. Přijetí zápisu z 10. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
M. Hašek upozornil, že do zápisu byly zapracovány veškeré obsahové připomínky a dotázal se, zda mají 

ostatní členové k zápisu nějaké nové připomínky. Žádné připomínky nebyly vzneseny.  

 

Podklad: MV-12-03, MV-12-03-pril-1, MV-12-03-pril-2, MV-12-03-pril-3 

Usnesení č. 003/MV12/11:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 zápis z 10. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-12-03-pril-1, MV-12-03-pril-2 
a MV-12-03-pril-3 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

4. Přijetí zápisu z 11. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
M. Hašek uvedl, že na 11. zasedání Monitorovacího výboru přijali členové procedurou písemného 

projednávání zvýšení alokace programu o dodatečné prostředky ve výši 4 934 370 EUR realokované 

z operačního programu Technická pomoc. Žádná připomínka ze strany členů Monitorovacího výboru 

k zápisu nebyla. 

 

Podklad: MV-12-04, MV-12-04-pril-1 
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Usnesení č. 004/MV12/11:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod schvaluje  

 zápis z 11. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV dle materiálu MV-12-04-pril-1 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

5. Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 
M. Hašek předal slovo M. Sargánkové, která představila zprávu týkající se realizace ROP Jihovýchod 

v obvyklé struktuře.  

Pokrok v realizaci ROP JV: naplňování indikátorů ROP Jihovýchod, hlavní aktivity realizované ve 

sledovaném období na úrovni programu, hlavní problémy při realizaci programu, opatření přijatá k závěrům 

minulého jednání Monitorovacího výboru, údaje o finančním vypořádání provádění pomoci, analýza rizik 

implementace ROP Jihovýchod, předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev, přehled schválených 

projektů. 

Pokrok v realizaci ROP Jihovýchod na úrovni prioritních os a oblastí podpory: Prioritní osa 1 

Dostupnost dopravy, prioritní osa 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj 

měst a venkovských sídel, prioritní osa 4 Technická pomoc. 

Administrativní zajištění programu: informace o provádění a výsledcích auditů, informace o provádění a 

výsledcích finančních kontrol, realizace technické pomoci, komunikační plán a jeho realizace, realizace 

evaluačních činností, aktivity Monitorovacího výboru, zajištění pracovních kapacit subjektů implementační 

struktury OP. 

Následovala diskuse. Š. Fojtíková podala informace týkající se Informačního systému a financování úprav 

z projektu Technické pomoci. Dotázala se na čerpání poskytnuté dotace a jakým způsobem se stanovuje 

výše dotace, o kterou řídící orgán žádá MMR. M. Sargánková objasnila postup, jakým řídící orgán 

stanovuje výši požadované dotace na daný rok. CH. Gogos shrnul informace týkající se budoucnosti a 

podotkl, že je nutné zahrnout do plánování budoucího programového období ekonomické aspekty a 

zohlednit především ekonomický rozvoj. M. Sargánková reagovala dále na několik dotazů T. Krausové, 

které se týkaly především problematiky čerpání v oblastech podpory 1.3, 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 a rozvázání 

smluv o poskytnutí dotace. Dále byla probrána problematika financování projektů.  

 

Podklad: MV-12-05, MV-12-05-pril-1, MV-12-05-pril-2, MV-12-05-pril-3 
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Usnesení č. 005/MV12/11:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 aktuální zprávu o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod dle materiálu č. MV-12-05-pril-1,  MV-12-05-
pril-2, MV-12-05-pril-3 
     

Usnesení přijato konsensuálně. 

6. Komunikační plán 2012 a Plán Technické pomoci 2012 
Prezentovala K. Kurková. Stručně seznámila členy s Komunikačním plánem pro rok 2012 a plánem 

Technické pomoci pro rok 2012. Představila členům hlavní komunikační cíle a sdělení pro rok 2012. 

Popsala nástroje, které Regionální rada používá pro komunikaci. K. Kurková dále stručně shrnula proběhlé 

mediální a komunikační akce roku 2011. M. Hašek otevřel rozpravu. Ch. Gogos vznesl několik dotazů 

týkajících se povědomí o efektivním využívání evropských fondů a transparentnosti, dotazy ke komunikaci 

s řídícím orgánem, resp. jakým způsobem může veřejnost s Regionální radou komunikovat. H. Piskovská 

doplnila informace týkající se zpráv z již proběhlých Kulatých stolů k cestovnímu ruchu a dodala, že se 

připravují další pravidelná setkání, jak na jižní Moravě, tak na Vysočině. CH. Gogos dále podotkl, že je 

nutné informovat podnikatele o závěrech a přijatých opatřeních z Kulatých stolů.  

 

Podklad: MV-12-06, MV-12-06-pril-1, MV-12-06-pril-2, MV-12-06-pril-3 

Usnesení č. 006/MV12/11:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Komunikační plán Regionálního operačního programu Jihovýchod pro rok 2012 a plán Technické 
pomoci pro rok 2012 dle materiálu MV-12-06-pril-1, MV-12-06-pril-2 a MV-12-06-pril-3 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

     

7. Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2012 
Prezentoval A. Zatloukal a informoval členy o evaluačních činnostech v roce 2011, o výsledcích Mid-term 

evaluace ROP Jihovýchod a o Evaluačním plánu pro nadcházející rok. J. Vymazal informoval o technických 

prostředcích pro monitoring využití cyklistických a hippo stezek a možnostech jejich zapůjčení. 
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Podklad: MV-12-07, MV-12-07-pril-1, MV-12-07-pril-2 

Usnesení č. 007/MV12/11:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Evaluační plán ROP Jihovýchod na rok 2012 dle materiálu MV-12-07-pril-1 a MV-12-07-pril-2 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

8. Informace o pokroku IPRM 
M. Sargánková stručně shrnula vývoj a informovala o pokroku a realizaci IPRM. Dodala, že harmonogram 

realizace se dodržuje. R. Řeřicha představil prezentaci IPRM za město Brno a J. Vymazal prezentoval 

IPRM za město Jihlava a informoval o umístění města Jihlavy na      3. místě v celosvětové soutěži měst s 

názvem Liv Com (celý název soutěže The International Awards for Liveable Communities – v překladu 

Město, ve kterém stojí za to žít). 

 

Podklad: MV-12-08, MV-12-08-pril-1, MV-12-08-pril-2 

Usnesení č. 008/MV12/11:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Informativní zprávu o průběhu a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst Jihlavy a Brna dle 
tohoto materiálu a materiálů č. MV-12-08-pril-1 a MV-12-08-pril-2 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

9. Strategické projekty 
E. Šteflová prezentovala strategické projekty Kraje Vysočina a J. Karásek strategické projekty 

Jihomoravského kraje. Členové byli seznámeni s pokrokem a s realizací strategických projektů.  
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Strategické projekty v Jihomoravském kraji: 

- Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura 
- Výstavba komplexu Moravia THERMAL 
- Hotel Termal Mušov II 
- Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury 

Strategické projekty v Kraji Vysočina: 

- Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic 
- Centrum zelených vědomostí 
- Regenerační centrum Nové Město na Moravě  

T. Krausová vznesla dotaz ohledně termínů realizace strategických projektů a dále ohledně zacílení 

alokace ze zrušených projektů. M. Sargánková vysvětlila problematiku harmonogramu strategických 

projektů a informovala, že vzhledem ke krátkému časovému úseku nebylo dosud rozhodnuto o uvolněné 

alokaci. 

 

Podklad: MV-12-09, MV-12-09-pril-1 

Usnesení č. 009/MV12/11:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Informaci o aktuálním stavu projektů v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina v rámci tzv. 
strategické výzvy v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch dle tohoto materiálu a 
materiálu MV-12-09-pril-1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

10. Výsledky kontrol a auditů 
Prezentovala M. Sargánková  a seznámila členy s provedenými audity: 

- Audity PAS a interní audity 
- Audity Evropského účetního dvora 
- Audit NKÚ 
- Audit Ministerstva financí 
- Přezkumy hospodaření 
- Veřejnosprávní kontroly na místě podle zákona č. 320/2011 Sb. na poskytnuté prostředky na 

předfinancování programu z rozpočtu kapitoly MMR 
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V roce 2010 probíhala na RR JV kontrola celkem po 180 pracovních dnů (z 253). ROP JV byl během těchto 

auditů kontrolován 11 nezávislými externími institucemi. 

M. Sargánková  dále informovala o evropské diskuzi nad tzv. single audit principle, rovněž připomenula 

problematiku dělení veřejných zakázek a zákaz sankcí jako hodnotící kritérium při zadávání veřejných 

zakázek. 

 

Podklad: MV-12-10, MV-12-10-pril-1 

Usnesení č. 010/MV12/11:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Informativní zprávu o provedených kontrolách a auditech dle tohoto materiálu a materiálu MV-12-10-
pril-1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

11. Analýza rizik ROP Jihovýchod 
A. Zatloukal informoval členy o plnění funkce Výboru pro řízení rizik a složení tohoto Výboru. Stručně 

představil významná možná rizika a opatření k jejich eliminaci, minimalizaci, příp. stabilizaci. 

 

Podklad: MV-12-11, MV-12-11-pril-1, MV-12-11-pril-2 

Usnesení č. 011/MV12/11:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Informativní zprávu o řízených rizicích dle materiálu MV-12-11-pril-1 a                    MV-12-11-pril-2 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 



 

MV–13–03–pril–1 

 

 

 Stránka 10 z 11 
  

 

12. Informace o přípravě budoucího programového období 
M. Sargánková shrnula práci řídícího orgánu na přípravě budoucího programového období. J. Běhounek 

doplnil několik informací týkající se pracovní skupiny Strategie Jihovýchod. Ch. Gogos doplnil, jak se 

k situaci staví Evropská komise a podotkl, že je nutné vycházet z hlavních cílů Evropské komise, dále 

doporučil vycházet při plánování z dosavadních zkušeností a zaměřit se na specifické segmenty a místní 

rozvoj. 

 

 

Podklad: MV-12-12, MV-12-12-pril-1 

Usnesení č. 012/MV12/11:  

 

Monitorovací výbor ROP Jihovýchod bere na vědomí 

 Informace o přípravě budoucího programového období dle tohoto materiálu a materiálu MV-12-12-
pril-1 
 

Usnesení přijato konsensuálně. 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 14.07 hod. 
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JUDr. Michal Hašek 

předseda Monitorovacího výboru 

ROP Jihovýchod 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

   Ing. Bc. Martin Hyský 

  

 

 

 

   Ing. Petr Volek, Ph.D. 

 


