
Zápis ze 4. zasedání 

Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 

konaném dne 22. 11. 2006 ve Velké Bíteši 

 

 

 
Program zasedání: 

 

1. Schválení návrhu programu jednání 

2. Schválení ověřovatele zápisu 

3. Regionální operační program Jihovýchod, verze 07 z 22. 11. 2006 

4. Schválení rozpočtu Regionální rady na rok 2007 

5. Schválení rozpočtového výhledu Regionální rady 

6. Zpráva o čerpání rozpočtu Regionální rady 

7. Schválení změny organizační struktury Úřadu Regionální rady a poštu zaměstnanců 

8. Různé 

 

 

 

Prezenční listina: 

RNDr. Miloš Vystrčil    Ing. Stanislav Juránek 

Ing. Václav Kodet     Ing. Václav Horák 

Ing. Marie Černá     Ing. Jaroslav Pospíšil 

Ing. Pavel Hájek     Ing. Jiří Kadrnka 

Ing. Miroslav Houška    Mgr. Václav Božek CSc 

PaeDr. Martina Matějková    Stanislav Navrkal 

Ing. Vladimír Novotný 

RSDr. Jiří Vlach 

 

 

Omluveni: Ing. Milan Venclík 

        MUDr. František Adamec 

 

 

            

 

Průběh jednání: 

Jednání zahájil v 13:55 hod. předseda Regionální rady RNDr. Miloš Vystrčil, který přivítal 

zúčastněné. Jednání se zúčastnilo 14 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod (dále jen Výbor), z toho šest za kraj Jihomoravský a osm 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. Před hlasováním o programu  4. zasedání upozornil předseda Regionální 

rady přítomné na to, aby si změnili označení přílohy RR-04-2006-3 př.č. 1 jako přílohu RR-

04-2006-3 př.č. 6 a to z toho důvodu, že v původní příloze zaslané členům výboru 

elektronickou poštou nebyly zapracovány úpravy (jedná se o přílohu: Regionální operační 

program). Dále konstatoval, že je k dispozici další materiál, nikoli jako součást projednávání, 

ale má pouze informativní charakter, jedná se o Tabulku Alokace ROP z 20.11.2006 – tato 

tabulka slouží pouze pro lepší představu o průběhu změn.  



 

 

 

1. Schválení návrhu programu 4. zasedání Výboru Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod 

 

M. Vystrčil jmenoval zapisovatelem jednání V. Kousalovou. M. Vystrčil se dotázal, zda jsou 

nějaké námitky nebo připomínky proti programu. Žádné námitky nikdo nevznesl. 

 

 

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

Usnesení URR 04/01 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  

schvaluje 

 

program 4. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu 

RR-04-2006-1 př.č.1 
 

                   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   14-0-0 

Kraj Vysočina  8-0-0 

Jihomoravský kraj  6-0-0 

 

 

 

2. Schválení ověřovatelů zápisu z 4. zasedání Výboru Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod 

 

Jako ověřovatelé byli navrženi za kraj Vysočina RSDr. Jiří Vlach a za kraj Jihomoravský 

Mgr. Václav Božek CSc. 

 

 

Podklad: RR-04-2006-2 

Usnesení URR 04/02 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje 

 

jako ověřovatele zápisu 4. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

za Jihomoravský kraj Václava Božka a za kraj Vysočina Jiřího Vlacha. 
 

                   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   14-0-0 

Kraj Vysočina  8-0-0 

Jihomoravský kraj  6-0-0 

 

 

 

 

 

 



3. Regionální operační program Jihovýchod, verze 07 z 22. 11. 2006 

 

M. Vystrčil požádal ředitelku Úřadu Regionální rady M. Sargánkovou, aby provedla přítomné 

celým časovým harmonogramem vývoje ROP. M. Sargánková uvedla: 

■ 10. 10. 2006 ROP Jihovýchod byl odevzdán do meziresortního připomínkového řízení na 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). 

■ 26. 10. 2006 proběhlo vypořádání připomínek za účasti MMR, Svazu měst a obcí (SMO), 

představitelů ministerstev ČR a dalších. Zůstali nevyjasněné překryvy s Programem rozvoje 

venkova (EAFRD), Ministerstvo dopravy nesouhlasilo se způsobem začlenění priority 6 OP 

Doprava – „Podpora multimodální přepravy a obnova vozového parku osobní kolejové 

dopravy“ do jednotlivých ROP. Rovněž nebyly vypořádány připomínky SMO ohledně výše 

finanční alokace pro oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center. MMR doporučilo 

řídícím orgánům ROP snížit alokaci na prioritu 4. Technická pomoc z 3,89% na 3,4%. 

■ 30.10. 2006 proběhlo zasedání Řídícího a koordinačního výboru, kde byla na úrovni 

ministrů a politických představitelů regionů soudržnosti učiněna dohoda o formě začlenění 

priority 6 OP Doprava – „Podpora multimodální přepravy a obnova vozového parku osobní 

kolejové dopravy“ do ROP a na stejné úrovni byl vyřešen překryv mezi ROP a Programem 

rozvoje venkova. Dohoda se SMO nebyla uzavřena. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že 

ROP Jihovýchod bud 15. 11. 2006 vzat Vládou ČR pouze na vědomí.  

■ 2. 11. 2006 byl ROP Jihovýchod v termínu odeslán na MMR k předložení Vládě ČR.  

■ 15. 11. 2006 se v Brně uskutečnila schůzka hejtmanů kraje Vysočina a Jihomoravského 

kraje s primátory města Brna a Jihlavy za účelem vyřešení připomínek SMO. Výsledkem je 

návrh přerozdělení alokací na jednotlivé priority a oblasti podpory (viz. RR-04-2006-3 př.č. 

3). V tento den byl také ROP Jihovýchod Vládou ČR vzat na vědomí. Z jednání vyplynula 

dohoda, která vyřešila připomínky SMO a ROP Jihovýchod by měla dne 6. 12. na svém  

zasedání schválit Vláda ČR (současně bude předložen ke schválení také Národní strategický 

referenční rámec - NSRR). Pokud vláda schválí NSRR, bude spolu se všemi ostatními 

programy odeslán do Bruselu Evropské komisi, formálním přijetím vznikají uznatelné 

náklady programů. Byl připraven dopis na SMO, kde předseda Regionální rady informoval o 

průběhu schůzky.  

 

Příloha číslo RR-04-2006-3 př.č. 5, je přehled posledních úprav ROP na základě připomínek 

ex-ante hodnotitelů a ORR obou krajů.  

 

Po konzultaci s ex-ante hodnotitelem bylo RR doporučeno začít intenzívně vyjednávat 

s úředníky v Bruselu, kteří budou mít na starosti připomínkování ROP Jihovýchod.  

 

M. Vystrčil podal vysvětlení, v čem tkvěl hlavní problém se zásadními připomínkami SMO: 

podkladové materiály: RR-04-2006-3 př. č. 2, strana 17  (Připomínkový list); černobílá 

tabulka, která není součástí projednávání (tabulka Alokace ROP Jihovýchod – 20.10.2006) a 

třetí nová tabulka příloha RR-04-2006-3 př. č. 3. SMO požadoval, aby se zvýšila alokace 

v prioritě 3 z původních 25% na 32%. Tento požadavek se projednal na schůzce v Brně a bylo 

dosaženo kompromisního řešení (viz tabulka alokace ROP z 15. 11. 2006 RR-04-2006-3 

př.č.3) Do debaty se přidali S. Juránek, J. Kadrnka a J. Pospíšil. M. Černý prezentoval 

možnost zařadit kraje jako možné příjemce do všech oblastí podpory v rámci priority 3 a 

zrušit celou oblast podpory 3.4. Tento návrh nebyl akceptován.  

 

Podklad: RR-04-2006-3, RR-04-2006-3 př.č.2, RR-04-2006-3 př.č.3, RR-04-2006-3 př.č.4, 

RR-04-2006-03 př.č.5, RR-04-2006-03 př.č. 6 

Usnesení: URR 04/03 



 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod, verzi 0.7 ze dne 22.11. 2006 dle materiálu 

RR-04-2006-3 př.č.6 

 

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   14-0-0 

Kraj Vysočina:  8-0-0 

Jihomoravský kraj:  6-0-0 

 

 

4. Schválení návrhu rozpočtu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod na rok 2007 

 

M. Vystrčil předal slovo paní ředitelce M. Sargánkové. M. Sargánková uvedla: ÚRR 

předkládá návrh rozpočtu na rok 2007. Tento návrh rozpočtu byl již komunikován s oběma 

kraji při přípravě krajských rozpočtů a dotačních smluv pro Regionální radu. Struktura 

rozpočtu se neliší od roku 2006, položky zůstávají stejné, částky jsou vyšší, jelikož se jedná o 

rozpočet na celý rok, na rozdíl od roku 2006. Dále je nutné počítat s  náborem dalších 

pracovníků až do konečného stavu na konci roku 2007. Maximální možné množství nákladů 

na činnost bude Úřad Regionální rady chtít proplatit z Technické pomoci ROP, v každém 

případě se ale na financování Úřadu Kraje budou podílet částkou pravděpodobně 15 % (pokud 

by nebyl zapojen státní rozpočet do spolufinancování těchto projektů). Dotace krajů 

Regionální radě bude vyúčtována a částka proplacená v rámci ROP z prostředků ERDF bude 

vrácena krajům. J. Kadrnka se dotázal o jakou výši (částku vyčíslenou penězi) se jedná. M. 

Sargánková odpověděla, že kvalifikovaný odhad není možné udělat, alokace technické 

pomoci z ROP je zhruba 100 milionu ročně, a z této částky bychom měli dostat zpět zhruba 

85% a 15% je spolufinancováním kraje. Tato částka je dána na rok a Úřad ji může čerpat 

v dalších 3 letech. S tím souvisí i Metodika způsobilých výdajů, kterou připravuje MMR. 

Pravděpodobně ne všechny finanční prostředky vynaložené na provoz Regionální rady budou 

uznatelné z technické pomoci ROP. V tomto okamžiku tedy není možné udělat ani 

kvalifikovaný odhad.   

 

 

Podklad: RR-04-2006-4, RR-04-2006-4 př.č.1 

Usnesení: URR 04/04 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  
rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2007 dle materiálu RR-04-

2006-4 př.č.1  

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   14-0-0 

Kraj Vysočina:  8-0-0 

Jihomoravský kraj:  6-0-0 

 

 

 



5. Rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 

2007-2008 

 

M. Sargánková na výzvu předsedy k tomuto budu uvedla: 

Rozpočtový výhled Regionální rady vychází ze zákona č. 248/2000 Sb., v platném znění. 

Vycházeli jsme z praxe přípravy rozpočtových výhledů krajů. Problematická příprava byla 

způsobena neexistencí historie, na kterou bychom mohli navázat. Tento výhled je přílohou 

RR-04-2006-5 př.č.1 

 

 

Podklad: RR-04-2006-5, RR-04-2006-5 př.č.1 

Usnesení: URR 04/05 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

bere na vědomí  

rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2007-2008 dle 

materiálu RR-04-2006-5 př.č.1 

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   14-0-0 

Kraj Vysočina:  8-0-0 

Jihomoravský kraj:  6-0-0 

 

 

 

6. Zpráva o čerpání rozpočtu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod 

 

M. Vystrčil opět předal slovo paní ředitelce M. Sargánkové. Ta přednesla zprávu o čerpání 

rozpočtu. V rámci neinvestičních výdajů, kde zbývají větší částky, se očekává čerpání na 

dovybavení Úřadu Regionální rady – jedná se především o nákup nábytku a počítačové 

vybavení. Další větší částka na položce opravy a udržování se počítá také v souvislosti 

s dovybavováním  kanceláří a s tím spojenými opravami. Je vynechána příjmová část, 

vzhledem k tomu, že žádné příjmy ÚRR prozatím nemá. V příštím roce budou do příjmové 

části uvedeny dotace krajů. 

 

Podklad: RR-04-2006-6, RR-04-2006-6 př.č.1 

Usnesení: URR 04/06 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

bere na vědomí 

informativní zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o 

čerpání rozpočtu k 31. 10. 2006 dle materiálu RR-04-2006-6 přílohy č. 1 

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   14-0-0 

Kraj Vysočina:  8-0-0 

Jihomoravský kraj:  6-0-0 

 

 

 



7. Schválení změny organizační struktury Úřadu Regionální rady a počtu 

zaměstnanců Regionální rady 

 

M. Vystrčil opět předal slovo paní ředitelce M. Sargánková. Ta přednesla organizační 

struktura Úřadu Regionální rady. Úřad je členěn do 4 hlavních odborů. Od původní struktury 

je odlišný zejm. finanční odbor, který byl rozčleněn na oddělení rozpočtu a financování a 

oddělení účetnictví do kterého byli přesunuti ekonom a hlavní účetní. Do debaty se přidal J. 

Kadrnka, V. Kodet, M. Černá a M. Matějková.   

V odpovědí na jejich dotazy M. Sargánková uvedla: Původní počet schválených zaměstnanců 

byl 44. V současné době máme 18 zaměstnanců i s těmi, co nastoupí v prosinci. Celkový 

počet je nutný stanovit dopředu zvláště pro potřeby auditu připravenosti, který provádí 

Evropská komise po zahájení programu a je podmínkou pro spuštění finančních toků. Audit 

připravenosti je velmi náročná procedura, při které řídicí orgány prokazují kvalitně 

nastavenou strukturu, dostatečnou kapacitu lidských zdrojů, jejich profesní znalosti a 

celkovou připravenost na čerpání finančních prostředků.  

Nepředpokládá se, že veškeré činnosti si úřad bude zabezpečovat sám, v rámci technické 

pomoci se uvažuje o outsoursingu některých činností (například podpora příjemců při 

vyúčtování projektů, část monitoringu apod.).  

 

Před hlasováním o tomto bodu jednání výboru opustila M.Černá, Počet zástupců kraje 

Vysočina se tak snížil na 7. 

 

Podklad: RR-04-2006-7, RR-04-2006-7 př.č.1, RR-04-2006-7 př.č.2 

Usnesení: URR 04/07 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

stanovuje 

- organizační strukturu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle 

materiálu RR-04-2006-7 př.č. 1 

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

04-2006-7 př.č.2 

 

ukládá 

ředitelce Regionální rady průběžně informovat na každém zasedání Výboru Regionální rady o 

aktuálním počtu zaměstnanců a stavu jejich nabírání. 

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   13-0-0 

Kraj Vysočina:  6-1-0 

Jihomoravský kraj:  6-0-0 

 

 

 

9. Různé 

 

M. Sargánková informovala Výbor Regionální rady o otázce spolufinancování regionálního 

operačního programu ze státního rozpočtu. Proběhla debata ohledně této otázky. M. 

Sargánková upozornila, že je nezbytné dohodnout na úrovni asociace krajů společný postup a 

nastavit systémový přístup k případnému spolufinancování ROPů ze státního rozpočtu. Do 

debaty se zapojil M. Vystrčil, J. Kadrnka a J. Hájek. Hejtmani obou krajů prezentovali 



jedinou možnost přijetí prostředků na spolufinancování ze státního rozpočtu a to cestou 

převodu do krajských rozpočtů.  

 

 

 

 

                                                                                                  RNDr. Miloš Vystrčil           

                                                                                                   předseda Regionální rady 

                                                                                                 Regionu soudržnosti Jihovýchod 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

   RSDr. Jiří Vlach 

 

 

 

 

   Mgr. Václav Božek CSc. 

 

 

 

 

Zápis vypracovala Veronika Kousalová  

 

V Brně dne 27. 11. 2006  

 

 

 

 

 

 

 


