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Zápis z 56. zasedání 
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýc hod konaného 

dne 17. 2. 2016 v Brn ě a v Jihlav ě (formou videokonference) 
 
 

Program zasedání: 

1. Schválení návrhu programu jednání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, informativní zpráva o účetní závěrce, 

provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a ředitelky ÚRR JV, změna 
v pověření ředitelky ÚRR JV provádět rozpočtová opatření 

4. Postup pro maximální využití alokace programu 
5. Informace o provedených finančních korekcích 
6. Schválení možnosti pronájmu majetku pořízeného z dotace třetí osobě 
7. Různé 

 
Prezenční listina: 
 
MUDr. Ji ří Běhounek  Bc. Zden ěk Pavlík 
Ing. Vladimír Novotný  Ing. Jaroslav Parolek 
Ing. Bc. Martin Hyský Mgr. Václav Božek, CSc. 
Zdeněk Chlád Bohumila Beranová 
Ing. Václav Kodet Ing. Martin Bedrava 
Josef Číž PaedDr. Zden ěk Peša 
 Stanislav Navrkal  
  
Průběh jednání: 
 
Jednání zahájil v 15.05 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek.  
 
Při zahájení jednání bylo přítomno 12 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“), 
z toho šest za Jihomoravský kraj a šest za Kraj Vysočina. I. Vrzal, M. Černá a R. Necid byli ze zasedání 
omluveni. B. Beranová dorazila na jednání před projednáváním bodu programu č. 2.   
  
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, že je k dispozici materiál „Přehled čerpání – dosažené výsledky  
k 10. 2. 2016“. Nebyly podány žádné návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání. 
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Podklad:  RR–56–2016–01, RR–56–2016–01–p ř. č. 1 
Usnesení:  ÚRR 56/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
schvaluje  
 

• program 56. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu  

RR–56–2016–01–př. č. 1. 

 

     pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   12–0–0 
Kraj Vyso čina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
 

2. Schválení ov ěřovatel ů zápisu 

Podklad: RR–56–2016–02 
Usnesení: ÚRR 56/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
schvaluje  
 

• ověřovatele zápisu z 56. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  

 

Jihomoravský kraj:  Stanislav Navrkal  

 
a za Kraj Vysočina:  Ing. Bc. Martin Hyský  

 

     pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vyso čina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
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3. Zpráva o pln ění a čerpání rozpo čtu Regionální rady, informativní zpráva o ú četní 
závěrce, provedených rozpo čtových opat řeních v kompetenci p ředsedy RR JV 
a ředitelky ÚRR JV, zm ěna v pov ěření ředitelky ÚRR JV provád ět rozpo čtová opat ření 

M. Valešová informovala o obsahu materiálu RR–56–2016–03 a jeho přílohách. Představila prezentaci 
týkající se čerpání alokace programu. Celková výše prostředků v podaných žádostech o platbu činí 
52,5 mld. Kč, z toho prostředky kryté smlouvou představují 34,06 mld. Kč. Za druhé pololetí 2015 byla 
vyplacena dotace v celkové výši 2,2 mld. Kč. Téměř 1 mld. Kč z celkové částky proplacených dotací byla 
vynaloženo na silnice. Dále M. Valešová informovala o plánovaných auditech operací v roce 2016.  
 
F. Carda informoval o stavu plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod  
k 31. prosinci 2015. Plnění příjmů bylo k tomuto datu na úrovni 99,64 %, čerpání výdajů na úrovni 
99,20 % oproti upravenému rozpočtu. Podrobnější informace k příjmům a výdajům jsou uvedeny 
v materiálu RR–56–2016–03– př. č. 1. F. Carda přítomné informoval o zprávě k účetní závěrce 
za období 1–12/2015.  Během tohoto období nebyla vyhodnocena žádná rizika a ztráty hrozící účetní 
jednotce. Výsledkem hospodaření k 31. 12. 2015 je ztráta ve výši 11 416 797,99 Kč.  
  
Od posledního zasedání Výboru schválila ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod sedm rozpočtových opatření. Předseda Regionální rady Jihovýchod schválil v tomto období 
jedno rozpočtové opatření. Všechna schvalovaná rozpočtová opatření jsou uvedena v materiálu RR–56–
2016–03–př. č. 3. V souvislosti se změnou financování činnosti ÚRR z prostředků Technické pomoci 
ROP JV na prostředky z projektu OP TP je navržena změna v pověření ředitelky ÚRR JV provádět 
rozpočtová opatření. 
 
Podklad: RR–56–2016–03, RR–56–2016–03–p ř. č. 1 
Usnesení: ÚRR 56/03–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d  
bere na v ědomí  
 

• zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 
Regionální rady Jihovýchod k 31. 12. 2015 dle materiálu RR–56–2016–03–př. č. 1. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vyso čina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
 
Podklad: RR–56–2016–03 
Usnesení: ÚRR 56/03–2 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d  
bere na v ědomí  
 

• informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–56–2016–03. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vyso čina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
 
Podklad: RR–56–2016–03, RR–56–2016–03–p ř. č. 3, RR–56–2016–03–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 56/03–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d  
bere na v ědomí  
 

• zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových 
opatřeních v kompetenci ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod (č. 31, 32, 34, 36, 
37, 38 a 39/2015) a o provedeném rozpočtovém opatření v kompetenci předsedy 
Regionální rady Jihovýchod (č. 35/2015) dle materiálu RR–56–2016–03–př. č. 2 a přehled 
všech rozpočtových opatření za rok 2015 dle materiálu RR–56–2016–03–př. č. 3.  

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vyso čina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
Podklad: RR–56–2016–03 
Usnesení: ÚRR 56/03–4 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d  
pověřuje  

• s účinností ode dne 1. 1. 2016 ředitelku Ú řadu Regionální rady ke schvalování zm ěn 
rozpo čtu formou rozpo čtových opat ření, kterými se provádí: 
 

� uvolnění prostředků z rezervních položek rozpočtu na žádosti  
o platby u každého jednotlivého projektu (akce) v ROP Jihovýchod  
do částky nepřevyšující výši dotace podle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace 
příslušného projektu, 
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� přesuny mezi výdajovými položkami rozpočtu v rámci projektu schváleného 
Regionální radě Jihovýchod z OP TP, 

 
� přesuny a uvolnění prostředků na tzv. nezpůsobilé výdaje, které nelze financovat 

v rámci projektu schváleného Regionální radě Jihovýchod z OP TP.  
 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vyso čina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

 
 

4. Postup pro maximální využití alokace programu 

J. Karásek popsal problematiku maximálního využití alokace programu ROP JV a informoval přítomné 
o navrženém postupu využití projektů Dopravního podniku města Brna, které byly schváleny 
s pohyblivou mírou dotace.  Tato možnost zohledňuje veškerá platná pravidla na národní úrovni 
a ze strany EK i eliminaci budoucích rizik v podobě finančních oprav.  
 

Podklad: RR–56–2016–04,  RR–56–2016–04–p ř. č. 1 
Usnesení: ÚRR 56/04 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d  
bere na v ědomí 
 

• postup ÚRR JV pro maximální využití alokace programu dle materiálu RR–56–2016–04  
a RR–56–2016–04–př. č. 1 
 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vyso čina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 

5. Informace o provedených finan čních korekcích 

E. Šteflová informovala o provedených finančních korekcích. Celkový objem krácení dotací dle „pokynu 
COCOF“ činí od minulého zasedání Výboru 5 093 225,33 Kč.  
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Tento bod byl informativního rázu a nebylo o něm hlasováno. 

6. Schválení možnosti pronájmu majetku po řízeného z dotace t řetí osob ě 

S. Staníková informovala o situaci u projektu „Brána k památkám – Poklady Boskovicka – návštěvnické 
centrum Muzea Boskovicka“, CZ.1.11/2.1.00/14.01239, kde se jedná o povolení výjimky ze standardních 
pravidel. Je předložen návrh schválení možnosti pronájmu majetku třetí osobě za účelem konání 
různorodých kulturních akcí.  
 
Podklad: RR–56–2016–06 
Usnesení: ÚRR 56/06 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
schvaluje 

• možnost pronájmu výstupů projektu CZ.1.11/2.1.00/14.01239 třetí osobě  
dle podmínek stanovených v materiálu RR–56–2016–06–př. č. 1. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vyso čina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 

7. Různé  

J. Běhounek informoval o příštím zasedání Výboru, které by se mělo konat dne 6. 4. 2016. Toto 
zasedání proběhne prezenčně na území Kraje Vysočina (např. ve Velké Bíteši) nebo formou 
videokonference. O definitivní podobě jednání budou členové informováni. Jednání Vyjednávacího týmu 
proběhne operativně dle potřeby.   
 
Jednání skončilo v 15.40 hodin.  
 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek  
          předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 



  
 
  

Zapsala: J. Prčíková 
strana:7  

Ověřovatelé zápisu:  
    
 
 1. 3. 2016  Stanislav Navrkal  
 
 
 

1. 3. 2016  Ing. Bc. Martin Hyský  
 
 
 
 
 
Zápis vypracovala:  J. Prčíková 
 
V Brně dne:  17. 2. 2016 


