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Zápis z 51. zasedání 
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýc hod,  

4. 3. 2015 v Brn ě 
 
Program zasedání: 

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

dotace) a plánu výzev na rok 2015 
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. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1 a 3.1 
6. Schválení změny systému proplácení závěrečných výzev 
7. Informace o přípravě programového období 2014–2020 
8. Informace o provedených finančních korekcích 
9. Schválení projektů určených k financování z ROP JV pro oblast podpory  

a. 3.1 Rozvoj urbanizačních center 
10. Výsledky provedených auditů 
11. Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně 
12. Zpráva o personálních záležitostech ÚRR 
13. Schválení změny IPRM Brna a informace o IPRM Jihlavy 
14. Souhlas se zřízením zástavního práva u projektu „Denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem“, 

CZ.1.11/3.2.00/25.01284 
15. Různé  

 
 
Prezenční listina: 
 
MUDr. Ji ří Běhounek  Bc. Zden ěk Pavlík 
Ing. Vladimír Novotný  Ing. Jaroslav Parolek 
Ing. Bc. Martin Hyský Bohumila Beranová 
Zdeněk Chlád Ing. Martin Bedrava 
Ing. Marie Černá Stanislav Navrkal  
Ing. Radovan Necid PaedDr. Zden ěk Peša 
Ing. Václav Kodet Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA  
Josef Číž  
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Průběh jednání: 
Jednání zahájil v 9.10 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek.  
Při zahájení jednání bylo přítomno 14 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále jen „Výbor“), 
z toho sedm za Jihomoravský kraj a sedm za Kraj Vysočina. V. Božek byl ze zasedání omluven, 
M. Hyský se dostavil před projednáváním čtvrtého bodu jednání.  
 
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 upozornil, že je k dispozici materiál „Přehled čerpání – dosažené výsledky k 3. 3. 2015“.  
 
Podklad:  RR–51–2015–01, RR–51–2015–01–p ř. č. 1 
Usnesení:  ÚRR 51/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
schvaluje  
 

• program 51. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu  

RR–51–2015–01–př. č. 1. 

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

2. Schválení ov ěřovatel ů zápisu 

Podklad: RR–51–2015–02 
Usnesení č.  ÚRR 51/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
schvaluje  
 

• ověřovatele zápisu z 51. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  

Jihomoravský kraj: Stanislav Navrkal 

a za Kraj Vysočina: Ing. Radovan Necid 
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     pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vyso čina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

3. Schválení dokumentace ROP JV (Opera ční manuál, Provád ěcí dokument, Smlouva 
o poskytnutí dotace) a plánu výzev na rok 2015 

V. Jaroš informoval o provedených změnách v předkládané verzi 1.39 Operačního manuálu ROP JV, 
v rámci které došlo k úpravě kapitol 5 „Řízení programu“, 7 „Administrativní postupy“ a 8 „Finanční řízení 
a kontrola“. Dále došlo k upřesnění cílových hodnot indikátorů a jejich rozdělení mezi oblasti podpory. 
Ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace ROP Jihovýchod byly provedeny úpravy v návaznosti na novelu 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Z důvodu aktualizace plánu 
výzev pro rok 2014 je Výboru Regionální rady Jihovýchod ke schválení předkládán nový plán výzev 
na rok 2015. 

Podklad: RR–51–2015–03, RR–51–2015–03–p ř. č. 1 
Usnesení: ÚRR 51/03–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
bere na v ědomí 
 

• Operační manuál Regionálního operačního programu Jihovýchod, verzi 1.39 dle materiálu  

RR–51–2015–03–př. č. 1. 

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

 

Podklad: RR–51–2015–03, RR–51–2015–03–p ř. č. 2 
Usnesení: ÚRR 51/03–2 

 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
schvaluje 
 

• Prováděcí dokument, verzi 1.30 dle materiálu RR–51–2015–03–př. č. 2. 

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

Podklad: RR–51–2015–03, RR–51–2015–03–p ř. č. 3 
Usnesení: ÚRR 51/03–3 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
schvaluje 

• vzor smlouvy o poskytnutí dotace k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti 
Jihovýchod dle materiálu RR–51–2015–03–př. č. 3. 

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

Podklad: RR–51–2015–03, RR–51–2015–03–p ř. č. 4 
Usnesení: ÚRR 51/03–4 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
schvaluje 
 

• plán výzev pro rok 2015 dle materiálu RR–51–2015–03–př. č. 4. 

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

4. Zpráva o pln ění a čerpání rozpo čtu Regionální rady, ú četní závěrce a provedených 
rozpo čtových opat řeních v kompetenci p ředsedy RR JV a ředitele ÚRR JV 

F. Carda informoval o stavu plnění příjmů a výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod ke dni 
31. 12. 2014, odkázal na Tabulku 1 v materiálu RR–51–2015–04. Plnění příjmu bylo k tomuto datu 
54,56 %, plnění výdajů 54,05 % oproti upravenému rozpočtu. Výsledkem hospodaření byla ztráta ve výši 
2,7 mil. Kč vzniklá především z důvodu rozpouštění nedobytné pohledávky vedené za projektem 
„ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB FARMY BOLKA POLÍVKY A ROZŠÍŘENÍ O WELLNESS“.   

M. Černá vznesla dotaz, zda je možné vrácené prostředky znovu použít pro financování jiných projektů 
z Regionálního operačního programu Jihovýchod.  



  
 
  

Zapsala: J. Prčíková 
strana:5  

F. Carda uvedl, že část prostředků v podobě podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu se vrací do 
programu k jejich opětovnému čerpání. 

Podklad: RR–51–2015–04, RR–51–2015–04–p ř. č. 1 
Usnesení: ÚRR 51/04–1 
 
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. 2014 dle materiálu RR–51–2015–04–př. č. 1. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

 

Podklad: RR–51–2015–04, RR–51–2015–04–p ř. č. 2 
Usnesení: ÚRR 51/04–2 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d  
bere na v ědomí  
 

• informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–51–2015–04–př. č. 2. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

 

Podklad: RR–51–2015–04, RR–51–2015–04–p ř. č. 3, RR–51–2015–04–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 51/04–3 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d  
bere na v ědomí  
 

• zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních  
v kompetenci ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod (č. 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 
39/2014) a o provedeném rozpočtovém opatření v kompetenci předsedy Regionální rady (č. 
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34/2014) dle materiálu RR–51–2015–04–př. č. 3 a přehled všech rozpočtových opatření za rok 
2014 dle materiálu RR–51–2015–04–př. č. 4.  

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

5. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1 a 3.1 

J. Karásek informoval o stavu čerpání u oblastí podpory „1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu“ 
a „3.1 Rozvoj urbanizačních center“. V současnosti je alokace oblasti podpory 1.1 přečerpána 
o 770 mil. Kč. Po převedení prostředků z jiných oblastí podpory v rámci flexibility činí zůstatek alokace 
v oblasti podpory, včetně předpokládaných úspor, 170 mil. Kč. J. Karásek informoval o rozhodnutí 
Jihomoravského kraje ustoupit od realizace projektu „Komplexní zabezpečení mezinárodního veřejného 
letiště Brno – Tuřany“. 
E. Šteflová informovala o záměru Statutárního města Jihlavy připravit k registraci projekt „Obnova 
a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - IV. etapa“ za účelem dočerpání zbytkové alokace 
v rámci IPRM Jihlava.   

Podklad: RR–51–2015–05, RR–51–2015–05–p ř. č. 1 
Usnesení: ÚRR 51/05–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d  
bere na v ědomí 
 

• informace o čerpání v oblastech podpory 1.1 a 3.1 dle materiálu RR–51–2015–05. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 

Podklad: RR–51–2015–05 
Usnesení: ÚRR 51/05–2 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d  
doporu čuje 
 

• Úřadu Regionální rady znovu otevřít příjem projektů v kontinuální výzvě v oblasti podpory „1.1 
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu“ a při následném řízení výzvy a jejím uzavírání 
postupovat na základě aktualizované analýzy absorpční kapacity a stavu čerpání alokace 
programu 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

6. Schválení zm ěny systému proplácení záv ěrečných výzev 

J. Karásek informoval o návrhu schválit změnu kurzu pro výpočet nejisté části alokace z 26 Kč na 27 Kč 
za euro a změnu aplikace nejisté části alokace na projekty v oblasti podpory 1.1. Dojde tak ke snížení 
kurzové rezervy na 157 mil. Kč a zároveň ke zrychlení čerpání alokace. Předpokládá se použití 
modifikovaných plateb. 
Z. Peša požádal o doplnění informace k Tabulce 1 v příloze č. 1 k materiálu RR–51–2015–06. 
J. Karásek uvedl, že v případě sloupce „Bezpečná část alokace připadající na projekt“ tabulky se jedná 
o finanční objem prostředků, který bude jistě proplacen v plné výši.  
M. Valešová informovala, že k případnému otevření výzvy v oblasti podpory 1.1 lze přistoupit 
až ve chvíli, kdy budou nyní předpokládané prostředky k dispozici.  
 
Podklad: RR–51–2015–06, RR–51–2015–06, p ř. č. 1 
Usnesení: ÚRR 51/06 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
schvaluje 
 

• změnu kurzu pro výpočet nejisté části alokace z 26 Kč na 27 Kč za euro a změnu aplikace nejisté 
části alokace na projekty dle popisu v materiálu RR–51–2015–06. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
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7. Informace o p řípravě programového období 2014–2020 

M. Valešová informovala o aktuálním vývoji ve schvalování operačních programů 2014–2020. 
Regionálních rady nebudou vykonávat roli zprostředkujícího subjektu pro IROP, dle rozhodnutí 
Ministerstva pro místní rozvoj zaujme tuto pozici Centrum pro regionální rozvoj („CRR“) s pobočkami 
v každém krajském městě. Přílohou č. 1 materiálu RR–51–2015–07 je návrh zprávy řešící 
administrativní kapacitu pro IROP připravený k předložení vládě dne 4. 3. 2015. V zákoně 
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje je třeba provést změny v souvislosti s možným 
přechodem zaměstnanců ÚRR na CRR.  
J. Běhounek vyzval členy Výboru Regionální rady k zaměření pozornosti především na činnosti 
související s úspěšným dokončením regionálního operačního programu.  
M. Černá se dotázala na zachování aktuální administrativní kapacity ÚRR v nezměněné podobě 
do března 2016. 
M. Valešová uvedla, že od počátku roku 2016 bude docházet ke snižování počtu zaměstnanců, je řešen 
možný přechod zaměstnanců na pobočku CRR. 
M. Černá požádala zástupce Jihomoravského kraje o sdělení přístupu k problematice vybraných měst 
(např. Znojmo, Hodonín aj.), která se nacházejí mimo rámec podpory z integrovaných nástrojů ITI, IPRÚ 
a MAS v programovém období 2014–2020.  
I. Minařík uvedl, že byl krajem připraven projekt pro zabezpečení technické podpory těmto městům 
v podobě poradenství pro kvalitní přípravu zásobníku projektů pro období 2014–2020. 
 
Podklad: RR–51–2015–07, RR–51–2015–07, p ř. č. 1, RR–51–2015–07, př. č. 2, RR–51–2015–07, 

př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 51/07 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d  
bere na v ědomí  
 

•  informace o přípravě příštího programového období 2014–2020 dle materiálu  
RR–51–2015–07. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
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8. 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 41 056 080,70 Kč. Tento bod byl informativního rázu a 
nebylo o něm hlasováno. 

9. Schválení projekt ů určených k financování z ROP JV pro oblast podpory 3.1  Rozvoj 
urbaniza čních center 

E. Šteflová informovala o provedeném hodnocení u registrovaných projektů splňujících formální 
náležitosti a přijatelnost ve výzvě v oblasti podpory 3.1.  
V. Kodet na dobu hlasování k bodu 9 opustil jednání. 
 
Podklad: RR–51–2015–09 
Usnesení: ÚRR 51/09–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
schvaluje  
 

pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj m ěst a venkovských sídel, oblast podpory „3.1 Rozvoj 
urbaniza čních 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 Vyso čina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
 
Podklad: RR–51–2015–09, RR–51–2015–09, p ř. č. 1 
Usnesení: ÚRR 51/09–2 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
schvaluje  
 

pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj m ěst a venkovských sídel, oblast podpory „3.1 Rozvoj 
urbaniza čních center“ a výzvu vyhlášenou dne 6. 9. 2013 

• souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–51–2015–09– 
př. č. 1. 
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pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vyso čina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

10. Výsledky provedených audit ů 

E. Šteflová informovala o výsledcích provedených auditů operací v roce 2014, pro rok 2015 je ve vzorku 
celkem 20 projektů. Byl dokončen audit Evropského účetního dvora, ke kterému se v červnu 2014 
uskutečnil „hearing“ s Evropskou komisí s finanční opravou pouze 11,4 mil. Kč z původních hrozících 
více než 500 milionů. E. Šteflová zároveň informovala o auditu implementace ROP JV zaměřeném na 
prověření spolehlivosti řídícího a kontrolního systému a horizontálním auditu EK. Regionální operační 
program Jihovýchod je dlouhodobě hodnocen jako program s nízkým rizikem ve všech hodnocených 
kategoriích ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
Podklad: RR–51–2015–10 
Usnesení: ÚRR 51/10 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
bere na v ědomí 
 

• zprávu o výsledcích provedených auditů a chybovosti programu dle materiálu  
RR–51–2015–10. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

11. Promíjení odvodu a penále za porušení rozpo čtové kázn ě 

S. Staníková informovala o žádosti o prominutí penále spojeného s odvodem za porušení rozpočtové 
kázně příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod. 
 
Podklad: RR–51–2015–11, RR–51–2015–11, p ř. č. 1, RR–51–2015–11, př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 51/11 
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Výbor Regionální rady 
schvaluje 
 

• na základě žádosti příjemce prominutí penále spojeného s odvodem za porušení rozpočtové 
kázně, které bylo vyměřeno platebním výměrem ze dne 23. 2. 2015, č. j. RRJV 2666/2015 
(materiál RR–51–2015–11–př. č. 1 a 2), a to v plném rozsahu. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

12. Zpráva o personálních záležitostech ÚRR 

M. Valešová informovala o personálním obsazení a změnách v organizační struktuře Úřadu Regionální 
rady.  
 
Podklad: RR–51–2015–12, RR–51–2015–12, p ř. č. 1 
Usnesení: ÚRR 51/12–1 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d  
bere na v ědomí 
 

• informaci o personálním obsazení Úřadu Regionální rady dle materiálu RR–51–2015–12–př. č. 1.  

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 

Podklad: RR–51–2015–12, RR–51–2015–12, p ř. č. 2 
Usnesení: ÚRR 51/12–2 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d  
schvaluje 
 

• změnu organizační struktury dle materiálu RR–51–2015–12–př. č. 2.  

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
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13. Schválení zm ěny IPRM Brna a informace o IPRM Jihlavy 

V. Jaroš informoval o nové verzi (1.4) IPRM Brna I v souvislosti s aktualizací časového a finančního 
harmonogramu a o připravované aktualizaci dokumentu IPRM Jihlavy (verze 1.15).  
 
Podklad: RR–51–2015–13, RR–51–2015–13, p ř. č. 2 
Usnesení: ÚRR 51/13–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
schvaluje 
 

• Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Brna „Komplexní regenerace historického centra, 
včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“, verzi 1.4 dle materiálu RR–51–2015–13–př. č. 2. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 

Podklad: RR–51–2015–13, RR–51–2015–13, p ř. č. 3 
Usnesení: ÚRR 51/13–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
schvaluje  
 

• dodatek ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Brna 
„Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb  
pro cestovní ruch“ dle materiálu RR–51–2015–13–př. č. 3. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 

Podklad: RR–51–2015–13, RR–51–2015–13, p ř. č. 4 
Usnesení: ÚRR 51/13–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
bere na v ědomí 
 

• informace o Integrovaném plánu rozvoje Statutárního města Jihlavy „Regenerace městského 
prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj 
občanské vybavenosti“ dle materiálu RR–51–2015–13 a RR–51–2015–13–př. č. 4. 
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pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

14. Souhlas se z řízením zástavního práva u projektu „Denní stacioná ř Byst řice nad 
Pernštejnem“, CZ.1.11/3.2.00/25.01284 

E. Šteflová informovala o předložení žádosti příjemce dotace města Bystřice nad Pernštejnem na zřízení 
zástavního práva ve prospěch poskytovatele dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
 
Podklad: RR–51–2015–14, RR–51–2015–14, p ř. č. 1 
Usnesení: ÚRR 51/14 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýcho d 
uděluje souhlas 
 

• se zřízením zástavního práva na budově č.p. 191 projektu „Denní stacionář Bystřice  
nad Pernštejnem“, reg. č. CZ.1.11/3.2.00/25.01284 za podmínek dodržení postupů popsaných  
v materiálu RR–51–2015–14–př. č. 1.  

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vyso čina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

15. Různé  

J. Běhounek informoval o příštím zasedání Výboru Regionální rady, které se bude konat dne 8. 4. 2015 
od 10.00 hodin v Hotelu Rytířsko. Samotnému zasedání bude předcházet jednání Vyjednávacího týmu 
ROP JV od 9.00 hodin. 

 

Jednání skončilo v 10.30 hodin.  
 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek  
        předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 
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Ověřovatelé zápisu:  
    
 
 17. 3. 2015   Stanislav Navrkal 
 
 
 
 

17. 3. 2015   Ing. Radovan Necid 
 
 
 
 
 
 
Zápis vypracovala:  J. Prčíková 
 
V Brně dne:  5. 3. 2015 


