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Zápis z 50. zasedání 
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,  
28. 11. 2014 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) 

 
Program zasedání: 

1. Schválení návrhu programu jednání 

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení dokumentace ROP JV (Operační manuál, 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 rozpočtového opatření č. 32/2014 

6. Schválení plánu Technické pomoci pro rok 2015 

7. Schválení Komunikačního plánu pro rok 2015 

8. Schválení rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2015 a schválení rozpočtového výhledu 
Regionální rady Jihovýchod na léta 2016–2017 

9. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1 a 3.1 

10. Informace o přípravě programového období 2014–2020 

11. Informace o provedených finančních korekcích 

12. 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 

13. Výsledky provedených auditů 

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

15. Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 

16. Termíny zasedání VRR a VT v roce 2015 

17. Informativní zpráva o řízení rizik 

18. Různé 

 
Prezenční listina: 
MUDr. Jiří Běhounek Bc. Zdeněk Pavlík 
Ing. Vladimír Novotný  Ing. Jaroslav Parolek 
Ing. Bc. Martin Hyský  Bohumila Beranová 
Zdeněk Chlád  Ing. Martin Bedrava 
Ing. Radovan Necid Stanislav Navrkal 
Ing. Václav Kodet PaedDr. Zdeněk Peša 
Josef Číž Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA 
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Průběh jednání: 

Jednání zahájil v 9.00 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek.  
Jednání se zúčastnilo 14 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále jen „Výbor“), z toho sedm 
za Jihomoravský kraj a sedm za Kraj Vysočina. M. Černá a V. Božek byli ze zasedání 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 J. Prčíková.  

1. Schválení návrhu programu jednání 

J. Běhounek informoval o změnách a úpravách materiálů, které byly předloženy na jednání, a upozornil,  
že k dispozici je také materiál „Přehled čerpání – dosažené výsledky k 4. 11. 2014“.  
J. Běhounek informoval o doplnění podkladových materiálů přílohami č. 1 a 2 bodu č. 12 „Schválení 
projektů určených k financování z ROP JV“. Materiál k bodu č. 14 „Aktualizace pravidel pro promíjení 
odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně“ a příloha č. 1 tohoto bodu byly upraveny.  

 
Podklad:  RR–50–2014–01, RR–50–2014–01–př. č. 1 
Usnesení:  ÚRR 50/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  

 program 50. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
dle materiálu RR–50–2014–01–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–50–2014–02 
Usnesení: ÚRR 50/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  

 ověřovatele zápisu z 50. 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:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

3. Schválení dokumentace ROP JV (Operační manuál, smlouva o poskytnutí dotace) 

V. Jaroš informoval o předkládané verzi 1.38 Operačního manuálu ROP JV, v rámci které došlo 
ke zrušení institutu náhradních projektů a úpravě finančního plánu v návaznosti na schválené realokace 
ROP Jihovýchod. Dále došlo ke změně ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace ROP Jihovýchod, 
konkrétně k aktualizaci přehledu snížených odvodů za porušení podmínek poskytnutí dotace 
v návaznosti na znění 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–50–2014–03, RR–50–2014–03–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 50/03–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 Operační manuál Regionálního operačního programu Jihovýchod, verzi 1.38 dle materiálu RR–
50–2014–03–př. č. 1. 

 
     pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
 
Podklad: RR–50–2014–03, RR–50–2014–03–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 50/03–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 vzor smlouvy o poskytnutí dotace k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti 
Jihovýchod dle materiálu RR–50–2014–03–př. č. 2. 
 

     pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 



  

 

  

Zapsala: J. Prčíková 
strana:4  

Jihomoravský kraj:    7–0–0 

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 uvedl, že je předkládána zpráva ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o plnění příjmů 
a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod k 31. 10. 2014. Příjmy jsou plněny na 40,76 % 
a výdaje na 34,49 %. Do konce roku se předpokládá proplacení žádostí o platbu v hodnotě 203 mil. Kč 
za Jihomoravský kraj a 300 mil. Kč za Kraj Vysočina. Byla předložena informativní zpráva k účetní 
závěrce, kde pro období 1-9/2014 nebyla vyhodnocena žádná rizika a ztráty hrozící účetní jednotce. 
Od posledního zasedání Výboru schválil ředitel Úřadu Regionální rady 5 rozpočtových opatření, 
předseda Regionální rady 1 rozpočtové opaření. 
 
Podklad: RR–50–2014–04, RR–50–2014–04–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 50/04–1 
 
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. 10. 2014 dle materiálu RR–50–2014–04–př. č. 1. 

 
     pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 

 

Podklad: RR–50–2014–04, RR–50–2014–04–př. č. 2 

Usnesení: ÚRR 50/04–2 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  

 informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–50–2014–04–př. č. 2. 
 

     pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   14–0–0 

Kraj Vysočina:    7–0–0 

Jihomoravský kraj:    7–0–0 
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Podklad: RR–50–2014–04, RR–50–2014–04–př. č. 3, RR–50–2014–04–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 50/04–3 
 

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. 22, 23, 24, 26, 28/2014) 
a o provedeném rozpočtovém opatření v kompetenci předsedy Regionální rady (č. 27/2014)  
dle materiálu RR–50–2014–04–př. č. 3 a přehled všech rozpočtových opatření za rok 2014  
dle materiálu RR–50–2014–04–př. č. 4.  
 

    pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 32/2014 

F. Carda informoval o předkládaném rozpočtovém opatření č. 32/2014, které zvyšuje celkové příjmy 
rozpočtu o 19 814 963,72 Kč a výdaje o 16 611 349,70 Kč. Financování daného roku se tímto snižuje 
o 3 203 614,02 Kč. Jedná se zejména o přijaté odvody za porušení rozpočtové kázně a vrácené příjmy 
z projektů.  

Podklad: RR–50–2014–05, RR–50–2014–05–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 50/05 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  

 rozpočtové opatření č. 32/2014 dle materiálu RR–50–2014–05–př. č. 1. 
 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

6. Schválení plánu Technické pomoci pro rok 2015 

V. Jaroš informoval o navrženém plánu Technické pomoci pro rok 2015 zahrnujícím 2 víceleté projekty 
schválené řídícímu orgánu ROP Jihovýchod a přehledu konkrétních výdajů v jednotlivých projektech. 
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Jedná se o projekty v oblasti podpory „4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV“ a v oblasti 
podpory „4.2 Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009–2015“.  

Podklad: RR–50–2014–06, RR–50–2014–06–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 50/06 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 Plán Technické pomoci pro rok 2015 dle materiálu RR–50–2014–06–př. č. 1. 
 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

7. Schválení Komunikačního plánu pro rok 2015 

V. Jaroš informoval o Komunikačním plánu pro rok 2015, jehož rozpočet činí 6 596 000 Kč a je zaměřen 
především na propagaci výsledků programu za celé programové období 2007–2013. 

Podklad: RR–50–2014–07, RR–50–2014–07–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 50/07 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 Komunikační plán pro rok 2015 dle materiálu RR–50–2014–07–př. č. 1. 
 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

8. Schválení rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2015 a schválení rozpočtového 
výhledu Regionální rady Jihovýchod na léta 2016–2017 

F. Carda informoval o navrženém rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2015. Rozdíl v příjmech  
(4 286 963 tis. Kč) a ve výdajích (4 288 935 tis. Kč) tvoří schodkový rozpočet ve výši 1 972 tis. Kč. Tento 
schodek je kryt peněžními prostředky minulých let ze zůstatků na běžných účtech Regionální rady 
Jihovýchod. F. Carda odkázal na přílohu materiálu RR–50–2014–08 obsahující jak textovou, tak 
tabulkovou část. Příjmy rozpočtu jsou tvořeny především dotacemi z Ministerstva pro místní rozvoj 
a dotacemi od Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Výdaje rozpočtu jsou tvořeny prostředky 
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na proplácení projektů příjemcům podpory v prioritní ose 1–3 a projektů v rámci prioritní osy  
„4 Technická pomoc“. Současně s rozpočtem na rok 2015 je předkládán i rozpočtový výhled na léta 
2016–2017.  

Podklad: RR–50–2014–08, RR–50–2014–08–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 50/08–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje  

 rozpočet Regionální rady na rok 2015 v závazných ukazatelích rozpočtu, kde příjmy jsou  
4 286 963 tis. Kč, financování 1 972 tis. Kč a výdaje 4 288 935 tis. Kč dle materiálu RR–50–
2014–08–př. č. 1. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
Podklad: RR–50–2014–08 
Usnesení: ÚRR 50/08–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje  

 

 že do závazných ukazatelů příjmů a výdajů rozpočtu nevstupují v průběhu roku přijaté peněžní 
prostředky od příjemců dotací (odvody za porušení rozpočtové kázně a příjmy v projektech) 
a odvody těchto příjmů do státního rozpočtu a do rozpočtů krajů.  

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
Podklad: RR–50–2014–08, RR–50–2014–08–př. č. 1, část 2 a RR–50–2014–08–př. č. 1, část 3 
Usnesení: ÚRR 50/08–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
pověřuje 
  

 ředitele úřadu Regionální rady k provedení podrobného rozpisu rozpočtu  
podle rozpočtové skladby dle materiálu RR–50–2014–08–př. č. 1, část 2  
a dle materiálu RR–50–2014–08–př. č. 1, část 3.  
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pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
Podklad: RR–50–2014–08, RR–50–2014–08–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 50/08–4 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje  
 

 rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2016–2017  
dle materiálu RR–50–2014–08–př. č. 2. 

 
pro–proti–zdržuji se 

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

9. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1 a 3.1 

J. Karásek informoval o vývoji v oblasti podpory „1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu“  
a odkázal na tabulku č. 1 materiálu RR–50–2014–09, která obsahuje přehled projektů v rámci 
„závěrečných“ výzev v této oblasti podpory ke dni 4. 11. 2014. Oblast podpory 1.1 je v současnosti 
přečerpána o 905 381 431 Kč. J. Karásek dále informoval o stavu čerpání u oblasti podpory „3.1 Rozvoj 
urbanizačních center“. Čerpání v případě IPRM Jihlavy probíhá dle předem stanoveného 
harmonogramu. U obou IPRM Brna dochází k mírnému zpoždění v předkládání projektů.  

Podklad: RR–50–2014–09 
Usnesení: ÚRR 50/09 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 
 

 informace o čerpání v oblastech podpory 1.1 a 3.1 dle materiálu  
RR–50–2014–09.  

 
pro–proti–zdržuji se 

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



  

 

  

Zapsala: J. Prčíková 
strana:9  

10. Informace o přípravě programového období 2014–2020 

V. Jaroš informoval o aktuálním vývoji v přípravě IROP a Regionálních akčních plánů. Dne 1. 12. 2014 
proběhne jednání Řídícího výboru IROP v Praze, kde bude na programu zejména vypořádání 
připomínek Evropské komise k programovému dokumentu IROP a návrh jeho nové verze. Existuje 
možnost vyhlášení výzev pro IROP již před schválením IROP Evropskou komisí. AK ČR nominovala 
D. Sventka jako oprávněnou osobu pro vyjednávání IROP s Evropskou komisí (za AK ČR). 
Dne 21. 11. 2014 se uskutečnila schůzka ve věci Regionálních akčních plánů za účasti zástupců 
Ministerstva pro místní rozvoj a zástupců Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Dále je na prosinec 
připravována schůzka všech řídících orgánů operačních programů za účelem vyjasnění fungování 
Regionálních akčních plánů. Na počátek ledna 2015 je plánováno první zasedání Národní stálé 
konference. Dne 16. 10. 2014 proběhlo první zasedání Regionální stálé konference v Kraji Vysočina, 
první jednání Regionální stálé konference v Jihomoravském kraji se uskuteční 12. 12. 2014.  
 
J. Běhounek akcentoval potřebu zachování stávajících odborných administrativních kapacit  
pro úspěšnou implementaci IROP. 
 
Podklad: RR–50–2014–10 
Usnesení: ÚRR 50/10 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 informace o přípravě příštího programového období 2014–2020 dle materiálu RR–50–2014–10. 
 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

11. Informace o provedených finančních korekcích  

E. Šteflová informovala o provedených finančních korekcích, celkový objem krácení dotací dle pokynů 
COCOF činí od minulého zasedání Výboru 6 358 638,03 Kč. Odkázala na přílohu č. 1 materiálu,  
kde jsou korekce zobrazeny. E. Šteflová dále uvedla, že u projektů realizovaných v rámci oblastí 
podpory 3.2 a 3.3 byla některá výběrová řízení na základě včasného upozornění ze strany Úřadu 
Regionální rady Jihovýchod zrušena a nově vyhlášena s cílem předejití budoucí korekci. Tento bod byl 
informativního rázu a nebylo o něm hlasováno. 
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12. Schválení projektů určených k financování z ROP JV 

E. Šteflová informovala o provedeném hodnocení u registrovaných projektů splňujících formální 
náležitosti a přijatelnost ve dvou výzvách v oblastech podpory 1.1 a 3.1. Jednotlivým projektům byly 
přiřazeny body dle Hodnotících tabulek ROP JV. E. Šteflová uvedla, že projekt „II/602 hr. kraje - 
Pelhřimov, 7. stavba - úsek č. 1“ je posledním schvalovaným projektem v oblasti podpory 1.1.  

Podklad: RR–50–2014–12 
Usnesení: ÚRR 50/12–1 
 
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:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

Podklad: RR–50–2014–12, RR–50–2014–12–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 50/12–2 
 
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–50–2014–12–př. č. 1. 
 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 

Podklad: RR–50–2014–12 
Usnesení: ÚRR 50/12–3 
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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:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

Podklad: RR–50–2014–12, RR–50–2014–12–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 50/12–4 
 
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. 2013 
 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–50–2014–12–př. č. 2. 
 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

13. Výsledky provedených auditů 

E. Šteflová informovala o probíhajících auditech v uplynulém období. Uvedla, že jsou dokončovány 
poslední audity operací MF ČR pro rok 2014. Ke dni  10. 11. 2014 činí u 11 z 20 dokončených auditů 
operací celková výše finanční opravy na auditovaných žádostech o platbu 44,6 mil. Kč. Odhadovaná 
chybovost ve Výroční kontrolní zprávě stejně jako chybovost víceletá činí 1,6 %. V současnosti probíhá 
příprava Výroční kontrolní zprávy a konzultace postupů výpočtů jednotlivých korekcí mezi zástupci 
Auditního orgánu a Úřadu Regionální rady, aby do výsledné výše chybovosti programu vstoupily 
všechny v tuto chvíli známé údaje. 
Současně probíhá systémový audit zaměřený na kontrolní a řídicí systém, řešení nesrovnalostí z auditů 
v minulých letech a nastavení systému ukončování programu.  
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Ve věci auditu Evropské komise z roku 2010 je očekáváno finální stanovisko, které by dle předběžných 
informací mělo zohlednit předloženou argumentaci ve věci projektu na nákup drážních vozidel MHD. 
 
Podklad: RR–50–2014–13 
Usnesení: ÚRR 50/13 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 zprávu o výsledcích provedených auditů a plánovaných auditech dle materiálu RR–50–2014–13. 
 
pro–proti–zdržuji se 

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

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

S. Staníková informovala o formálních úpravách Pravidel pro promíjení odvodu a penále z důvodu 
přehlednosti na základě doporučení ze strany Auditního orgánu ČR provádějícího audit systému pro rok 
2014. V návaznosti na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí dotace byla doplněna Pravidla pro promíjení 
odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně tak, aby korespondovala s pravidly pro finanční opravy 
a přehledem snížených odvodů. Jedná se zejména o doplnění bodů 23 až 25 tabulky a formulační 
úpravy.  
 
J. Běhounek položil dotaz, zda by v případě uplatnění bodu 25 nebyla žádná korekce udělena. 

S. Staníková vysvětlila, že v uvedeném případě by naopak nebyla korekce prominuta.  

I. Minařík se dotázal na nabytí platnosti aktualizovaných pravidel. 

S. Staníková uvedla, že nová podoba pravidel je platná ode dne jejího schválení.  

 
Podklad: RR–50–2014–14, upr., RR–50–2014–14 př. č. 1, upr. 1. 
Usnesení: ÚRR 50/14 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 Aktualizovaná pravidla pro promíjení odvodů a penále dle materiálu  
RR–50–2014–14 př. č. 1, upr. 1. 

 
pro–proti–zdržuji se 

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

15. Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 

S. Staníková informovala o příjemcích dotace, kteří požádali o prominutí penále spojeného s odvodem 
za porušení rozpočtové kázně. 

Jedná se o následující příjemce: 

o ŽS REAL, a.s., projekt „Výstavba komplexu Moravia THERMAL“ – žádost o prominutí penále 
spojeného s odvodem za porušení rozpočtové kázně. 

o Kraj Vysočina, projekt „Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ – 
žádost o prominutí penále spojeného s odvodem za porušení rozpočtové kázně. 

o Oblastní charita Havlíčkův Brod, projekt „Centrum sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad 
Sázavou“ – žádost o prominutí penále spojeného s odvodem za porušení rozpočtové kázně. 

 

Podklad: RR–50–2014–15, RR–50–2014–15–př. č. 1, RR–50–2014–15–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 50/15–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 na základě žádosti příjemce prominutí penále spojeného s odvodem za porušení rozpočtové 
kázně, které bylo vyměřeno platebním výměrem ze dne 29. 9. 2014, č. j. RRJV 14037/2014 
(materiál RR–50–2014–15–př. č. 1 a 2), a to v plném rozsahu. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
 
Podklad: RR–50–2014–15, RR–50–2014–15–př. č. 3, RR–50–2014–15–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 50/15–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
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 na základě žádosti příjemce prominutí penále spojeného s odvodem za porušení rozpočtové 
kázně, které bylo vyměřeno platebním výměrem ze dne 22. 9. 2014, č. j. RRJV 13459/2014 
(materiál RR–50–2014–15–př. č. 3 a 4), a to v plném rozsahu. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
Podklad: RR–50–2014–15, RR–50–2014–15–př. č. 5, RR–50–2014–15–př. č. 6 
Usnesení: ÚRR 50/15–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 na základě žádosti příjemce prominutí penále spojeného s odvodem za porušení rozpočtové 
kázně, které bylo vyměřeno platebním výměrem ze dne 24. 9. 2014,  
č. j. RRJV 14036/2014 (materiál RR–50–2014–15–př. č. 5 a 6), a to v plném rozsahu. 
 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

16. Termíny zasedání VRR a VT v roce 2015 

J. Běhounek vyzval přítomné členy ke zvážení navrhovaných termínů zasedání VRR a VT v roce 2015 
dle svých kalendářů do 5. 12. 2014. Informoval, že příští jednání Výboru Regionální rady Jihovýchod 
se bude konat v Jihomoravském kraji.   

Podklad: RR–50–2014–16 
Usnesení: ÚRR 50/16–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 termíny zasedání Výboru Regionální rady v následujícím rozložení: 
o 11. 2. 2015 v 9.00 hodin 
o 15. 4. 2015 v 9.00 hodin 
o 24. 6. 2015 v 9.00 hodin 
o 16. 9. 2015 v 9.00 hodin 
o 2. 12. 2015 v 9.00 hodin 
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pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
Podklad: RR–50–2014–16 
Usnesení: ÚRR 50/16–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 termíny zasedání Vyjednávacího týmu v následujícím rozložení: 
o 28. 1. 2015 v 10.00 hodin 
o 1. 4. 2015 v 10.00 hodin 
o 10. 6. 2015 v 10.00 hodin 
o 2. 9. 2015 v 10.00 hodin 
o 11. 11. 2015 v 10.00 hodin 

 
pro–proti–zdržuji se 

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

17. Informativní zpráva o řízení rizik 

J. Karásek informoval o pravidelně předkládané Zprávě o řízení rizik obsahující přehled 
nejvýznamnějších rizik ve vztahu k implementaci Regionálního operačního programu Jihovýchod. Rizika 
jsou identifikována a hodnocena ve vztahu k pravděpodobnosti možného výskytu a jejich dopadu. 
Zpráva o řízení rizik uvádí projekty, u kterých hrozí ukončení smlouvy o poskytnutí dotace. Jedná se 
o následující projekty: 

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

o CZ.1.11/2.2.00/02.00543 „Realizace propagační kampaně a marketingu produktů regionu 

Slovácko v období 2009–2010“ 

o CZ.1.11/2.1.00/01.00157 „Zkvalitnění služeb Farmy Bolka Polívky a rozšíření  

o wellness“ 

o CZ.1.11/2.1.00/02.00531 „Vytvoření expozice brněnského funkcionalismu s využitím 

kulturní památky „Kavárna ERA“ 

 
Podklad: RR–50–2014–17, RR–50–2014–17–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 50/17 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 

 Zprávu o řízení rizik dle materiálu RR–50–2014–17–př. č. 1. 
 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

18. Různé 

J. Běhounek informoval o příštím zasedání Výboru Regionální rady, které se bude konat dne 11. 2. 2015 
v Jihomoravském kraji. 

 

 

Jednání skončeno v 10.00 hod.  

 
 

     MUDr. Jiří Běhounek  
        předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 
Ověřovatelé zápisu:  
    
 
 11. 12. 2014   Stanislav Navrkal 
 
 
 
 

11. 12. 2014   Ing. Bc. Martin Hyský 
 
 
 
 
Zápis vypracovala:  J. Prčíková 
 
V Brně dne:  30. 11. 2014 
 


