
Zápis z ustavujícího zasedání 

Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,  

konaném dne 1. 7. 2006 v restauraci u Raušů ve Velké Bíteši 

 

 
Program zasedání: 

 

1. Schválení návrhu programu jednání 

2. Schválení jednacího řádu Výboru Regionální rady 

3. Volba předsedy, místopředsedy Regionální rady  

4. Schválení smluv o dotaci Regionální radě s Jihomoravským krajem a s krajem Vysočina 

5. Schválení rozpočtu Regionální rady a Úřadu Regionální rady  

6. Stanovení organizační struktury Úřadu Regionální rady a počtu zaměstnanců Regionální 

rady 

7. Pověření pracovníka Úřadu Regionální rady zastupováním ředitele, oznámení o vyhlášení 

výběrového řízení na ředitele Úřadu    

8. Informativní zpráva o přípravě Regionálního operačního programu 

9. Různé 

 

Prezenční listina: 

RNDr. Miloš Vystrčil Ing. Stanislav Juránek 

Ing. Václav Kodet Ing. Milan Venclík 

Ing. Marie Černá Ing. Jaroslav Pospíšil 

Ing. Miroslav Houška Ing. Jiří Kadrnka 

Ing. Pavel Hájek Mgr. Václav Božek CSc 

PaedDr. Martina Matějková Mudr. František Adamec 

RSDr. Jiří Vlach Stanislav Navrkal 

Ing. Vladimír Novotný  

 

Omluveni:  Ing. Václav Horák  

 

 

  

Průběh jednání: 

 

Jednání zahájil v 10:30 hod hejtman kraje Vysočina M. Vystrčil, který přivítal zúčastněné a 

navrhl, že bude řídit jednání jako předsedající. Nikdo z přítomných proti tomu nevznesl 

námitky. Jednání se zúčastnilo 15 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod (dále jen Výbor), z toho sedm za kraj Jihomoravský a osm za kraj 

Vysočina. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členu Výboru 

zvolených v jednotlivých krajích zvlášť.  M. Vystrčil konstatoval, že jednání je 

usnášeníschopné.  

 

 

 

 

 

 



1. Schválení návrhu programu 1. zasedání Výboru Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod  

 

Na návrh M. Vystrčila byl jmenován zapisovatelem jednání Petr Kukla. Jako ověřovatelé byli 

navrženi za kraj Vysočina M. Houška a za kraj Jihomoravský V. Božek.  M. Vystrčil se 

dotázal, zda jsou nějaké námitky nebo připomínky proti programu. Žádné námitky nikdo 

nevznesl. 

 

Usnesení URR-01/01a 

 

Výbor Regionální rady 

schvaluje 

 

jako ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod za Jihomoravský kraj Václava Božka a za kraj Vysočina Miroslava Houšku.  

 

Podklad: RR-01-2006-01, RR-01-2006-01, př. č. 1 

Usnesení URR-01/01b 

 

Výbor Regionální rady 

schvaluje  

 

program 1. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu 

RR-01-2006-1, př. č. 1 

 
                      pro-proti-zdržuji se  

Hlasování:                  15-0-0 

Kraj Vysočina   8-0-0 

Jihomoravský kraj     7-0-0  

 

 

2. Schválení Jednacího řádu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod 
 

Podklad: RR-01-2006-02, RR-01-2006-02, př. č. 1 

Usnesení URR-01/02 

 

 

V. Kotrbová z Krajského úřadu kraje Vysočina seznámila přítomné s jednacím řádem, 

upozornila na článek 2, ve kterém jsou navrženy pravomoci Výboru. Nikdo z přítomných 

neměl k navrženému jednacímu řádu připomínky, pouze proti podkladovému materiálu bylo 

J. Pospíšilem navrženo vyškrtnout slovo „jeho“ z čl. 3, odst. (1) jednacího řádu výboru. Tato 

změna se promítla do materiálu RR-01-2006-2, př. č. 1, upr. 1 

 

Výbor Regionální rady 

schvaluje 

Jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-01-

2006-2, př. č. 1, upr. 1 

 

 



                      pro-proti-zdržuji se  

Hlasování:                  15-0-0 

Kraj Vysočina   8-0-0 

Jihomoravský kraj     7-0-0  

 

 

3. Volba předsedy a místopředsedy Regionální rady 
 

Podklad: RR-01-2006-03 

Usnesení URR-01/03 

 

M. Vystrčil zahájil debatu s tím, že se jedná v podstatě o nejdůležitější bod zasedání s tím, že 

předseda  by měl následně jmenovat dočasně ředitele Úřadu Regionální rady (dále jen Úřadu). 

M. Vystrčil uvedl, že podle jeho výkladů, které má k dispozici, je předseda neuvolněný a 

ředitel má být jmenován na dobu určitou a že má být vypsáno výběrové řízení na ředitele na 

dobu neurčitou. M. Vystrčil vznesl otázku, zda by se měla v tomto bodě diskutovat i volba 

ředitele. S. Juránek, řekl, že je potřeba se o volbě ředitele bavit. M. Vystrčil upřesnil, že se 

jedná o diskusi ohledně dočasného ředitele. Dále uvedl, že sídlo Úřadu je ze zákona v Brně a 

že jedinými zaměstnanci jsou lidé převedení ze Sekretariátů regionálních rad (S-RR) obou 

krajů a že dočasným ředitelem by měl být pro jednoduchost člověk jmenovaný členy Výboru 

z Jihomoravského kraje z řad převedených zaměstnanců. Podle M. Vystrčila by pak 

představitelé Výboru za kraj Vysočina dali přednost obsazení postu předsedy, který by byl 

neuvolněný. M. Černá navrhla, aby se předsedou stal hejtman kraje Vysočina, M. Vystrčil. 

S. Juránek se dotázal, zda se předpokládá, že ředitel bude zvolen z přešlých pracovníků 

Jihomoravského kraje. M. Vystrčil uvedl, že předpokládá, že ředitel bude z pracovníků 

Jihomoravského kraje a že bude na definitivního ředitele vypsáno výběrové řízení a budou se 

probírat možnosti, které mohou nastat. M. Černá uvedla, že po výběru ředitele v řádném 

výběrovém řízení bude možné diskutovat o předsedovi. Podle Juránka tak bude zatím dočasný 

předseda i dočasný ředitel. Podle V. Kodeta je dočasnost jmenovaných funkcí na stole s tím, 

že členové Výboru jsou připraveni kdykoliv se k tomuto vrátit. J. Kadrnka uvedl, že 

výsledkem jednání by mohl být předseda nominovaný krajem Vysočina a ředitel nominovaný 

Jihomoravským krajem, konkrétně M. Sargánková  s tím, že by se místopředseda zatím 

nevolil. Podle V. Kotrbové by nezvolení místopředsedy  neměl být problém.                  

 

Výbor Regionální rady 

volí  

-  předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  RNDr. Miloše Vystrčila. 

 

 
                      pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:                  15-0-0 

Kraj Vysočina   8-0-0 

Jihomoravský kraj     7-0-0  

 

 

4. Schválení smluv o dotaci Regionální radě s Jihomoravským krajem a 

s krajem Vysočina 
 

Podklad: RR-01-2006-04, RR-01-2006-04, př. č. 1, RR-01-2006-04, př. č. 2 

Usnesení URR-01/04 



 

M. Vystrčil i S. Juránek informovali, že smlouvy o poskytnutí dotací Regionální radě prošly 

zastupitelstvy krajů a že zastupitelstva odsouhlasila výši dotací uvedených ve smlouvách. 

 

Výbor Regionální rady 

schvaluje 

-  přijetí dotace ve výši 3.246.300,- Kč od kraje Vysočina za podmínek stanovených 

Smlouvou o poskytnutí dotace dle materiálu RR-01-2006-4, př. č. 1; 

-přijetí dotace ve výši 3.968.000,- Kč od Jihomoravského kraje za podmínek stanovených      

Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje dle materiálu RR-01-

2006-4, př. č. 2  

 
                      pro-proti-zdržuji se  

Hlasování:                  15-0-0 

Kraj Vysočina   8-0-0 

Jihomoravský kraj     7-0-0  

 

 

 

5. Schválení rozpočtu Regionální rady a Úřadu Regionální rady 

 

Podklad: RR-01-2006-05, RR-01-2006-05, př. č. 1 

Usnesení URR-01/05 

 

M. Sargánková seznámila přítomné se strukturou rozpočtu. Ten je rozdělen na rozpočet Úřadu 

a rozpočet Výboru. Dále navrhla drobné změny rozpočtu související s zaokrouhlením, kdy se 

snížila neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje o 1000 Kč na 3016 tis. Kč, snížila částka 

na ostatní výdaje o 500 Kč na 544,8 tis. Kč a naopak zvýšila částka na SW informační 

systémy o 500 Kč na 500,5 tis. Kč. Rozpočet se bude dále dolaďovat, tak aby od příštího roku 

byl zcela standardní. 

 

Výbor Regionální rady  

schvaluje 

rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a Úřadu Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod na rok 2006 dle materiálu RR-01-2006-5, př. č. 1, upr. 

 

 
pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:                  15-0-0 

Kraj Vysočina   8-0-0 

Jihomoravský kraj     7-0-0  

 

 

6. Stanovení organizační struktury Úřadu Regionální rady a počtu 

zaměstnanců Regionální rady 

 
Podklad: RR-01-2006-06, RR-01-2006-06, př. č. 1, RR-01-2006-06, př. č. 2 

Usnesení URR-01/06 

 



M. Sargánková seznámila přítomné s organizační strukturou Úřadu, která vychází ze vzoru 

řídícího orgánu programu SROP. Všechny úseky Úřadu jsou dány nařízeními EK. Podle M. 

Sargánkové se nečekají změny ve struktuře Úřadu, změny se mohou týkat jen počtu 

zaměstnanců Úřadu. Všichni zaměstnanci budou nabíráni postupně v následujících měsících, 

nejdůležitější bude obsazení místa právníka, ekonoma a informačního technika a do odboru 

řízení programu. Nyní je navržen počet pracovníků Úřadu na 44, což se však může změnit. 

Změny bude odsouhlaseny Výborem. Aktuálně dochází k delimitaci 3 pracovníků 

z Jihomoravského kraje (M. Sargánková, K. Sonnková a M. Šťastný) a dvou z kraje 

Vysočina( P. Kukla, M. Pernicová). M. Sargánková uvedla, že představa je, že nejbližším 

období v každém oddělení bude minimálně jeden člověk, který se bude podílet na přípravě 

programu. Podle M. Venclíka se musí jednat o lidi odborně vysoce fundované a jazykově 

vybavené, protože Výbor bude ručit za implementaci programu ROP. Na dotaz M. Vystrčila 

ohledně zajištění fungování programu SROP M. Sargánková uvedla, že tento program budou 

zajišťovat zkušení delimitovaní pracovníci z kraje Vysočina (dva pracovníci) a 

Jihomoravského kraje(dva pracovníci). Podle M. Vystrčila se bude s ředitelem diskutovat 

způsob výběru nových pracovníků, aby byli dostatečně fundovaní. Kontaktním pracovníkem  

mezi nyní jmenovaným ředitelem a předsedou bude M. Moudrá. 

 
Výbor Regionální rady 

stanovuje 

- Organizační strukturu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu 

RR-01-2006-6 př. č. 1  

- počet zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-01-

2006-6 př. č. 2. 

 

 
                      pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:                  15-0-0 

Kraj Vysočina   8-0-0 

Jihomoravský kraj     7-0-0  

 

 

 

7. Pověření pracovníka Úřadu Regionální rady zastupováním ředitele, 

oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ředitele Úřadu    
 

Podklad: RR-01-2006-07, RR-01-2006-07, př. č. 1 

Usnesení URR-01/07a, Usnesení URR-01/07b 
Jako ředitelka Úřadu byla předsedou Výboru navržena paní Mgr. Marta Sargánková. M. 

Matějková požádala o M. Sargánkovou o její představení.  M. Sargánková pracovala 2,5 roku 

jako vedoucí S-RR krajského Úřadu Jihomoravského kraje, předtím působila na pozici 

referenta Odboru regionálního rozvoje stejného úřadu. Před nástupem na úřad pracovala 6 

měsíců ve firmě zabývající se projektovým řízením. Má VŠ vzdělání, absolvovala Univerzitu 

Palackého v Olomouci, obor evropská studie a politologie, rok na Miami University v USA – 

obor politologie a půl roku na Loughborough University ve Velké Británii – obor evropská 

studia.  

K diskusi ohledně výběrového řízení na ředitele Úřadu J. Kadrnka navrhl vypustit slovo 

vítána u požadavku na odbornou praxi, požadoval změnit jazykové požadavky na výbornou 

znalost angličtiny a stanovení mzdy ve výši 14. platové třídy. Podle S. Juránka by u 

požadavků na školní vzdělání měl být větší prostor a proto navrhl vypustit specifikaci 



vzdělání nejlépe ekonomika nebo právo. Posléze se  S. Juránek tohoto požadavku vzdal. M. 

Černá uvedla, že by bylo lepší nechat u praxe slovo vítána, protože je málo lidí, co mají za 

sebou 3letou praxi v oblasti projektového řízení. Dle V. Novotného je nutné upřesnit, co se 

myslí pojmem projektové řízení. Podle M. Černé je slovo vítána dostačující, protože není 

možné úplně vyspecifikovat, co je projektové řízení. V. Kotrbová uvedla, že dle paragrafu 5 z. 

312/2002 je pro tuto pozici předepsána 3letá praxe. M. Venclík uvedl, že je nutné klást důraz 

na znalost angličtiny. V. Novotný navrhl k jazykovým požadavkům uvést anglický jazyk 

slovem i písmem, dále se přiklonil k tomu nechat formulaci ve znění: „vítána  3letá“praxe 

v projektovém řízení. V.Božek i  M. Černá upozornili na možný nesoulad mezi požadavkem 

na 3-letou praxi v projektovém řízení a paragrafem 5  z. 312/2002. J. Kadrnka uvedl, že 

souhlasí s V. Novotným.  

Ohledně diskuse k výši mzdy M. Vystrčil navrhl smluvní plat na úrovni ředitele krajského 

úřadu. S. Juránek i M. Vystrčil navrhovali základní hrubou mzdu okolo 30. tis. Kč plus osobní 

ohodnocení a příplatky za vedení. J. Kadrnka upozornil na disproporce v počtu lidí úřadů, M. 

Venclík ale uvedl, že větší úřad má více lidí na vedení. Podle V. Kodeta bude muset být 

udělán mzdový předpis Úřadu, v kterém bude řešit i plat ředitele. Božek navrhl 

implementovat tabulku pro zaměstnance státní správy. J. Kadrnka také upozornil, že od 

1.1.2007 se mzda bude řídit zákonem o platu. 

K diskusi ohledně výběrové komise k výběru ředitele Úřadu byla navržena komise složená ze 

dvou zástupců pracovníků Úřadu a hejtmanů a prvních náměstků z obou krajů s tím, že k 

řízení budou pozváni všichni členové Výboru, kteří se budou moci kandidátů ptát. Zástupce 

zaměstnanců navrhla předsedovi ředitelka Úřadu. Termín výběrového řízení byl stanoven na 

28. srpna 2006 v Brně s tím, že uchazeči mohou předkládat své přihlášky až do 2. srpna místo 

původně navrhovaného 26. července. Pracovníci Úřadu zkontrolují po ukončení data zasílání 

přihlášek, zda uchazeči splnili všechny náležitosti. M. Vystrčil ještě navrhl uspořádat 

předkolo výběrového řízení. O tomto návrhu se však dále už nehlasovalo. Členové Výboru 

mezi další dovednosti ještě navrhli přidat řidičský průkaz sk. B. 

 

V materiálu RR-01-2006-7, př. č. 1, upr. 1 tak byly změněny formulace odborné praxe na 

vítána alespoň 3-letá praxe v oblasti projektového řízení, v oblasti požadovaných jazykových 

znalostí na znalost anglického jazyka slovem a písmem, v oblasti požadovaných dalších 

dovedností byl přidán požadavek na řidičský průkaz sk. B a termín pro podání přihlášek byl 

změněn na 2. srpna 2006. 

 

Usnesení URR-01/07a 
 

Výbor Regionální rady 

pověřuje 

paní Mgr. Martu Sargánkovou, pracovnici Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod, výkonem funkce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 

a to na dobu do jmenování ředitele v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

 
pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:                  15-0-0 

Kraj Vysočina   8-0-0 

Jihomoravský kraj     7-0-0  

 

 

 



Usnesení URR-01/07b 
 

Výbor Regionální rady 

schvaluje 

oznámení o vyhlášení výběrového řízení na ředitele Úřadu Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dle 

materiálu RR-01-2006-7, př. č. 1, upr. 1 

 

Výbor Regionální rady 

jmenuje 

za členy výběrové komise pro výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Úřadu Regionální 

rady regionu soudržnosti Jihovýchod Stanislava Juránka, Milana Venclíka, Miloše Vystrčila, 

Václava Kodeta, Petra Kuklu a Kateřinu Sonnkovou. 

 

 
pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:                  15-0-0 

Kraj Vysočina   8-0-0 

Jihomoravský kraj     7-0-0  

 

 

8. Regionální operační program pro region soudržnosti Jihovýchod 

 
Podklad: RR-01-2006-08, RR-01-2006-08, př. č. 1 

 
Ivo Minařík seznámil přítomné s tím, že materiál k Regionálnímu operačnímu programu ( 

ROP) Regionu soudržnosti Jihovýchod byl 23.6. 2006 předán na vládu ČR s tím, že měl být 

30.6.2006 projednán. Výsledek projednání se nepodařilo k datu ustavujícího Výboru zjistit. I. 

Minařík uvedl, že hodnotitel ex-ante  programu ROP dal závažné připomínky k % rozložení 

alokací s tím, že upozornil na vysoké procento alokace určené na prioritní osu 1, které nemá 

dostatečný odkaz v socio-ekonomické analýze. Hodnotitel ex-ante dále doporučil zvýšit % 

alokace určené na technickou pomoc z 2 na 3% celkové alokace. 

M. Vystrčil uvedl, že zastupitelstvo kraje Vysočina 1.7. 2006 dalo pověření členům Výboru, 

aby se udělalo maximum pro co nejvyšší vyjednání alokace na dopravu. Zároveň však řekl, že 

si uvědomuje i argumenty proti s tím, že nejpozději do 1.9.2006 musí být alokace dohodnuty 

a že nyní je prostor na diskusi, jak to vnímá Jihomoravský kraj a že proběhnou jednání se 

všemi partnery, jak na úrovni vlády, tak i možná v Bruselu. M. Vystrčil dále poznamenal, že 

je nutné si říci, zda je (tato vysoká alokace na dopravu) takové ohrožení. Podle M. Vystrčila je 

nutné získat argumenty, aby mohlo dojít ke snížení alokace. Pro jednání ohledně výše alokace 

byl odeslán dopis náměstku ministra pro místní rozvoj, panu Marksovi. Na jednání by měli 

být přizváni i zástupci Jihomoravského kraje. Podle M. Venclíka je otázka alokace věcí dnů, a 

je nutné se setkat s panem Marksem a zajet do Bruselu. Vystrčil k tomu uvedl, že optimistický 

cíl, je zvládnout řešení alokace na dopravu do konce července. M. Venclík upozornil na 

riziko, že Brusel nechtěl 7 ROPů a že ani MMR není tomu příliš nakloněno. Podle něj je 

dokonce možné, že se můžeme dostat do situace, že Brusel řekne, že ROPy jsou špatně 

připraveny a že to povede k nějakému společnému regionálnímu programu. M. Vystrčil 

k jednání k této otázce navrhl užší skupinu, která by zahrnovala hejtmany a jejich první 

náměstky. 

 



9: Různé 
S. Juránek dále navrhl doporučit Českou spořitelnu, pobočka Kounicova ul., jako ústav, kde 

bude zřízen účet Úřadu. Podle S. Juránka i M. Sargánkové se částka veřejné zakázky na výběr 

banky stanovuje na čtyři roky dopředu podle poplatků za vedení účtu a bankovní transakce. 

Jako modelový příklad byly použity průměrné poplatky za vedení účtu Jihomoravského kraje, 

z čehož vyplynulo, že v období následujících čtyř let tato částka zdaleka nedosahuje 2 mil Kč, 

nejedná se tedy o veřejnou zakázku spadající do režimu zákona o zadávání veřejných 

zakázek. Česká spořitelna, pobočka Kounicova ulice, byla navržena z důvodu nejlepší 

dostupnosti ze sídla Úřadu Regionální rady (nachází se naproti budově Úřadu). M. Vystrčil 

řekl, že finanční ústav pro zřízení účtu Úřadu vybere ředitelka Úřadu. S. Juránek vzal toto na 

vědomí.  

 

 

Jednání bylo ukončeno v 12:30 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

           RNDr. Miloš Vystrčil                     

 předseda Regionální rady   

 regionu soudržnosti Jihovýchod 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Houška 
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Zápis vypracoval P. Kukla 

 

V Jihlavě, dne 3.7.2006  

 

 

 

 


