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Zápis ze 48. zasedání 
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,  

23. 6. 2014 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) 
 
Program zasedání: 

1. Schválení programu jednání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu  
3. Schválení dokumentace ROP JV (Operační manuál, Prováděcí dokument, Smlouva o poskytnutí 

dotace)  
4. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, účetní závěrce a provedených rozpočtových 

opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a ředitele ÚRR JV  
5. Schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky RR Jihovýchod za rok 2013  
6. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1, 3.1, 3.4 a 4.2  
7. Informace o přípravě příštího programového období 2014–2020  
8. Informace o provedených finančních korekcích  
9. Informace o projektech se strategickým významem pro cestovní ruch  
10. Schválení projektů určených k financování z ROP JV pro oblasti podpory  

a) 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu  
b) 3.1 Rozvoj urbanizačních center  
c) 3.4 Veřejné služby regionálního významu  
d) 4.2 Podpora absorpční kapacity  

11. Výsledky provedených auditů  
12. Schválení změny IPRM Brna  
13. Schválení změny IPRM Jihlavy  
14. Zpřesnění pravidel pro promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně  
15. Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně  
16. Rozšíření projektu „Datová Dálnice Kamenice“, reg. č. CZ.1.11/3.3.00/29.01353  
17. Rozšíření projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“, reg. č. 

CZ.1.11/2.1.00/08.01115  
18. Rozšíření projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“, reg. č. CZ.1.11/3.2.00/ 35.01430 
19. Souhlas se zřízením zástavního práva u projektu „Rekonstrukce kulturní památky  

na Hotel Lahofer“, reg. č. CZ.1.11/2.1.00/01.00063  
20.  Prezentace klíčových ukazatelů výkonu ÚRR JV 
21. Různé  

 
Prezenční listina: 
MUDr. Jiří Běhounek Bc. Zdeněk Pavlík 
Ing. Vladimír Novotný Mgr. Václav Božek, CSc. 
Ing. Bc. Martin Hyský  Ing. Jaroslav Parolek  
Zdeněk Chlád Bohumila Beranová 
Ing. Marie Černá Ing. Martin Bedrava  
Ing. Radovan Necid Stanislav Navrkal 
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Průběh jednání: 
Jednání zahájil v 8.10 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek.  
Jednání se zúčastnilo 12 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále jen „Výbor“), z toho šest 
za Jihomoravský kraj a šest za Kraj Vysočina. Z. Peša, I. Vrzal, J. Číž a V. Kodet byli omluveni.  
 
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 K. Suchánková. 

1. Schválení programu jednání  

J. Běhounek informoval o doplnění podkladových materiálů přílohami č. 1-5 bodu č. 10 „Schválení 
projektů určených k financování z ROP JV“, dále přílohami č. 3-10 bodu č. 15 „Promíjení odvodu 
a penále za porušení rozpočtové kázně“ a k dispozici je také materiál „Přehled čerpání – dosažené 
výsledky k 1. 6. 2014“. Dále doplnil, že bod č. 16 „Rozšíření projektu „Datová Dálnice Kamenice“, reg. č. 
CZ.1.11/3.3.00/29.01353“ byl stažen z programu.  
 
Podklad:  RR–48–2014–01, RR–48–2014–01–př. č. 1 
Usnesení:  ÚRR 48/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  

 program 48. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
dle materiálu RR–48–2014–01–př. č. 1. 

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 

2. Schválení ověřovatelů zápisu  
 
Podklad: RR–48–2014–02 
Usnesení: ÚRR 48/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 ověřovatele zápisu ze 48. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  
 

Jihomoravský kraj:    Stanislav Navrkal 
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a za Kraj Vysočina: Ing. Bc. Martin Hyský 

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6- 0-0 
 

 
3. Schválení dokumentace ROP JV (Operační manuál, Prováděcí dokument, Smlouva o 

poskytnutí dotace) 
 

V. Jaroš informoval o změnách v jednotlivých kapitolách Operačního manuálu ROP JV – verze 1.37. 
Dále uvedl, že v Prováděcím dokumentu ROP JV byl upraven finanční plán v návaznosti na schválené 
realokaci Regionálního operačního programu Jihovýchod.  
Ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace ROP JV je aktualizován přehled snížených odvodů za porušení 
podmínek poskytnutí dotace v návaznosti na vydání Závazných postupů pro zadávání zakázek 
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 
2007–2013 a Pokynů ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií 
v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky. 

Podklad: RR–48–2014–03, RR–48–2014–03–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 48/03–1 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 Operační manuál Regionálního operačního programu Jihovýchod, verzi 1.37 dle materiálu RR–
48–2014–03–př. č. 1. 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–48–2014–03, RR–48–2014–03–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 48/03–2 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 Prováděcí dokument Regionálního operačního programu Jihovýchod, verzi 1.29 dle materiálu 
RR–48–2014–03–př. č. 2. 
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     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 

 
 

Podklad: RR–48–2014–03, RR–48–2014–03–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 48/03–3 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 vzor Smlouvy o poskytnutí dotace k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti 
Jihovýchod dle materiálu RR–48–2014–03–př. č. 3. 
 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 

 
 

4. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, účetní závěrce a provedených 
rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a ředitele ÚRR JV 
 

F. Carda informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod k 29. 5. 2014. 
Výboru Regionální rady byla předložena pro informaci zkrácená mezitímní účetní závěrka sestavená 
k 31. 3. 2014 za účetní období 2014. 
Od posledního zasedání Výboru Regionální rady schválil ředitel Úřadu Regionální rady 6 rozpočtových 
opatření.   

Podklad: RR–48–2014–04, RR–48–2014–04–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 48/04–1 
 
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 29. 5. 2014 dle materiálu RR–48–2014–04–př. č. 1. 
 

    pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
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Podklad: RR–48–2014–04, RR–48–2014–04–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 48/04–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  

 informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–48–2014–04–př. č. 2. 
 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–48–2014–04, RR–48–2014–04–př. č. 3, RR–48–2014–04–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 48/04–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  

 zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních 
v kompetenci ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod (č. 7, 8, 9, 10, 11 a 12/2014) dle 
materiálu RR–48–2014–04–př. č. 3 a přehled všech rozpočtových opatření za rok 2014 dle 
materiálu RR–48–2014–04–př. č. 4.  

 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 

5. Schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky Regionální rady Jihovýchod za rok 2013 

F. Carda informoval, že výsledkem hospodaření za rok 2013 byla ztráta. Výboru Regionální rady je ke 
schválení předložena účetní závěrka za rok 2013, která obsahuje také přezkoumání hospodaření, které 
bylo provedeno odd. Přezkoumávání územních samosprávných celků Ministerstva financí ČR. Zpráva o 
výsledku přezkoumání obsahuje závěr, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná 
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.  
Návrh závěrečného účtu byl v době od 4. 6. 2014 do 22. 6. 2014 zveřejněn na informační tabuli a 
webových stránkách Regionální rady. 

Podklad: RR–48–2014–05, RR–48–2014–05–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 48/05–1 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  

 závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (IČ 75082241) za rok 2013 dle 
materiálu RR–48–2014–05–př. č. 1 a vyjadřuje souhlas s hospodařením Regionální rady za rok 
2013 bez výhrad. 
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 

Podklad: RR–48–2014–05, RR–48–2014–05–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 48/05–2 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  

 účetní závěrku Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (IČ 75082241) sestavenou k 31. 
12. 2013 dle materiálu RR–48–2014–05–př. č. 2. 
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 

Podklad: RR–48–2014–05 
Usnesení: ÚRR 48/05–3 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  

 převod ztráty ve výši 3 435 408,09 Kč z výsledku hospodaření Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod (IČ 75082241) za rok 2013 na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých let.  
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
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6. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1, 3.1, 3.4 a 4.2 
 

E. Šteflová a J. Karásek informovali o stavu čerpání u vybraných oblastí podpory v souvislosti 
s uzavíráním programu ROP JV.  
E. Šteflová seznámila přítomné s variantou dočerpání alokace v oblasti podpory 1.1. Úřad Regionální 
rady doporučuje provést registraci závěrečných projektů do konce července 2014. 
J. Karásek informoval o přehledu čerpání v oblasti podpory 3.1, čerpání zde probíhá dle předem 
nastaveného harmonogramu proplácení projektů a v oblasti 3.4, kde je příjem projektů pozastaven 
z důvodu vyčerpání alokace a nedostatečné absorpční kapacity, dnes bude schvalován projekt Kraje 
Vysočina. 
V oblasti podpory 4.2 je dnes ke schválení předložen projekt Jihomoravského kraje, výzva bude 
pozastavena z důvodu vyčerpání alokace a nedostatečné absorpční kapacity. 

Podklad: RR–48–2014–06 
Usnesení: ÚRR 48/06 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 informace o čerpání ve všech oblastech podpory 1.1, 3.1, 3.4 a 4.2 dle materiálu RR–48–2014–
06.  

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

7. Informace o přípravě příštího programového období 2014–2020  
 

V. Jaroš informoval o aktuálním vývoji v přípravě nového programového období 2014–2020.  
Upozornil, že do poloviny července 2014 musí být operační programy ČR (vyjma OP přeshraniční 
spolupráce a OP Rybářství) předloženy Evropské komisi.  
V této době probíhá také dokončování metodiky pro územní přístup a dále probíhají jednání o novele 
zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Jsou diskutována pravidla fungování úřadů 
regionálních rad coby zprostředkujících subjektů IROP. Je rozpracovávána myšlenka tzv. Evropského 
domu.  
Dne 19. 6. 2014 byly na MMR zaslány připomínky krajů ČR k Programovému dokumentu Integrovaného 
regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 uplatněné přes AK ČR, protože kraje nebyly 
osloveny jako připomínková místa.  
V. Jaroš dále informoval, že od 1. 7. 2014 nastupuje na pozici vrchního ředitele IROP a IOP D. Sventek 
a připravuje Strategii 2014+, kde chce využít zkušeností a nejlepších praktik MMR, CRR a RR, propojit 
lidi a vytvořit širší tematické týmy (HR, Legislativa, IT, Metodici, Komunikace, Rozpočet). 
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Vláda ČR by měla na konci července projednat Metodický pokyn integrované nástroje a Národní 
dokument územní dimenze. V těchto metodických pokynech je zakotven územní přístup. Kraje spolu 
s ostatními partnery budou prostřednictvím Regionální stálé konference realizovat Regionální akční plán. 
 
J. Běhounek požádal A. Zatloukala a V. Jaroše o zasílání zásadních informací o přípravě příštího 
programového období 2014–2020 členům Výboru. 
 
Podklad: RR–48–2014–07 
Usnesení: ÚRR 48/07 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

  informace o přípravě příštího programového období 2014–2020 dle materiálu RR–48–2014–07. 
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 

8. Informace o provedených finančních korekcích  
 
E. Šteflová informovala o provedených finančních korekcích, celkový objem krácení dotací dle pokynů 
COCOF činí od minulého zasedání Výboru 249 142, 19 Kč. Odkázala na přílohu č. 1 materiálu, kde jsou 
korekce zobrazeny. Tento bod byl informativního rázu a nebylo o něm hlasováno. 

9. Informace o projektech se strategickým významem pro cestovní ruch 

E. Šteflová a J. Karásek informovali o stavu a vývoji projektů se strategickým významem pro cestovní 
ruch v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. 
 
E. Šteflová prezentovala projekty: 

o Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic 
o Centrum zelených vědomostí, Bystřice nad Pernštejnem 

 
J. Karásek prezentoval projekty: 

o Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura 
o Výstavba komplexu Moravia THERMAL 
o Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury 

Podklad: RR–48–2014–09 
Usnesení: ÚRR 48/09 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 informativní zprávu o projektech se strategickým významem pro cestovní ruch  
dle materiálu RR–48–2014–09. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:  5-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

10. Schválení projektů určených k financování z ROP JV 

J. Karásek informoval o provedeném hodnocení u registrovaných projektů splňujících formální náležitosti 
a přijatelnost ve čtyřech výzvách v oblastech podpory 1.1, 3.1, 3.4 a 4.2. Jednotlivým projektům byly 
přiřazeny body dle Hodnotících tabulek ROP JV.  

Podklad: RR–48–2014–10 
Usnesení: ÚRR 48/10–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 
pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory „1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury  
v regionu“ a výzvu vyhlášenou dne 1. 8. 2013 

 minimální bodovou hranici pro schválení projektů k financování z programu ROP JV ve výši 50 
bodů.  

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 

Podklad: RR–48–2014–10, RR–48–2014–10–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 48/10–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 
pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory „1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury  
v regionu“ a výzvu vyhlášenou dne 1. 8. 2013 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–48–2014–10–př. č. 1. 
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pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 

 
 

Podklad: RR–48–2014–10 
Usnesení: ÚRR 48/10–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory „3.1 Rozvoj 
urbanizačních center“ a výzvu vyhlášenou dne 6. 9. 2013 

 minimální bodovou hranici pro schválení projektů k financování z programu ROP JV ve výši 50 
bodů. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–48–2014–10, RR–48–2014–10–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 48/10–4 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
  
pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory „3.1 Rozvoj 
urbanizačních center“ a výzvu vyhlášenou dne 6. 9. 2014 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–48–2014–10–př. č. 2. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–48–2014–10 
Usnesení: ÚRR 48/10–5 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
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pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory „3.4 Veřejné 
služby regionálního významu“ a výzvu vyhlášenou dne 3. 10. 2013 

 minimální bodovou hranici pro schválení projektů k financování z programu ROP JV ve výši 50 
bodů. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–48–2014–10, RR–48–2014–10–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 48/10–6 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 
pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory „3.4 Veřejné 
služby regionálního významu“ a výzvu vyhlášenou dne 3. 10. 2013 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–48–2014–10–př. č. 3. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–48–2014–10, RR–48–2014–10–př. č. 4, RR–48–2014–10–př. č. 5 
Usnesení: ÚRR 48/10–7 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 
pro prioritní osu 4 – Technický pomoc, oblast podpory „4.2 Podpora absorpční kapacity“ a výzvu 
vyhlášenou dne 28. 6. 2013 

 souhrnnou hodnotící zprávu dle materiálu RR–48–2014–10–př. č. 5 a souhrnný přehled projektů 
a projekty k financování dle materiálu RR–48–2014–10–př. č. 4. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
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11. Výsledky provedených auditů a plánované audity 

E. Šteflová informovala o schůzce s náměstkem ministra financí L. Wagenknechtem za účasti pana 
předsedy. Diskuse byla vedena zejména k nastavení budoucí spolupráce s AO MF ČR. Závěrem se 
všichni jednoznačně shodli, že je zapotřebí komunikaci do budoucna zlepšit.  
Dále E. Šteflová prezentovala výsledky provedených auditů a informace o plánovaných auditech.  
 

Podklad: RR–48–2014–11, RR–48–2014–11–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 48/11 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 zprávu o výsledcích provedených auditů a plánovaných auditech dle materiálu RR–48–2014–11. 
 
pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

12. Schválení změn Integrovaného plánu rozvoje města Brna 

V. Jaroš informoval, že SM Brno připravilo novou verzi Integrovaného plánu rozvoje města Brna (dále 
IPRM II) s názvem „Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské 
vybavenosti města“.  
Dokument obsahuje změnu alokace Smlouvy o realizaci IPRM a změny upravující zařazení nových 
projektových záměrů do IPRM II, což jsou povahou podstatné změny vyžadující vypracování dodatku 
ke Smlouvě o realizaci IPRM II. Úřad tyto změny posoudil a doporučuje Výboru jejich schválení. 
 
Podklad: RR–48–2014–12, RR–48–2014–12–př. č. 1, RR–48–2014–12–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 48/12–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna „Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro 
veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“, verzi 1.9  
dle materiálu RR–48–2014–12–př. č. 2.  

 
pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
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Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–48–2014–12, RR–48–2014–12–př. č. 1, RR–48–2014–12–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 48/12–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 dodatek ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Brna „Zvýšení 
kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města“ dle 
materiálu RR–48–2014–12–př. č. 3. 

 
pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

13. Schválení změn Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy 

V. Jaroš informoval, že SM Jihlava připravilo novou verzi Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy 
(dále IPRM). 
Dokument obsahuje změnu alokace Smlouvy o realizaci IPRM, změny upravující zařazení nových 
projektových záměrů do IPRM a změny zohledňující průběh realizace stávajících projektů zařazených 
v IPRM. 
Změny IPRM lze v souladu se Smlouvou rozdělit na podstatné a nepodstatné. Podstatné změny 
vyžadují posouzení těchto změn a případné vypracování dodatku ke Smlouvě. Úřad tyto změny posoudil 
a doporučuje Výboru jejich schválení. 
 
Podklad: RR–48–2014–13, RR–48–2014–13–př. č. 1, RR–48–2014–13–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 48/13–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 Integrovaný plán rozvoje statutárního města Jihlavy „Regenerace městského prostředí, rozvoj 
infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské 
vybavenosti“, verzi 1.14 dle materiálu RR–48–2014–13–př. č. 2.  

 
pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
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Podklad: RR–48–2014–13, RR–48–2014–13–př. č. 1, RR–48–2014–12–př. č. 3a–c 
Usnesení: ÚRR 48/13–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 dodatek č. 11 ke smlouvě Smlouva o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města 
Jihlavy „Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a 
vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti“ dle materiálu RR–48–2014–13–př. č. 3a–
c. 

 
pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

14. Zpřesnění pravidel pro promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 
 

S. Staníková popsala problém týkající se postupu promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně 
a penále s odvodem spojeného. V rámci auditu systému prováděného ze strany Auditního orgánu ČR 
bylo zkonstatováno, že při současném nastavení systému promíjení penále spojeného s odvodem za 
porušení rozpočtové kázně existuje riziko poskytování nedovolené veřejné podpory. 
Řídícímu orgánu ROP JV bylo doporučeno, aby Výbor přijal zpřesnění pravidel za účelem minimalizace 
rizika poskytnutí nedovolené veřejné podpory a současně vzal na vědomí, že v případě rozhodnutí o 
prominutí penále v rozporu se schválenými pravidly, na základě kterých Úřad Regionální rady navrhuje 
prominutí penále spojeného s odvodem za porušení rozpočtové kázně, bude tento fakt znamenat 
poskytnutí nedovolené veřejné podpory.  

Podklad: RR–48–2014–14, RR–48–2014–14–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 48/14–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 Aktualizovaná pravidla pro promíjení odvodů a penále dle materiálu RR–48–2014–14 př. č. 1. 

 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:  12-0-0 
Kraj Vysočina: 6-0-0 
Jihomoravský kraj: 6-0-0 
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Podklad: RR–48–2014–14 
Usnesení: ÚRR 48/14–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 že promine-li penále spojené s odvodem za porušení rozpočtové kázně v jiné výši, než uvádí 
schválená Aktualizovaná pravidla pro promíjení odvodů  
a penále, může to znamenat riziko poskytnutí nedovolené veřejné podpory příjemci dotace. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:  12-0-0 
Kraj Vysočina: 6-0-0 
Jihomoravský kraj: 6-0-0 
 

15. Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 

S. Staníková informovala o jednotlivých případech, u kterých bylo příjemcem dotace požádáno 
o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.  

Jedná se o následující příjemce: 

 Jihomoravské muzeum, příspěvková organizace v rámci realizace projektu s názvem „Zřícenina 
hradu Cornštejn“, reg. číslo CZ.1.11/2.1.00/06.01063, 

 Kraj Vysočina v rámci realizace projektu s názvem „Hlavní lůžková budova v Nemocnici 
Pelhřimov“, reg. číslo CZ.1.11/3.4.00/01.00070, 

 Kraj Vysočina v rámci realizace projektu s názvem „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici 
Havlíčkův Brod“, reg. číslo CZ.1.11/3.4.00/01.00071, 

 Kraj Vysočina v rámci realizace projektu s názvem „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na 
Moravě“, reg. číslo CZ.1.11/3.4.00/01.00072, 

 Kraj Vysočina v rámci realizace projektu s názvem „„Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici 
Třebíč“, reg. číslo CZ.1.11/3.4.00/02.00599. 

Podklad: RR–48–2014–15, RR–48–2014–15–př. č. 1, RR–48–2014–15–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 48/15–1 
 
Výbor Regionální rady 
schvaluje 

 na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven 
rozhodnutím č. j. RRJV 2666/2014 (materiál RR–48–2014–15–př. č. 1 a 2), a to ve výši  
156 710,00 Kč. 
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pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:  12-0-0 
Kraj Vysočina: 6-0-0 
Jihomoravský kraj: 6-0-0 
 
 
Podklad: RR–48–2014–15, RR–48–2014–15–př. č. 3, RR–48–2014–15–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 48/15–2 
 
Výbor Regionální rady 
schvaluje 

 na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven 
rozhodnutím č. j. RRJV 9093/2014 (materiál RR–48–2014–15–př. č. 3 a 4), a to ve výši  
89 560 181,00 Kč.  

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:  12-0-0 
Kraj Vysočina: 6-0-0 
Jihomoravský kraj: 6-0-0 
 
 
Podklad: RR–48–2014–15, RR–48–2014–15–př. č. 5, RR–48–2014–15–př. č. 6 
Usnesení: ÚRR 48/15–3 
 
Výbor Regionální rady 
schvaluje 

 na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven 
rozhodnutím č. j. RRJV 6169/2014 (materiál RR–48–2014–15–př. č. 5 a 6), a to ve výši 24 410 
439,00 Kč.  

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:  12-0-0 
Kraj Vysočina: 6-0-0 
Jihomoravský kraj: 6-0-0 
 
 
Podklad: RR–48–2014–15, RR–48–2014–15–př. č. 7, RR–48–2014–15–př. č. 8 
Usnesení: ÚRR 48/15–4 
 
Výbor Regionální rady 
schvaluje 
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 na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven 
rozhodnutím č. j. RRJV 9097/2014 (materiál RR–48–2014–15–př. č. 7 a 8), a to ve výši 108 768 
701,00 Kč.  

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:  12-0-0 
Kraj Vysočina: 6-0-0 
Jihomoravský kraj: 6-0-0 
 
 
Podklad: RR–48–2014–15, RR–48–2014–15–př. č. 9, RR–48–2014–15–př. č. 10 
Usnesení: ÚRR 48/15–5 
 
Výbor Regionální rady 
schvaluje 

 na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven 
rozhodnutím č. j. RRJV 6171/2014 (materiál RR–48–2014–15–př. č. 9 a 10), a to ve výši 83 256 
167,00 Kč.  

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:  12-0-0 
Kraj Vysočina: 6-0-0 
Jihomoravský kraj: 6-0-0 
 

16. Rozšíření projektu „Datová Dálnice Kamenice“, reg. č. CZ.1.11/3.3.00/29.01353  

Tento bod byl stažen z programu. 
 

17. Rozšíření projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“, 
reg. č. CZ.1.11/2.1.00/08.01115 

E. Šteflová informovala, že příjemce dotace Kraj Vysočina požádal Úřad Regionální rady JV o rozšíření 
projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“, a to: 

1. osazení střešních sněhových zachytávačů včetně úpravy hromosvodu, dále ve výměně 
stávajících lapačů střešních nečistot a v osazení hrotového systému proti ptactvu, 

2. úprava systému vytápění (doplnění termostatických hlavic), 

3. úprava elektrotechniky (doprogramování řídicího systému, řešení častých přepětí v síti). 
Dále konstatovala, že rozšíření projektu o tři uvedené položky nemá vliv na původní bodové hodnocení 
projektu, nemá negativní vliv na cíl a účel projektu a je navrženo s cílem zajistit běžné podmínky pro 
provoz infrastruktury s minimalizací provozních nákladů. 
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Podklad: RR–48–2014–17, RR–48–2014–17–př. č. 1, RR–48–2014–17–př. č. 2, RR–48–2014–17–př. 
č. 3 
Usnesení: ÚRR 48/17 
 
Výbor Regionální rady 
schvaluje 

 rozšíření projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“, 
registrační číslo CZ.1.11/2.1.00/08.01115 dle materiálu RR–48–2014–17–př. č. 1, 2 a 3. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:  11-0-0 
Kraj Vysočina: 6-0-0 
Jihomoravský kraj: 5-0-0 
 

18. Rozšíření projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“, reg. č. 
CZ.1.11/3.2.00/35.01430 

E. Šteflová informovala, že příjemce dotace město Velká Bíteš požádal Úřad Regionální rady JV o 
rozšíření projektu spočívající v přesunu stavebního objektu SO 01 Zpevněné plochy – komunikace 
z projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“, reg. č. 
CZ.1.11/1.2.00/23.01317 do projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“, reg. č. 
CZ.1.11/3.2.00/35.01430.  

Oba dva projekty jsou realizovány  na náměstí ve Velké Bíteši a rozšíření projektu nemá obecně zásadní 
negativní vliv na cíl a účel projektu a na původní bodové hodnocení projektu. 

 
Podklad: RR–48–2014–18, RR–48–2014–18–př. č. 1, RR–48–2014–18–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 48/18 
 
Výbor Regionální rady 
schvaluje 

 rozšíření projektu „Rozšíření projektu Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“, reg. číslo 
CZ.1.11/3.2.00/35.01430 dle materiálu RR–48–2014–18–př. 1 a 2. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:  12-0-0 
Kraj Vysočina: 6-0-0 
Jihomoravský kraj: 6-0-0 
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19. Souhlas se zřízením zástavního práva u projektu „Rekonstrukce kulturní památky  
na Hotel Lahofer“, reg. č. CZ.1.11/2.1.00/01.00063 

E. Šteflová informovala o předložené žádosti příjemce Hotelu Lahofer udělit souhlas se zřízením 
zástavního práva na majetku pořízeném z dotace ve prospěch společnosti UNILeasing. Jedná se o 
projekt, jehož udržitelnost končí v listopadu 2014. 

Podklad: RR–48–2019–19, RR–48–2014–19–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 48/19 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
uděluje souhlas 

 se zřízením zástavního práva na majetku pořízeném z dotace u projektu Rekonstrukce kulturní 
památky na Hotel Lahofer“, reg. č. CZ.1.11/2.1.00/01.00063 dle materiálu RR–48–2014–19–př. č. 
1. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:  12-0-0 
Kraj Vysočina: 6-0-0 
Jihomoravský kraj: 6-0-0 
 

20. Prezentace klíčových ukazatelů výkonu ÚRR JV 

A. Zatloukal seznámil členy Výboru RR s klíčovými ukazateli výkonu ÚRR JV (tzv. KPI indikátory) a jejich 
plněním. 
Tento bod byl informativního rázu a nebylo o něm hlasováno. 
 

21. Různé 
 

J. Běhounek informoval o příštím zasedání Výboru Regionální rady, které se bude konat 
dne 24. 9. 2014 v Kraji Vysočina. 

 

Jednání skončilo v 9.45 hod.  

 
 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek  
        předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 
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Ověřovatelé zápisu:  
    
 
 4. 7. 2014   Stanislav Navrkal 
 
 
 
 

4. 7. 2014   Ing. Bc. Martin Hyský 
 
 
 
 
Zápis vypracovala:  K. Suchánková 
 
V Brně dne:  25. 6. 2014 


