Zápis ze 47. zasedání
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,
23. 4. 2014 v Brně
Program zasedání:
1. Schválení programu jednání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Schválení dokumentace ROP JV (Operační manuál, Smlouva o poskytnutí dotace, Metodický
pokyn ke způsobilým výdajům projektu)
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 dodatku ke smlouvě o poskytnutí úvěru PPF bankou, a. s.
6. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1, 3.1, 3.4 a 4.2
7. Opatření ke snížení kurzového rizika
8. Informace o přípravě příštího programového období 2014–2020
9. Informace o provedených finančních korekcích
10. Informace o projektech se strategickým významem pro cestovní ruch
11. Schválení projektů určených k financování z ROP JV pro oblasti podpory
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
3.1 Rozvoj urbanizačních center
3.4 Veřejné služby regionálního významu
12. Výsledky provedených auditů
13. Schválení Výroční zprávy za rok 2013
14. Změna doby platnosti pověření k vedení ÚRR
15. Změna IPRM Jihlavy
16. Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
17. Informace o stavu projektu „Modernizace motorových vozů M27.002, M27.003, M27.004“, reg.
číslo CZ.1.11/1.3.00/09.01053 a souhlas se zástavou majetku.
18. Různé
a) Informace o odstoupení JUDr. Michala Haška z funkce člena VRR a volba nového
místopředsedy VRR
b) Informace o vydání nového pokynu COCOF ke stanovení finančních oprav za nedodržení
pravidel pro veřejné zakázky v českém jazyce
Prezenční listina:
MUDr. Jiří Běhounek
Ing. Vladimír Novotný
Ing. Bc. Martin Hyský
Zdeněk Chlád
Josef Číž

Zapsala: J. Prčíková
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Mgr. Václav Božek, CSc.
Bc. Zdeněk Pavlík
Ing. Jaroslav Parolek
PaedDr. Zdeněk Peša
Ing. Martin Bedrava
Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA
Stanislav Navrkal

Průběh jednání:
Jednání zahájil v 9.03 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek.
Jednání se zúčastnilo 12 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále jen „Výbor“), z toho sedm
za Jihomoravský kraj a pět za Kraj Vysočina. M. Hašek, M. Černá, R. Necid 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 J. Prčíková.
1. Schválení programu jednání
J. Běhounek informoval o doplnění podkladových materiálů přílohami č. 1-4 bodu č. 11 „Schválení
projektů určených k financování z ROP JV“, dále přílohami č. 8, 9 a 10 bodu č. 16 „Promíjení odvodu
a penále za porušení rozpočtové kázně“, do bodu č. 18 byla zařazena „Informace o vydání nového
COCOF“ a k dispozici je také materiál „Přehled čerpání – dosažené výsledky k 1. 4. 2014“.
Podklad:
Usnesení:

RR–47–2014–01, RR–47–2014–01–př. č. 1
ÚRR 47/01

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
•

program 47. zasedání Výboru Regionální
dle materiálu RR–47–2014–01–př. č. 1.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

rady

regionu

soudržnosti

Jihovýchod

pro-proti-zdržuji se
11-0-0
5-0-0
6-0-0

2. Schválení ověřovatelů zápisu
Podklad:
Usnesení:

RR–47–2014–02
ÚRR 47/02

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
•

ověřovatele zápisu ze 47. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:
Jihomoravský kraj:

Stanislav Navrkal

a za Kraj Vysočina:

Ing. Bc. Martin Hyský

Zapsala: J. Prčíková
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Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
11-0-0
5-0-0
6- 0-0

3. Schválení dokumentace ROP JV (Operační manuál, Smlouva o poskytnutí dotace,
Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu)
R. Hubl informoval o změnách v jednotlivých kapitolách Operačního manuálu ROP JV – verze 1.36,
které reflektují předběžná opatření vzešlá z návrhu zprávy systémového auditu. Jedná se o technické
změny na úrovni řídící kontroly. V případě Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu došlo
k upřesnění časové způsobilosti výdajů u pojištěného majetku, podmínek způsobilosti výdajů
u bankovních záruk a specifikace obvyklého zařízení a vybavení. Ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace
ROP JV je nejpodstatnější změnou doplnění odkazu na pokyn COCOF pro finanční korekce.
Podklad:
Usnesení:

RR–47–2014–03, RR–47–2014–03–př. č. 1
ÚRR 47/03–1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
•

Operační manuál Regionálního operačního programu Jihovýchod, verzi 1.36 dle materiálu RR–
47–2014–03–př. č. 1.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
12-0-0
Kraj Vysočina:
5-0-0
Jihomoravský kraj:
7-0-0
Podklad:
Usnesení:

RR–47–2014–03, RR–47–2014–03–př. č. 2
ÚRR 47/03–2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
•

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Regionálního operačního programu
Jihovýchod, verzi 1.4 dle materiálu RR–47–2014–03–př. č. 2.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Zapsala: J. Prčíková
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pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

Podklad:
Usnesení:

RR–47–2014–03, RR–47–2014–03–př. č. 3
ÚRR 47/03–3

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
•

vzor Smlouvy o poskytnutí dotace k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti
Jihovýchod dle materiálu RR–47–2014–03–př. č. 3.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
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 informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod k 3. 4. 2014
a představil zprávu o stavu finančního hospodaření účetní jednotky, úplnosti a průkaznosti účetnictví
a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát. Výsledkem hospodaření k 31. 12. 2013 byla ztráta. Výboru
Regionální rady nemohla být ke schválení předložena účetní závěrka za rok 2013, neboť zatím není
k dispozici závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za celý rok 2013. Od posledního
zasedání Výboru Regionální rady schválil ředitel Úřadu Regionální rady 6 rozpočtových opatření.
Podklad:
Usnesení:

RR–47–2014–04, RR–47–2014–04–př. č. 1
ÚRR 47/04–1

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 3. 4. 2014 dle materiálu RR–47–2014–04–př. č. 1.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

RR–47–2014–04, RR–47–2014–04–př. č. 2
ÚRR 47/04–2

Zapsala: J. Prčíková
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
•

informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–47–2014–04–př. č. 2.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

RR–47–2014–04, RR–47–2014–04–př. č. 3, RR–47–2014–04–př. č. 4
ÚRR 47/04–3

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. 1, 2, 3, 4, 5 a 6/2014) dle materiálu
RR–47–2014–04–př. č. 3 a přehled všech rozpočtových opatření za rok 2014 dle materiálu
RR–47–2014–04–př. č. 4.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

5. Schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí úvěru PPF bankou, a.s.
F. Carda informoval o stávající smlouvě uzavřené mezi Regionální radou a PPF bankou, a.s., uvedl
důvody pro uzavření dodatku č. 2 za účelem prodloužení lhůty pro čerpání kontokorentního úvěru
o 2 roky, a to do 31. 3. 2016 a odkázal na přílohy materiálu, kterými byla rámcová smlouva a návrh
dodatku. Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají beze změn.
I. Vrzal se dotázal na nutnost zadávat nové VŘ při změně podmínek rámcové smlouvy ve vztahu
k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
J. Běhounek doplnil, že v případě prodloužení již poskytnutého úvěru, kde není poptáván nový účet, není
třeba k tomuto zadávat VŘ. ÚRR přesto zpracoval podklady, nicméně výdaje spojené s tímto
prodloužením jsou v objemu zakázky malého rozsahu.
F. Carda uvedl, že stejný postup byl použit u prvního dodatku ke smlouvě.
Podklad:
Usnesení:

RR–47–2014–05, RR–47–2014–05–př. č. 1, RR–47–2014–05–př. č. 2
ÚRR 47/05–1

Zapsala: J. Prčíková
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
•

dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování úvěrů a ostatních bankovních produktů,
registrační číslo 90002011 ze dne 20. 5. 2011, ve znění dle dodatku č. 1 dle materiálu RR–47–
2014–05–př. č. 1.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
12-0-0
Kraj Vysočina:
5-0-0
Jihomoravský kraj:
7-0-0
6. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1, 3.1, 3.4 a 4.2
E. Šteflová informovala o stavu čerpání u vybraných oblastí podpory v souvislosti s uzavíráním
programu ROP JV. Seznámila přítomné s variantami dočerpání alokace v oblasti podpory 1.1, které
s sebou nesou různou míru jistoty proplacení maximální dotace. S odkazem na projednání problematiky
s Vyjednávacím týmem ROP JV doporučuje Úřad Regionální rady postupovat dle varianty č. 2, tedy
připravit projekty v oblasti podpory 1.1 v objemu až 270 mil. Kč s registrací projektů nejpozději do konce
července 2014 dle plánovaného harmonogramu předkládání projektů ze strany Kraje Vysočina a SÚS
JMK. Je nutné zajistit případné financování projektů z krajských rozpočtů.
Podklad:
Usnesení:

RR–47–2014–06
ÚRR 47/06

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
•

informace o čerpání ve všech oblastech podpory dle materiálu RR–47–2014–06.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

7. Opatření ke snížení dopadu řízení kurzového rizika
Cílem opatření je snížit míru nejistoty příjemců v oblasti podpory 1.1 (Kraj Vysočina a SÚS JMK). Bylo
navrhnuto využití smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu krajů ke snížení nejisté části alokace programu.
Navrhované řešení spočívá v posunu termínu pro vyčerpání prostředků z 31. 12. 2015 na 31. 12. 2016
a termínu pro závěrečné vyúčtování z 31. 3. 2016 na 31. 3. 2017.
J. Běhounek upozornil na převládající nejasnosti v této věci a navrhl stažení materiálu z programu a jeho
opětovné projednání na základě výsledků budoucích jednání na jednotlivých krajích. Návrh usnesení byl
tedy změněn.

Zapsala: J. Prčíková
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Podklad:
Usnesení:

RR–47–2014–07
ÚRR 47/07–1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
rozhoduje
•

o projednání materiálu RR–47–2014–07 informujícího o opatření ke snížení dopadu řízení
kurzového rizika uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina na příštím zasedání VRR

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

8. Informace o přípravě programového období 2014–2020
M. Valešová informovala o aktuálním vývoji v přípravě nového programového období 2014–2020.
Věnovala pozornost návrhu Dohody o partnerství, který byl Vládou ČR schválen dne 9. 4. 2014. Jedním
z partnerů je Asociace krajů ČR, významnou roli mají nástroje ITI a CLLD. Odkázala na přílohu materiálu
zachycující přehled možných aktivit a příjemců podpory z IROP. Byla doplněna informace o Národním
dokumentu k územní dimenzi, jehož pokladem jsou Regionální intervenční rámce krajů. Územní
dimenze by měla být administrována prostřednictvím Regionálních rad jako zprostředkujících subjektů.
Rozsah činností vykonávaných pro IROP, případně pro další operační programy je v jednání. Započala
neformální vyjednávání s Evropskou komisí, po kterých bude následovat vyjednávání oficiální.
Ve spolupráci s kraji jsou připravována kritéria přijatelnosti v souvislosti s financováním silnic
II. a III. třídy.
J. Běhounek pozitivně zhodnotil rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj V. Jourové zachovat odborné
personální kapacity stávajících Regionálních rad v novém programovém období.
Z. Peša se dotázal, zda v roli příjemců dotací na silnice II. a III. třídy budou moci vystupovat obce.
M. Valešová uvedla, že by mělo být možné podporovat místní komunikace nebo silnice III. třídy
v případě, že půjde o ITI aglomerace.
Podklad:
Usnesení:

RR–47–2014–08, RR–47–2014–08–př. č. 1
ÚRR 47/08

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
•

informace o přípravě příštího programového období 2014–2020 dle materiálu RR–47–2014–08
a RR–47–2014–08–př. č. 1.

Zapsala: J. Prčíková
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Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

9. Informace o provedených finančních korekcích
E. Šteflová informovala o provedených finančních korekcích, celkový objem krácení dotací dle pokynů
COCOF činí od minulého zasedání Výboru 39 209 266,66 Kč. Odkázala na přílohu č. 1 materiálu, kde
jsou korekce zobrazeny. Tento bod byl informativního rázu a nebylo o něm hlasováno.
10. 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:
Usnesení:

RR–47–2014–10
ÚRR 47/10

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
• informativní zprávu o projektech se strategickým
dle materiálu RR–47–2014–10.
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Zapsala: J. Prčíková
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pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

významem

pro

cestovní

ruch

11. 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 a 3.4. Jednotlivým projektům byly
přiřazeny body dle Hodnotících tabulek ROP JV.
Podklad:
Usnesení:

RR–47–2014–11
ÚRR 47/11–1

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.
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:
Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

RR–47–2014–11, RR–47–2014–11–př. č. 1
ÚRR 47/11–2

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–47–2014–11–př. č. 1.
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:
Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

RR–47–2014–11
ÚRR 47/11–3

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje

Zapsala: J. Prčíková
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pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory „3.1 Rozvoj
urbanizačních center“ a výzvu vyhlášenou dne 21. 2. 2011
• minimální bodovou hranici pro schválení projektů k financování z programu ROP JV ve výši 50
bodů.
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:
Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

RR–47–2014–11, RR–47–2014–11–př. č. 2
ÚRR 47/11–4

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 21. 2. 2011
• souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–47–2014–11–př. č. 2.
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:
Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

RR–47–2014–11
ÚRR 47/11–5

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.
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:
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pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

Podklad:
Usnesení:

RR–47–2014–11, RR–47–2014–11–př. č. 3
ÚRR 47/11–6

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–47–2014–11–př. č. 3.
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:
Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

RR–47–2014–11
ÚRR 47/11–7

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
• minimální bodovou hranici pro schválení projektů k financování z programu ROP JV ve výši 50
bodů.
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:
Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

RR–47–2014–11, RR–47–2014–11–př. č. 4
ÚRR 47/11–8

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–47–2014–11–př. č. 4.
Hlasování:
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pro-proti-zdržuji se
12-0-0

Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

5-0-0
7-0-0

12. Výsledky provedených auditů a plánované audity
E. Šteflová prezentovala výsledky provedených auditů a informace o plánovaných auditech.
Dle předběžné zprávy Platebního a certifikačního orgánu MF ČR činí přepočtená víceletá chybovost
za ROP JV 1,56 %, což znamená, že by programu nebyla udělena plošná korekce. Členové Výboru
Regionální rady byli seznámeni se stanovisky Evropské Komise ve věci udělování finančních korekcí
za nesrovnalosti zjištěné ve veřejných zakázkách týkající se smluvních pokut a požadavku
na „obalovnu“. Dle dopisu od pana Waltera Deffaa, generálního ředitele pro regionální politiku Evropské
komise, je zadavatel vždy povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bez ohledu na datum vydání soudního
rozhodnutí. Dle dokumentu Ministerstva pro místní rozvoj ČR z února roku 2014 se program ROP JV
řadí mezi programy s nízkým rizikem.
J. Běhounek upozornil na významnost jasného stanovení pravidel provádění auditů na počátku nového
programového období.
Podklad:
Usnesení:

RR–47–2014–12, RR–47–2014–12–př. č. 1, RR–47–2014–12–př. č. 2, RR–47–2014–
12–př. č. 3
ÚRR 47/12

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
•

zprávu o provedených auditech, informace o chybovosti ve Výroční kontrolní zprávě 2013,
o vzorku operací pro audit 2014 a korespondenci dle materiálu RR–47–2014–12
a RR–47–2014–12–př. č. 1, RR–47–2014–12–př. č. 2, RR–47–2014–12–př. č. 3.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

13. Schválení Výroční zprávy ROP Jihovýchod za rok 2013
A. Zatloukal představil předkládanou Výroční zprávu Regionálního operačního programu Jihovýchod
za rok 2013, v níž jsou již zapracovány připomínky Ministerstva pro místní rozvoj a Platebního
a certifikačního orgánu. Materiál shrnující obsah výroční zprávy bude prezentován na Monitorovacím
výboru ROP JV v květnu 2014.
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Podklad:
Usnesení:

RR–47–2014–13, RR–47–2014–13–př. č. 1
ÚRR 47/13

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
•

Výroční zprávu Regionálního operačního
dle materiálu RR–47–2014–13–př. č. 1.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

programu

Jihovýchod

za

rok

2013

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

14. Změna doby platnosti pověření k vedení ÚRR
J. Běhounek informoval o požadavku ředitelky Úřadu regionální rady Jihovýchod M. Valešové
na prodloužení rodičovské dovolené a s tím souvisejícího pověření Ing. Artura Zatloukala
do 31. 12. 2014.
Podklad: RR–47–2014–14
Usnesení: ÚRR 47/14
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
pověřuje:
• dočasným vedením Úřadu Regionální rady Ing. Artura Zatloukala, a to po dobu čerpání
rodičovské dovolené Mgr. Marty Valešové, MBA, nejdéle však do 31. 12. 2014, v rozsahu
převzetí práv a povinností ředitele Úřadu Regionální rady vyplývajících ze zákonů a jiných
obecně závazných právních předpisů, jakož i z dílčích pověření Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod udělených v minulosti Mgr. Martě Valešové, MBA, coby ředitelce Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
5-0-0
7-0-0

15. Schválení změn Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy
R. Hubl informoval o změnách upravujících zařazení nového projektového záměru a změnách
zohledňujících průběh realizace stávajících projektů zařazených v IPRM Jihlavy s názvem „Regenerace
městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj
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občanské vybavenosti“. Změny v dokumentu IPRM (verze 1.13) jsou v souladu s platnou metodickou
dokumentací pro vypracování IPRM.
Podklad: RR–47–2014–15, RR–47–2014–15–př. č. 2
Usnesení: ÚRR 47/15–1
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“, verze 1.13 dle materiálu RR–47–2014–15–př. č. 2.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
12-0-0
Kraj Vysočina:
5-0-0
Jihomoravský kraj: 7-0-0
Podklad: RR–47–2014–15, RR–47–2014–15–př. č. 3a–c
Usnesení: ÚRR 47/15–2
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
• dodatek 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–47–2014–15–
př. č. 3a–c.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
12-0-0
Kraj Vysočina:
5-0-0
Jihomoravský kraj: 7-0-0
16. 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:
•

Vysočina Tourism, příspěvková organizace v rámci realizace projektu s názvem „Marketing
turistické nabídky Kraje Vysočina“, reg. číslo CZ.1.11/2.2.00/06.00966,

•

Kraj Vysočina v rámci realizace projektu s názvem „II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje“,
reg. číslo CZ.1.11/1.1.00/15.01188,
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•

Město Telč v rámci realizace projektu s názvem „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Hradecká“,
reg. číslo CZ.1.11/3.2.00/02.00781,

•

Jihomoravský kraj v rámci realizace projektu s názvem „Archeopark Mikulčice - část Akropole“,
reg. číslo CZ.1.11/2.1.00/14.01234,

•

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace v rámci realizace souboru
projektů uvedených v materiálu RR–47–2014–16,

•

FARMA Bolka Polívky, spol. s r.o. v rámci projektu s názvem „Zkvalitnění služeb Farmy Bolka
Polívky a rozšíření o wellness“, reg. č. CZ.1.11/2.1.00/01.00157.

Podklad: RR–47–2014–16, RR–47–2014–16–př. č. 1, RR–47–2014–16–př. č. 2
Usnesení: ÚRR 47/16–1
Výbor Regionální rady
schvaluje
• na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven
rozhodnutím č. j. RRJV 3333/2014 (materiál RR–47–2014–16–př. č. 1 a 2), a to ve výši
1 446 668,00 Kč.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
12-0-0
Kraj Vysočina:
5-0-0
Jihomoravský kraj: 7-0-0
Podklad: RR–47–2014–16, RR–47–2014–16–př. č. 3, RR–47–2014–16–př. č. 4
Usnesení: ÚRR 47/16–2
Výbor Regionální rady
schvaluje
• na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven
rozhodnutím č. j. RRJV 3332/2014 (materiál RR–47–2014–16–př. č. 3 a 4), a to ve výši
179 010,00 Kč.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
12-0-0
Kraj Vysočina:
5-0-0
Jihomoravský kraj: 7-0-0
Podklad: RR–47–2014–16, RR–47–2014–16–př. č. 5, RR–47–2014–16–př. č. 6
Usnesení: ÚRR 47/16–3

Zapsala: J. Prčíková
strana:15

Výbor Regionální rady
schvaluje
• na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven
rozhodnutím č. j. RRJV 3329/2014 (materiál RR–47–2014–16–př. č. 5 a 6), a to ve výši
175 987,00 Kč.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
12-0-0
Kraj Vysočina:
5-0-0
Jihomoravský kraj: 7-0-0
Podklad: RR–47–2014–16, RR–47–2014–16–př. č. 7, RR–47–2014–16–př. č. 8
Usnesení: ÚRR 47/16–4
Výbor Regionální rady
schvaluje
• na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven
rozhodnutím č. j. RRJV 3330/2014 (materiál RR–47–2014–16–př. č. 7 a 8), a to ve výši
6 595 511,00 Kč.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
12-0-0
Kraj Vysočina:
5-0-0
Jihomoravský kraj: 7-0-0
Podklad: RR–47–2014–16, RR–47–2014–16–př. č. 9, RR–47–2014–16–př. č. 10
Usnesení: ÚRR 47/16–5
Výbor Regionální rady
schvaluje
• na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven
rozhodnutím č. j. RRJV 5982/2014 (materiál RR–47–2014–16–př. č. 9 a 10), a to ve výši
5 837 075,61 Kč.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
12-0-0
Kraj Vysočina:
5-0-0
Jihomoravský kraj: 7-0-0
Podklad: RR–47–2014–16, RR–47–2014–16–př. č. 11, RR–47–2014–16–př. č. 12, RR–47–2014–16–
př. č. 13
Usnesení: ÚRR 47/16–6
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Výbor Regionální rady
neschvaluje
• prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven rozhodnutím
č. j. RRJV 22011/2013 (materiál RR–47–2014–16–př. č. 11, 12 a 13), a to v celém rozsahu.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
12-0-0
Kraj Vysočina:
5-0-0
Jihomoravský kraj: 7-0-0
17. Informace o stavu projektu „Modernizace motorových vozů M27.002, M27.003, M27.004“,
reg. číslo CZ.1.11/1.3.00/09.01053 a souhlas se zástavou majetku
E. Šteflová představila členům Výboru Regionální rady žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele
dotace se zřízením zástavního práva na majetku pořízeného z dotace u projektu „Modernizace
motorových vozů M 27.002, M 27.003 a M 27.004“, reg. č. CZ.1.11/1.3.00/09.01053 a uvedla důvody,
díky kterým je možné projekt považovat za rizikový z hlediska čerpání dotace. Vzhledem k rozhodnutí
VRR ze dne 16. 6. 2010, kde není umožněna zástava majetku pořízeného z dotace v době jeho
udržitelnosti a vzhledem k existujícím rizikům, bylo navrženo neudělit souhlas se zřízením zástavního
práva.
Podklad: RR–47–2014–17, RR–47–2014–17–př. č. 1
Usnesení: ÚRR 47/17
Výbor Regionální rady
neuděluje souhlas
• se zřízením zástavního práva na majetku pořízeném z dotace u projektu „Modernizace
motorových vozů M 27.002, M 27.003 a M 27.004“, reg. č. CZ.1.11/1.3.00/09.01053 dle materiálu
RR–47–2014–17–př. č. 1.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
12-0-0
Kraj Vysočina:
5-0-0
Jihomoravský kraj: 7-0-0
18. Různé
a) Informace o odstoupení JUDr. Michala Haška z funkce člena VRR a volba nového místopředsedy
VRR

J. Běhounek oznámil odstoupení M. Haška z funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod a z funkce předsedy Monitorovacího výboru ROP JV ke dni 23. 4. 2014.
Do funkce nového místopředsedy byl zástupci Jihomoravského kraje navržen Z. Pavlík. Místopředseda
Výboru Regionální rady Jihovýchod se stane předsedou Monitorovacího výboru Regionální rady
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Jihovýchod za podmínky, že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ho na svém nejbližším zasedání zvolí
jako nového člena Monitorovacího výboru ROP JV. Zároveň je nutné, aby Zastupitelstvo
Jihomoravského kraje na svém nejbližším zasedání zvolilo nového člena Výboru Regionální rady, aby
nebylo nutno postupovat dle odst. 3 § 16d zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, kdy
ministryně pro místní rozvoj může do 90 dnů ode dne, kdy došlo k zániku funkce člena výboru,
na neobsazené místo ve Výboru Regionální rady jmenovat náhradníka z řad zaměstnanců ministerstva.
Usnesení: ÚRR 47/18–1
Výbor Regionální rady
bere na vědomí
• informaci o odstoupení JUDr. Michala Haška z funkce člena Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
12-0-0
Kraj Vysočina:
5-0-0
Jihomoravský kraj: 7-0-0
Usnesení: ÚRR 47/18–2
Výbor Regionální rady
volí
• Bc. Zdeňka Pavlíka místopředsedou Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
11-0-1
Kraj Vysočina:
5-0-0
Jihomoravský kraj: 6-0-1
b) Informace o vydání nového pokynu COCOF ke stanovení finančních oprav za nedodržení pravidel pro
veřejné zakázky v českém jazyce
A. Zatloukal informoval o přijetí nového pokynu COCOF a přidání odkazu na něj do Operačního manuálu
ROP Jihovýchod.

Závěrem J. Běhounek upozornil členy Výboru na následující akce:
o Konání Monitorovacího výboru 14. 5. 2014
o Výroční konference ROP JV + večerní program dne 5. 6. 2014
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J. Běhounek informoval o příštím zasedání Výboru Regionální rady, které se bude konat
dne 23. 6. 2014 formou videokonference.
Jednání skončilo v 10.42 hod.

MUDr. Jiří Běhounek
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod
Ověřovatelé zápisu:

6. 5. 2014

Stanislav Navrkal

6. 5. 2014

Ing. Bc. Martin Hyský

Zápis vypracovala:

J. Prčíková

V Brně dne:

23. 4. 2014
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