
Zápis ze 3. zasedání 

Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 

konaném dne 7. 10. 2006 ve Velké Bíteši 

 

 
Program zasedání: 

 

1. Schválení návrhu programu zasedání 

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Regionální operační program pro region soudržnosti Jihovýchod 

4. Schválení změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 

2006  

5. Různé 

 

Prezenční listina: 

RNDr. Miloš Vystrčil    Ing. Stanislav Juránek 

Ing. Václav Kodet     Ing. Václav Horák 

Ing. Marie Černá     Ing. Jaroslav Pospíšil 

Ing. Pavel Hájek     MUDr. František Adamec 

Ing. Miroslav Houška    Mgr. Václav Božek CSc 

PaeDr. Martina Matějková    Stanislav Navrkal 

Ing. Vladimír Novotný 

 

 

 

Omluveni: Ing. Milan Venclík 

        Ing. Jiří Kadrnka 

        RSDr. Jiří Vlach 

         

 

 

Průběh jednání: 

Jednání zahájil v 8:00 hod. předseda Regionální rady RNDr. Miloš Vystrčil, který přivítal 

zúčastněné. Jednání se zúčastnilo 13 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady regionu 

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

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

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

usnášeníschopný. Ing. Stanislav Juránek avizoval svůj dřívější odchod z jednání Výboru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Schválení návrhu  programu 3. zasedání Výboru Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod 

 

Na návrh M. Vystrčila byla jmenována zapisovatelem jednání V. Kousalová. M. Vystrčil 

navrhl změnu průběhu projednávání jednotlivých bodů a to tak, že z písemných připravených 

podkladů se  bod číslo 4 (Regionální operační program pro region soudržnosti Jihovýchod) 

projednával jako bod číslo 3 a bod číslo 3 se projednával jako bod číslo 4. M. Vystrčil se 

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

nevznesl. 

 

 

Podklad: RR-03-2006-1 př.č.1 

Usnesení URR 03/01 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  

schvaluje 

 

program 3. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu 

RR-03-2006-1 př.č.1 upr. 
 

                   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   13-0-0 

Kraj Vysočina  7-0-0 

Jihomoravský kraj  6-0-0 

 

 

2. Schválení ověřovatelů zápisu z 3. zasedání Výboru Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod 

 

Jako ověřovatelé byli navrženi za kraj Vysočina Ing. Vladimír Novotný a za kraj 

Jihomoravský Mgr. Václav Božek CSc. 

 

 

Podklad: RR-03-2006-2 

Usnesení URR 03/02 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje 

 

jako ověřovatele zápisu 3. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

za Jihomoravský kraj Václava Božka a za kraj Vysočina Vladimíra Novotného. 
 

                   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   13-0-0 

Kraj Vysočina  7-0-0 

Jihomoravský kraj  6-0-0 

 

 

 

 

 

 



3. Regionální operační program pro region soudržnosti Jihovýchod 

 

M. Vystrčil požádal přítomné, aby velmi stručně objasnili, co se za poslední období, v této 

oblasti událo. Dále M. Vystrčil objasnil, kterých bodů by se debata měla držet: Co je v ROP 

obsaženo, co je důležité schválit, co by se mělo měnit. M. Sargánková si vzala jako první 

slovo. Velice stručně objasnila vývoj, co se dohodlo na schůzkách (jak na úrovni NUTS 2, tak 

i na úrovni celorepublikové), které proběhly během minulého týdne. Cílem řešení tohoto bodu 

bylo, aby se schválil Regionální operační program Jihovýchod, verze č. 06 ze 7. 10., kde jsou 

tyto aktuální informace již zpracovány. Do debaty, která se týkala hlavně tématu tabulky: 

Alokace ROP Jihovýchod, se dále přidali M. Černý, J. Pospíšil, I. Minařík, A. Zatloukal a 

M. Černá, M. Sargánková. V průběhu debaty došlo k vyjasnění procent na jednotlivé oblasti 

podpory a z průběhu diskuse vyplynuly níže uvedené závěry.  

 

 

Podklad: RR-03-2006-4 

Usnesení: URR 03/03 

 

Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

 

tyto změny v tabulce Alokace ROP Jihovýchod a to následovně: 

- v prioritě P1 Doprava došlo ke změnám procent a to v oblasti podpory 1 ze 70% na 75%, 

v oblasti podpory 2 z 25% na 20% a v oblasti podpory 3 5% zůstává nezměněno, 

- v prioritě P2 Cestovní ruch došlo ke změnám procent a to v oblasti podpory 1 ze 70% na 

85% a  v oblasti podpory 2 z 30% na 15%, 

- v prioritě P3 Rozvoj sídel došlo ke změnám procent a to v oblasti podpory 1 z 25% na 20%, 

v oblasti podpory 2 25% zůstává nezměněno, v oblasti podpory 3 25% zůstává nezměněno a 

v oblasti podpory 4 z 25% na 30%¨ 

- v prioritě P4 Technická pomoc, k žádným změnám nedošlo a zůstává 50% v oblasti podpory 

1 a 50% v oblasti podpory 2, v případě pokynu Ministerstva pro místní rozvoj ke snížení 

alokace na technickou pomoc bude zbývající částka převedena na prioritu 1 Doprava. 

 

 

schvaluje  
 

upravenou verzi 0.6 Regionálního operačního programu pro NUTS II Jihovýchod na období 

2007-2013 ze 7. října 2006.  

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   13-0-0 

Kraj Vysočina:  7-0-0 

Jihomoravský kraj:  6-0-0 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Schválení změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na 

rok 2006  

 

M. Vystrčil zahájil tento bod a předal slovo ředitelce Úřadu Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod M. Sargánkové. M. Sargánková stručně objasnila jednotlivé změny 

týkající se čerpání rozpočtu, které bylo nařízeno minulým zasedáním výboru. Přílohou byla 

tabulka Rozpočtového opatření č.3 a tabulka Rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod na rok 2006. Byl navržen přesun přebývající částky  500 000 Kč ze seskupení 50, 

což jsou výdaje na platy a pojistné, na seskupení 51 a to z toho důvodu, že je nutné použít 

finanční prostředky na školení, služby a nákupy nutného vybavení.  

Po stručném vysvětlení a objasnění těchto přesunů se M. Vystrčil dotázal přítomných, zda má 

někdo nějaké připomínky nebo dotazy.  

 

Podklad: RR-03-2006-3, RR-03-2006-5, RR-03-2006-3 př.č.1, RR-03-2006-5 př.č.1, RR-

03-2006-5 př.č.2 

Usnesení: URR 03/04 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

 

bere na vědomí  
zprávu ředitelky  Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod M. Sargánkové o 

čerpání rozpočtu na rok 2006 dle materiálu RR-03-2006-3 př.č.1 a  

 

schvaluje  
 

rozpočtové opatření dle materiálu RR-03-2006-5 př.č. 1. 

 

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   13-0-0 

Kraj Vysočina:  7-0-0 

Jihomoravský kraj:  6-0-0 

 

 

5. Různé 

 

V rámci tohoto bodu bylo projednáváno připomínkování Regionálního operačního programu 

pro NUTS 2 Jihovýchod. M. Vystrčil zahájil projednávání obsahové části Regionálního 

operačního programu pro NUTS 2 Jihovýchod a dotázal se, kdo bude výbor tímto provázet. 

Této role se ujal M. Černý. 

Během tohoto bodu výbor opustil S. Juránek,V. Horák a S. Navrkal. 

V rámci celého připomínkování došlo k upravení těchto částí ROPu: 

str. 55 

- v 2. odst.(oblast podpory 1.1) se do druhého řádku za III. tříd přidá slovo včetně mostů 

a v posledním řádku, kde je napsáno mezinárodních civilních letišť na území regionu 

se místo regionu dá na území Jihomoravského kraje.  

- v 3. odst.(oblast podpory 1.2)  se v poslední větě vyškrtne celý obsah závorky 

(ekobusů, vč. potřebného zázemí pro jejich provoz) 

- v 4. odst.(oblast podpory 1.3) se ve čtvrtém řádku od zdola škrtá v intravilánech obcí 

str. 58 

- v pátém řádku od zdola se za slovo vodní turistiky přidá slovo lázeňství 



str. 64 

- se ve čtvrtém řádku shora vyškrtne celá závorka ( včetně např. výstavy 

automatizovaných parkovacích domů) – bude uvedeno v prováděcím  dokumentu 

- v pátém řádku od zdola prvního odstavce slovo urbánních vyškrtnout, je však nad tím 

otazník a stejně tak v druhém odstavci druhý řádek od zdola urbánních 

str. 66 

- text pod čarou vyškrtnout u druhé tečky slovo kraje 

Mezi stranou 66 a 67 v textu pod čarou chybí příjemci podpory pro oblast podpory 3.3 

 

str. 67 

- vyškrtnout první odrážku slovo kraje 

 

Po této poslední připomínce jednání Výboru skončilo a to v 10:30 hod. 

 

 

 

 

                                                                                                  RNDr. Miloš Vystrčil           

                                                                                                   předseda Regionální rady 

                                                                                                 Regionu soudržnosti Jihovýchod 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

   Ing. Vladimír Novotný 

 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Václav Božek CSc. 

 

 

Zápis vypracovala Veronika Kousalová  

 

V Brně dne 12. 10. 2006  

 

 

 

 

 

 

 


