
Zápis z 5. zasedání 

Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 

konaném dne 31. 1. 2007  v Brně 

 

 

 
Program zasedání: 

 

1. Schválení návrhu programu jednání 

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Regionální operační program Jihovýchod a příprava prováděcí dokumentace 

4. Systém hodnocení projektů 

5. Zpráva o přípravě Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

6. Nominace zástupce regionu soudržnosti Jihovýchod do Monitorovacího výboru 

Rámce podpory Společenství 

7. Metodika Integrovaného plánu rozvoje měst 

8. Proces zadávání veřejných zakázek 

9. Smlouva o sdružení zadavatelů veřejné zakázky na informační systém regionálních 

rad 

10. Schválení plánu čerpání Technické pomoci pro rok 2007 

11. Zpráva o čerpání rozpočtu Regionální rady 

12. Rozpočtové opatření č. 8,9,10 

13. Zpráva o přijímání nových zaměstnanců 

14. 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. Vladimír Novotný    Mgr. Václav Božek CSc 

RSDr. Jiří Vlach     Stanislav Navrkal 

       MUDr. František Adamec 

 

Omluveni: Ing. Milan Venclík 

        Ing. Miroslav Houška 

        PaedDr. Martina Matějková 

 

            

 

Průběh jednání: 

Jednání zahájil v 14:15 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 sedm za kraj Jihomoravský a šest 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.  



1. Schválení návrhu programu 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod 

 

M. Vystrčil se dotázal, zda jsou nějaké námitky nebo připomínky proti programu. Žádné 

námitky nikdo nevznesl. 

 

Podklad: RR-05-2007-1, RR-05-2007-1 př.č.1 

Usnesení URR 05/01 

 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  

schvaluje 

 

program 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu 

RR-05-2007-1 př.č.1 
 

                   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   13-0-0 

Kraj Vysočina  6-0-0 

Jihomoravský kraj  7-0-0 

 

 

 

2. Schválení ověřovatelů zápisu z 5. 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-05-2007-2 

Usnesení URR 05/02 

 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje 

 

jako ověřovatele zápisu 5. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

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

                   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 

Kraj Vysočina  5-0-1 

Jihomoravský kraj  7-0-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Regionální operační programu NUTS 2 Jihovýchod a příprava prováděcí 

dokumentace 

 

M. Sargánková seznámila členy Výboru s posledním vývojem ROP NUTS 2 Jihovýchod. Dne 

20. 12. 2006 byl ROP schválen vládou, čímž byla splněna nutná podmínka pro předložení 

ROP do Evropské komisi do Bruselu. Ministerstvo pro místní rozvoj zabezpečuje zaslání 

operačních programů schválených vládou, nicméně zatím není zpřístupněna elektronická 

cesta, kterou by se operační programy zaslaly. Měla by být zpřístupněna k 1. 2. 2007. Ze 

strany MMR bylo slíbeno, že budou posílat ty operační programy, které jsou nachystané a 

schválené vládou. MŠMT a MPSV odmítly zaslání jejich programů z důvodu některých 

nejasností. Podle posledních informací z technické schůzky, která proběhla minulý týden 

v Bruselu, jsou stále velké výhrady vůči operačnímu programu VaVpI. Evropská komise 

navrhuje sloučení s operačním programem Podnikání a inovace. Druhý problém je 

Integrovaný operační program, stále není jasné, jestli by měl program zůstat tak jak je dnes, 

nebo by se některé části převedly k jiným operačním programům. Dnes je harmonogram 

nastaven tak, že ke konci února budeme očekávat první oficiální připomínky od Evropské 

komise, na přelomu února a března bychom měli v rámci vyjednávacího týmu, do kterého oba 

kraje jmenují své zástupce, připravit odpovědi na připomínky Evropské komise, případně 

operační program tomu přizpůsobit.  Dobrým vodítkem je ex ante hodnocení (zpracovatelkou 

Ing. Bučinová, která byla oslovena k účasti ve vyjednávacím týmu ROP Jihovýchod),. Je 

potřeba připravit prováděcí dokument, operační manuál, příručku pro žadatele a příjemce a 

možné další potřebné dokumenty. Dnes je v pokročilém stádiu příprav prováděcí dokument a 

operační manuál. Měli bychom vstoupit do auditu připravenosti v průběhu února, ministerstvo 

financí ve spolupráci s MMR nyní dokončují výběr auditorské firmy. Zatím nesdělili jméno 

výherce. Veškerá dokumentace, která je potřeba k auditu připravenosti, bude nachystaná 

v průběhu února a března. Oficiální termín pro vyjádření evropské komise k operačnímu 

programu je 6 měsíců, v červenci budeme mít možná program schválen a před tímto datem 

bychom neměli ukončit příjem projektů  v první výzvě.  

 

Podklad: RR-05-2007-3, RR-05-2007-3 př.č.1, RR-05-2007-3 př.č.2, RR-05-2007-3 př.č.3 

 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

bere na vědomí 

 

a) usnesení Vlády ČR č. 1461 a č. 1302 dle materiálu RR-05-2007-3 př.č.2 

b) ex-ante hodnocení ROP Jihovýchod dle materiálu RR-05-2007-3 př.č.1 

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 

Kraj Vysočina:  6-0-0 

Jihomoravský kraj:  6-0-0 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Systém hodnocení projektů 

 

J. Karásek představil systém hodnocení projektů. Tak jak budou hodnoceny projekty v rámci 

ROP viz. příloha vývojový diagram. Je rozdělen na 6 větví podle toho, jaká situace podle 

hodnocení nastane. Projekty, které splnily formální náležitosti a přijatelnost vstoupí do 

hodnocení. V první fázi bude nejdříve každému projektu přiřazen hodnotitel, resp.hodnotitelé. 

Všechny projekty budou hodnotit minimálně 2 hodnotitelé z odboru implementace. V případě, 

že bude projekt složitý a bude třeba expertních posudků, bude hodnocen ještě 

expertem/experty. J. Karásek dále popsal celou situaci, jak budou projekty hodnoceny podle 

vývojového diagramu.  

 

Podklad: RR-05-2007-4, RR-05-2007-4 př.č.1, RR-05-2007-4 př.č.2 

Usnesení: URR 05/04 

 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

bere na vědomí 

 

- popis administrativních postupů Systém hodnocení projektů dle materiálu RR-05-

2007-4 př.č.1 

- Systém hodnocení projektů dle materiálu RR-05-2007-4 př.č.2 

 

a ukládá ředitelce 

 

předložit na březnovém zasedání, před ukončením projednávání na zasedání Výboru 

Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod návrh hodnotících kritérií 

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   13-0-0 

Kraj Vysočina:  6-0-0 

Jihomoravský kraj:  7-0-0 

 

 

 

5. Zpráva o přípravě Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod 

 

Představila M. Sargánková.  Náplní činnosti Monitorovacího výboru (MV) je posuzovat, 

schvalovat kritéria pro výběr projektů, prostřednictvím evaluačním zpráv hodnotit pokrok 

v implementaci programu, posuzovat a schvalovat závěrečné výroční evaluační zprávy. Může 

navrhovat různé revize, přezkum programu podle toho jak jsou plněny cíle programu. MV 

může přesunovat finanční prostředky alokované na jednotlivé oblasti podpory v rámci dané 

prioritní osy. Složení MV bylo navrženo dle přílohy číslo 1 v souladu s obecným nařízením 

ke strukturálním fondům a fondu soudržnosti pro období 2007–2013. Návrh členů vychází 

z konzultací s ostatními RR a ŘO. Ze schůzky s ostatními ŘO vyplynulo, že MF chtějí 2 

zástupce, a to za Národní fond a za Centrální harmonizační jednotku. Proběhla rozprava 

ohledně počtů zástupců a jednotlivých organizací. Došlo k úpravě počtu členů a zástupců 

v MV. Seznam obsahuje subjekty, které budou osloveny k zaslání nominací. Změny jsou 

možné.  

 

 

 



 

Návrh  subjektů k oslovení do monitorovacího výbrou ROP Jihovýchod upr. č. 1  

 

zastupovaná 

oblast 

název organizace  vztah k ROP počet 

členů 

člen MV Krajský úřad Jihomoravského kraje kraj – instituce 2 

člen MV Krajský úřad Vysočina kraj – instituce 2 

člen MV Jihomoravský kraj kraj – polit. 

reprezentace 

2  

člen MV kraj Vysočina kraj – polit. 

reprezentace 

2  

člen MV Vysoké učení technické v Brně akademická obec 1 

člen MV Masarykova univerzita v Brně akademická obec 1 

člen MV Vysoká škola polytechnická 

Jihlava 

akademická obec 1 

člen MV Sdružení obcí Vysočina obce 2 

člen MV Sdružení obcí Jižní Moravy obce 2 

člen MV Krajská hospodářská komora Brno podnikatelská sféra 1 

člen MV Krajská hospodářská komora 

Jihlava 

podnikatelská sféra 1 

člen MV Svaz obchodu a cestovního ruchu 

ČR 

podnikatelská sféra 1 

člen MV Koordinační uskupení NNO kraje 

Vysočina 

neziskové organizace 1 

člen MV  Asociace nestátních neziskových 

organizací JMK-BANNO 

neziskové organizace 1 

člen MV Ministerstvo pro místné rozvoj partnerské 

ministerstvo 

1 

člen MV Ministerstvo financí partnerské 

ministerstvo 

2 

člen MV Ministerstvo dopravy partnerské 

ministerstvo 

1 

Host Eouropean Commission – DG 

Regio 

Evropská komise 1 

 

Výbor oproti návrhu změnil počet členů u Jihomoravského kraje na 2 členy z 1; u kraje 

Vysočina na 2 členy z 1; vyškrtnul se Svaz měst a obcí ČR a rozdělil se na Sdružení obcí 

Vysočina a Sdružení obcí Jižní Moravy a u každé organizace jsou 2 členové; Regionální 

hospodářská komora Brno byla nahrazena Krajskou hospodářskou komorou Brno; 

Hospodářská komora Jihlava nahrazena  Krajskou hospodářskou komorou Jihlava; 

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury 

vyškrtnuty. Ostatní zůstalo nezměněno. Celkem 24 členů + 1 host. 

 

Podklad: RR-05-2007-5, RR-05-2007-5 př.č.1 

Usnesení: URR 05/05 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

návrh subjektů, kterým bude zaslána žádost o nominaci člena do Monitorovacího výboru ROP 

dle materiálu RR-05-2007-5 př.č.1 upr. 1 



 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   13-0-0 

Kraj Vysočina:  6-0-0 

Jihomoravský kraj:  7-0-0 

 

 

 

6. Nominace zástupce regionu soudržnosti Jihovýchod do Monitorovacího výboru 

Rámce podpory Společenství 

 

Předkládá M. Sargánková. Bod je předkládán na základě oslovení MMR. Na nominaci byla 

navržena paní Ing, Marie Černá.  

 

Podklad: RR-05-2007-6 

Usnesení: URR 05/06 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

Bere na vědomí 

 

- členství Ing. Stanislava Juránka, hejtmana JMK, v MV RPS za NUTS 2 Jihovýchod 

Navrhuje 

 

- Ing. Marii Černou náhradnicí pro MV RPS za NUTS 2 Jihovýchod 

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   13-0-0 

Kraj Vysočina:  6-0-0 

Jihomoravský kraj:  7-0-0 

 

 

7. Metodika Integrovaného plánu rozvoje města  

 

Předkládá M. Sargánková. Od posledního zasedání nedošlo k velkým změnám. Existuje 

pracovní verze metodiky, která neobjasňuje problematické body: jak připravit integrovaný 

plán rozvoje, jestli budou města zvýhodňovány v ostatních operačních programech, jak se 

budou připravovat projekty neziskových organizací a podnikatelských subjektů. V návrhu 

usnesení je pověření některého z členů Výboru, který by inicioval schůzku, nebo další jednání 

v této věci a snažil se tuto problematiku posunout dál. Pro dokončení prováděcí dokumentace 

pro ROP je nutné tento postup doplnit. Všechna města nad 50 000 by měla mít plán 

integrovaného rozvoje.  

 

Podklad: RR-05-2007-7,  

Usnesení: URR 05/07 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

bere na vědomí 

- informativní zprávu o metodice integrovaného plánu rozvoje měst 

 

pověřuje 



pana předsedu Regionální rady M . Vystrčila písemně informovat ministra pro místní rozvoj o 

současné situaci ve tvorbě  metodiky IPRM a požádat ho o urychlené řešení problému. 

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 

Kraj Vysočina:  5-0-0 

Jihomoravský kraj:  7-0-0 

 

 

8. Způsob a proces zadávání veřejných zakázek Regionální radou regionu 

soudržnosti Jihovýchod 

 

Představila a objasnila S. Staníková. Předběžně prodiskutováno s předsedou Regionální rady.  

 

Podklad: RR-05-2007-8 

Usnesení: URR 05/08 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

bere na vědomí 

- nastavení způsobu a proces zadávání veřejných zakázek Regionální radou regionu 

soudržnosti Jihovýchod 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   13-0-0 

Kraj Vysočina:  6-0-0 

Jihomoravský kraj:  7-0-0 

 

 

9. Smlouva o sdružení zadavatelů veřejné zakázky na informační systém 

regionálních rad 

 

Představila S. Staníková. Jako nejvhodnější způsob společného zadání zakázky byla zvolena 

forma založení sdružení veřejných zadavatelů, všech Regionálních Rad. Tento způsob 

předpokládá uzavření smlouvy o sdružení, která vymezí práva a povinnosti související se 

zadáním zakázky a uvedením způsobu jednání za sdružení. Koordinátorem pro tuto zakázku 

byla zvolena Regionální rada Moravskoslezsko. Podpisem smlouvy o sdružení však dojde ke 

změně běžného způsobu zadávání zakázek Regionální radou Jihovýchod. 

 

Podklad: RR-05-2007-9, RR-05-2007-9 př.č.1 

Usnesení: URR 05/09 

 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje 

- smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů za účelem zadání zakázky na výběr 

nejvhodnějšího dodavatele „Informačního systému pro Regionální rady regionu 

soudržnosti dle přílohy č. RR-05-2007-9 př.č.1 

 

jmenuje 
-  jako člena hodnotící komise na uvedenou zakázku za Regionální radu regionu 

soudržnosti Jihovýchod Ing. Leoše Noska, náhradník Ing. Artur Zatloukal 

 



 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 

Kraj Vysočina:  5-0-0 

Jihomoravský kraj:  7-0-0 

 

 

10. Schválení plánu čerpání Technické pomoci pro rok 2007 

 

Předkládá M. Sargánková. Potřeba schválení plánu čerpání technické pomoci  pro rok 2007 

vychází z nařízení Rady č. 1083/2006. Plán je připraven na vyšší částku než je současný 

rozpočet RR, což odpovídá možné výši čerpání priority 4 v roce 2007. Finanční plán se 

v rozpočtu RR projeví, jakmile bude k dispozici rozhodnutí o poskytnutí dotace na 

profinancování ROP z MMR..  

 

Podklad: RR-05-2007-10, RR-05-2007-10 př.č.1 

Usnesení: URR 05/10 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje 

Plán čerpání Technické pomoci pro rok 2007 dle materiálu RR-05-2007-10 př.č.1 

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   11-0-0 

Kraj Vysočina:  5-0-0 

Jihomoravský kraj:  6-0-0 

 

 

11. Zpráva o čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

k 31.12.2006 

 

Předkládá M. Sargánková. Při čerpání rozpočtu nedošlo k překročení u žádné položky. U 

čerpání jsme na téměř 90%. Jakmile budou proplaceny veškeré závazky z loňského roku, 

ukončíme rok s téměř vyrovnaným rozpočtem, resp. s nízkým přebytkem. Od obou krajů byly 

schváleny dotace RR na rok 2007. V průběhu měsíce ledna a února obdrží RR dotace na rok 

2007. Jakmile budou přiznány prostředky z MMR, dojde k vyúčtování a nevyčerpané 

prostředky budou podle smluvních podmínek vráceny. 

 

Podklad: RR-05-2007-11, RR-05-2007-11 př.č.1 

Usnesení: URR 05/11 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

bere na vědomí 

 

informativní zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o 

čerpání rozpočtu k měsíci prosinec 2006 dle materiálu RR-05-20007-11 př. č.1 

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 

Kraj Vysočina:  5-0-0 

Jihomoravský kraj:  7-0-0 



 

 

12. Schválení změny rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na 

rok 2006 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod navrhuje provést rozpočtová opatření č. 

8, 9, 10 mimo jednotlivá seskupení položek, z důvodu nevyčerpaného zůstatku na těchto 

položkách ke konci roku 2006 a současně potřeby změn v rozpisu rozpočtu na rok 2006, dále 

z důvodu přijaté dotace z rozpočtu JMK na zpracování prováděcí dokumentace Regionálního 

operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 2007-2013. 

 

Podklad: RR-05-2007-12, RR-05-2007-12 př.č.1 

Usnesení: URR 05/12 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje 

rozpočtová opatření č. 8, 9, 10 rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na 

rok 2006 dle materiálu RR-05-2007-12 př.č.1 

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 

Kraj Vysočina:  5-0-0 

Jihomoravský kraj:  7-0-0 

 

 

 

13. Zpráva o příjímání nových zaměstnanců 

Předkládá M. Sargánková. Seznámila členy Výboru Regionální rady s aktuálním počtem 

zaměstnanců a s průběhem přibírání nových zaměstnanců v průběhu měsíců únor - duben.  

 

Podklad: RR-05-2007-13, RR-05-2007-13 př.č.1 

Usnesení: URR 05/13 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

bere na vědomí 

informativní zprávu o aktuálním stavu zaměstnanců Úřadu Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-05-2007-13 př.č.1. 

 
             pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 

Kraj Vysočina:  5-0-0 

Jihomoravský kraj:  7-0-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Různé 

Rozprava 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                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 21.2.2007  

 

 

 

 

 

 

 


