Zápis z 8. zasedání
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,
konaném dne 17. 9. 2007 v Brně

Program zasedání:
1. Schválení návrhu programu jednání
2. Schválení ověřovatelů zápisu
3. Stav vyjednávání ROP Jihovýchod s Evropskou komisí
4. Informační zpráva o auditu shody
5. Informační zpráva o 1. Zasedání Monitorovacího výboru
6. Schválení dokumentace ROP JV
7. Vyhlášení 1. Výzvy ROP JV pro oblast podpory 1.1 a prioritu 4
8. Plán technické pomoci ROP JV pro programové období 2007-2013 a pro rok 2008
9. Schválení projektových fiší technické pomoci ROP JV pro rok 2007
10. Zpráva o čerpání rozpočtu RR a provedených rozpočtových opatřeních
11. Schválení rozpočtového opatření č. 8/2007
12. Projednání závěrečného účtu RR za rok 2006
13. Změna organizační struktury ÚRR a zpráva o stavu zaměstnanců ÚRR, stěhování
ÚRR v Jihlavě, rozšíření kanceláří v Brně
14. Grafický manuál a internetové stránky Regionální rady JV
15. Informace o IPRM
16. Jednací řád VRR
17. Přehled konzultovaných projektů v oblasti podpory 3.3
18. Zpráva o veřejných zakázkách
19. Zpráva o absorpční kapacitě
Prezenční listina:
RNDr. Miloš Vystrčil
Ing. Marie Černá
Ing. Pavel Hájek
Ing. Miroslav Houška
Ing. Václav Kodet
RSDr. Jiří Vlach

Ing. Stanislav Juránek
Ing. Milan Venclík
Ing. Václav Horák
Ing. Jaroslav Pospíšil
MUDr. František Adamec
Ing. Jiří Kadrnka
Stanislav Navrkal

Omluveni: Mgr. Václav Božek, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Vladimír Novotný
Průběh jednání:
Jednání zahájil v 8:15 hod. M. Vystrčil. Jednání se zúčastnilo 13 z celkem 16 členů Výboru
Regionální rady (dále jen „Výbor“), z toho sedm za kraj Jihomoravský a šest za kraj
Vysočina. V průběhu schvalování programu a schvalování ověřovatelů zápisu byl
nepřítomen V. Horák. Členové obdrželi veškeré podkladové materiály elektronicky a
písemně jsou k dispozici na jednání. Někteří členové Výboru obdrželi písemné podkladové

materiály na pátečním zasedání Monitorovacího výboru. M. Vystrčil konstatoval, že Výbor je
usnášeníschopný, jmenoval zapisovatelkou V. Kousalovou a zahájil jednání.
1. Schválení návrhu programu jednání
M. Vystrčil se dotázal, zda má někdo nějaké námitky k programu jednání. Nikdo žádné
nevznesl.
Podklad: RR-08-2007-1, RR-08-2007-1-př.č.1
Usnesení URR 08/01
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
program 8. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu
RR-08-2007-1-př. č. 1
Hlasování:
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
6-0-0

2. Schválení ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé byli navrženi za kraj Vysočina M. Houška a za kraj Jihomoravský J.
Pospíšil.
Podklad: RR-08-2007-2
Usnesení URR 08/02
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
ověřovatele zápisu z 8. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:
Jihomoravský kraj
a za kraj Vysočina
Hlasování:
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj

Jaroslava Pospíšila
Miroslava Houšku
pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
6-0-0

3. Stav vyjednávání ROP JV s Evropskou komisí
Představila M. Sargánková. V průběhu tohoto bodu přišel V. Horák. Stav vyjednávání ROP
s Evropskou komisí - v průběhu července a srpna Úřad Regionální rady (dále jen „Úřad“)
obdržel dva poziční dokumenty s připomínkami od Evropské komise (EK), které byly
zapracovány a aktualizované verze ROP JV odeslány na EK. Vyjednávací tým, který se

sešel dvakrát (v srpnu a v září), všechny tyto připomínky prošel a dostal na vědomí a k
vyjádření. Poslední obecné připomínky EK jsme obdrželi v září 2007 a jsou součástí
podkladových materiálů. Od 17. 9. bude zahájeno vyjednávání s jednotlivými ROPy zvlášť.
V posledních připomínkách jsou uvedeny pouze obecné připomínky ke všem ROPům.
Připomínky byly následující: 1. Návaznost mezi sociálně-ekonomickou analýzou a strategií –
konkrétně bude prodiskutováno na středeční schůzce s Komisí; 2. Finanční alokace na
dopravní infrastrukturu – lépe objasnit výši alokace pomocí hostorických jednotkových
nákladů, zvláště na silnice 2. a 3. třídy v regionu; 3. Prioritní osa rozvoj měst – problematika
Integrovaného plánu rozvoje měst, přesun alokace na městskou dopravu do 3.1, která se
týká měst Brna a Jihlavy,; 4. Dokumentace SEA – z obecné připomínky není zřejmé, zda se
to týká i ROPu JV; 5. Koordinace operačních programů – komise chce přesněji popsat
systém koordinace operačních programů v ČR; 6. Administrativní kapacita – otázka na
připravenost implementační struktury na spuštění realizace, zvláště po personální stránce
v souladu s usnesením vlády, které se odvolává na posílení administrativní kapacity a
motivaci zaměstnanců, EK vnímá jako velký problém fluktuaci zaměstnanců na ŘO a neradi
by se setkávali neustále s novými lidmi; 7. Křížové financování –ROPu JV dodáno
v posledním připomínkovém řízení (ve verzi, která odešla 27. 8. do Bruselu
), celý ROP
je financován z investičního ERDF, EK požaduje umožnit v některých případech i měkké
aktivity (vzdělávání, proškolení); 8. Indikátory, hodnocení – technické vyjasnění; 9.
Earmarking; 10. PPP projekty – EK doporučuje ponechat možnost připravovat PPP projekty
v rámci ROP JV. M. Vystrčil se dotázal na dopis a připomínky, které byly na Úřad zaslány,
kým byly zaslány? M.Sargánková odpověděla, že byly zaslány na jednotlivé řídící orgány
mailem od pracovnice z Ministerstva pro místní rozvoj, Komise tyto připomínky vkládá do
SFC. Vyjednávání s EK se zúčastní za každý kraj 1 politický zástupce samosprávy a 1
úředník (model 1+1) a 2 zástupci za ÚRR. Za kraj Jihomoravský to bude M. Venclík, I.
Minařík a za kraj Vysočina M. Černý a zástupce samosprávy bude ještě upřesněn. Dotaz M.
Vystrčila - jaký bude vztah možnosti realizace projektů, které budou chtít kraje realizovat v
krajských městech, když projekty nejsou součástí IPRM. Odpověď M. Sargánková - zatím
není zcela jisté, lze objasnit ve středu na schůzce s EK v Praze. J. Pospíšil se dotázal na
pojem Earmarking. Je to tzv. značkování v doslovném překladu. J. Pospíšil se dotázal na
možnost dalšího připomínkování nebo obdržení dalšího pozičního dokumentu. Další již by
neměl být, už by mělo dojít k přímému vyjasňování věcí technického rázu. M. Venclík doplnil
M. Sargánkovou ve věci týkající se vyjednávání s EK. M. Vystrčil upozornil na cíle, ke kterým
by se mělo na středeční schůzce dojít, především by se měla hájit neměnnost výše alokace
na dopravu a neustupovat ve věci PPP projektů. Pokud by se mělo jednat o změně alokace,
je nutné další široké politické jednání.
Podklad: RR-08-2007-3, RR-08-2007-3-př.č.1, RR-08-2007-3-př.č.2
Usnesení: URR 08/03
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
stav a termíny vyjednávání ROP JV s Evropskou komisí a vypořádání pozičního dokumentu
k ROP dle materiálů RR-08-2007-3, RR-08-2007-3-př.č.1, RR-08-2007-3-př.č.2
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
13-0-0
6-0-0
7-0-0

4. Zpráva o průběhu auditu shody
Stručně představila S. Staníková. Již na minulém Výboru byli členové informování o tom, že
probíhá audit shody. Provádí jej firma PricewaterhouseCoopers (dále jen „PWC“). Na
základě dodané řídící dokumentace ROP JV firmě PWC proběhla tzv. testovací fáze auditu
implementační struktury. Firma PWC zaslala „manažerský dopis“ se svými připomínkami,
které jsou přílohou podkladových materiálů. 17. 9. bude zahájena ostrá fáze auditu, který
začne pro všechny operační programy bez ohledu na stav připravenosti jejich dokumentace.
Po tomto datu bude možné provádět změny v dokumentaci ze strany Úřadu, nebudou však
brány v potaz ze strany auditorské společnosti. Konečný výrok, který se předpokládá v lednu
2008 sdělí PWC Ministerstvu financí. M. Vystrčil vznesl poznámku týkající se usnesení a to,
zda se má informační zprávou rozumět, že je přednesena ústně. S. Staníková potvrdila, že
ano.
Podklad: RR-08-2007-4, RR-08-2007-4-př.č.1
Usnesení: URR 08/04
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
informační zprávu o auditu shody (zpráva přednesena ústně)
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
13-0-0
6-0-0
7-0-0

5. Informační zpráva o 1. Zasedání Monitorovacího výboru
Představila M. Sargánková. V pátek 14. 9. proběhlo 1. zasedání Monitorovacího výboru. Na
programu jednání, kromě technických bodů, byl představen stav připravenosti ROP JV a
budoucí vývoj, připravované výzvy a další postup, dále byl přijat statut, schválen Etický
kodex a Jednací řád a projednána hodnotící kritéria pro oblast 1.1 a prioritu 4. Hodnotící
kritéria byla schválena, proto dnes VRR může přistoupit k vyhlášení 1. výzvy. Dále byl
Monitorovací výbor seznámen s evaluačním plánem a s plánem čerpání technické pomoci.
Nejdůležitější rozhodnutí bylo schválení hodnotících kritérií. M. Vystrčil upozornil, že začíná
být nezbytné, aby byl na úrovni VRR zvolen místopředseda, který by měl předsedat
Monitorovacímu výboru. Další jednání Monitorovacího výboru nebudou jednoduchá z důvodu
složení členů z různých partnerských skupin. Je potřeba, aby bylo jednání dobře řízeno.
Před zasedáním Monitorovacích výborů je nutné dbát pečlivé přípravy podkladových
materiálů a jejich srozumitelnosti.
Podklad: RR-08-2007-5, RR-08-2007-5-př.č.1
Usnesení: URR 08/05
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí

informaci o konání 1. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod a jeho usnesení
(zpráva přednesena ústně)
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
13-0-0
6-0-0
7-0-0

6. Schválení dokumentace ROP JV (Regionální operační program NUTS 2
Jihovýchod, Prováděcí dokument, Operační manuál, Příručka pro žadatele a
příjemce, Pravidla publicity)
Prezentoval A. Zatloukal. Jedná se především o dokumenty, které Výbor schvaluje a dále,
které bere na vědomí. Tím prvním je ROP JV, jsou v něm zásadní změny, které vznikly
vypořádáním připomínek EK, krajů a ministerstev. Změnila se struktura programu, je
názornější, došlo k rozšíření kapitol apod. Dále je nutné schválit Prováděcí dokument.
Dalším dokumentem ke schválení je příručka pro žadatele a příjemce. Dnes budou tyto
schválené materiály vyvěšeny samostatně na webových stránkách ÚRR. Posledním
materiálem ke schválení jsou pravidla publicity. Dále na vědomí se předkládá Operační
manuál ROP, vzhledem k tomu, že Výbor zmocnil ředitelku ÚRR ke schvalování změn
v Operačním manuálu ROP JV. A dále na vědomí jsou předkládána hodnotící kritéria
schválená Monitorovacím výborem. Jsou to ta, která byla představena na Vyjednávacím
týmu dne 3. 9., konzultována byla s odbory dopravy a oběma kraji. Tato struktura
hodnotících kritérií je závazná pro oblast podpory 1.1 a prioritní osu 4. Pro vyhlášení dalších
oblastí podpory je třeba dokončit jednání k hodnotícím kriteriím a zahrnout do
připomínkového řízení členy Monitorovacího výboru. M. Houška podotkl, aby na straně 9
v pravidlech pro publicitu bylo napsáno, že se jedná o doporučené materiály pro zhotovení
propagační desky, aby pamětní deska např. nevypadala jako pomník. J. Pospíšil se spíše
přiklání k tomu, aby byl jasně a striktně dán vzor, kterého se budou všichni držet. Debata
byla uzavřena s tím, že jde spíše o doporučení pro pracovníky oddělení publicity a technické
pomoci. V. Kodet upozornil na to, aby se v usnesení nepoužívala zkratka OM, ale Operační
manuál.
Podklad: RR-08-2007-6, RR-08-2007-6-př.č.1
Usnesení: URR 07/06-1
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod, verze 27. 8. 2007, včetně všech jeho
příloh, dle materiálu RR-08-2007-6-př.č1
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
13-0-0
6-0-0
7-0-0

Podklad: RR-08-2007-6, RR-08-2007-6-př.č.2
Usnesení: URR 07/06-2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Jihovýchod, verze 1.3,
dle materiálu RR-08-2007-6-př.č.2
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
13-0-0
Kraj Vysočina:
6-0-0
Jihomoravský kraj: 7-0-0
Podklad: RR-08-2007-6, RR-08-2007-6-př.č.3
Usnesení: URR 07/06-3
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
Operační manuál ROP JV, verze 1.2 dle materiálu RR-08-2007-př.č.3, upr. 1
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
13-0-0
6-0-0
7-0-0

Podklad: RR-08-2007-6, RR-08-2007-6-př.č.4
Usnesení: URR 07/06-4
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
Příručku pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod,
verze 1.2 dle materiálu RR-08-2007-př.č.4
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
13-0-0
6-0-0
7-0-0

Podklad: RR-08-2007-6, RR-08-2007-6-př.č.5
Usnesení: URR 07/06-5
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
Hodnotící kritéria pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu,
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod dle materiálu RR-08-2007-př.č.5
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
13-0-0
6-0-0
7-0-0

Podklad: RR-08-2007-6, RR-08-2007-6-př.č.6
Usnesení: URR 07/06-6
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
Pravidla pro publicitu v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu
RR-08-2007-6-př.č.6, upr. 1
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
13-0-0
6-0-0
7-0-0

7. Vyhlášení výzvy k podávání projektů do ROP JV v oblasti podpory 1.1 Rozvoj
dopravní infrastruktury v regionu, v oblasti podpory 4.1 Aktivity spojené
s řízením ROP a v oblasti podpory 4.2 Podpora absorpční kapacity
Představila M. Sargánková. K vyhlášení 1. výzvy není nutné již říkat mnoho slov navíc,
téměř vše bylo řečeno. Je to malý úspěch, že jsme se dnes dostali až do této fáze. M.
Vystrčil se dotázal na hlavní cíle oblasti podpory a specifické cíle, zda není možné změnit
pořadí. Vzhledem k tomu, že text je součástí programových dokumentů schválených
v předchozím bodě, byla by změna problematická. Dalším bodem k jednání byla tabulka na
straně 2/5 v příloze č. 1 a to desetinná čísla. S. Juránek se domnívá, že by to mohlo
vycházet z toho, na kolik desetinných čísel se určuje kurz. Vzhledem k tomu, že kurz se
určuje na 3 desetinná čísla, bylo by dobré tomu přizpůsobit i částku ve výzvě a to stejné i na
straně 3/6.
Podklad: RR-08-2007-7, RR-08-2007-7-př.č.1
Usnesení: URR 08/07
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
kontinuální výzvu ROP JV pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu a
kontinuální výzvu ROP JV pro prioritní osu 4 Technická pomoc, dle materiálu RR-08-2007př.č.1 upr.1
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
6-0-0

8. Plán technické pomoci pro programové období 2007-2013 a pro rok 2008
Představil A. Zatloukal. Jedná se o dva plány, jeden je rámcový plán čerpání technické
pomoci na celé programovací období a druhý na rok 2008. V plánu je podrobněji vysvětleno,
jaké aktivity zahrnuje technická pomoc. V poslední tabulce v příloze č. 1(, vyplývá) je uveden

plán na jednotlivé roky. M. Vystrčil upozornil na to, že jednou je uvedeno plán a podruhé plán
čerpání. M. Vystrčil apeluje na to, aby se používal jen plán, bez čerpání. Čerpání technické
pomoci je součást plánu technické pomoci. Navrhl vyškrtnout slovo čerpání a nechá se
pouze plán technické pomoci, jehož součástí je plán čerpání. Doba týkající se čerpání
evropských peněz nastane až v příštím roce, pro nás je důležité, jestli se již bude čerpat
z prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj. Na straně 10/10 v názvu M. Vystrčil navrhuje
nadpis Návrh alokací a čerpání a nikoli Návrh čerpání finančních prostředků. S. Juránek se
dotázal(,) na částku alokace, která je ve státním rozpočtu na rok 2007. Je to částka, kterou
ÚRR obdržel z Ministerstva pro místní rozvoj, cca 156 mil. Kč. M. Venclík dále objasnil tok
peněz z Ministerstva pro místní rozvoj a to tak, že peníze jsou zasílány na žádost RR
kvartálně. Dále objasnil komunikaci ohledně financí na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde
proběhla minulý týden schůzka s panem ředitelem Cysařem, které se účastnili i zaměstnanci
ÚRR. M. Vystrčil navrhuje vepsat k tabulce na straně 10/10 u přílohy č. 1 větu: V případě
nerovnoměrného čerpání počítáme s použitím pravidla N+3. Dále M. Vystrčil upozornil na to,
že v tabulce na straně 10/10 přílohy č. 1 se ponechá pouze řádek 2007 a 2008, ostatní se
vypustí. Dále by byl rád, kdyby byl napsán pouze jeden plán Technické pomoci pro celé
programové období, ve kterém bude zapracován i plán na rok 2008. U druhé přílohy tohoto
bodu na straně 11/12 se M. Venclík pozastavil nad částkou 9 220 000 Kč Programové
vybavení - bylo vysvětleno, že tato částka odpovídá skutečnosti. M. Černá upozornila na to,
že s částkou, která je v posledním sloupci, musí každý kraj počítat v rozpočtu na
spolufinancování. M. Sargánková objasnila, že probíhá komunikace s oběma kraji, dostay
odhady alokací na částky, které by měly být zahrnuty v krajských rozpočtech.
Podklad: RR-08-2007-8, RR-08-2007-8-př.č.1, RR-08-2007-8-př.č.2
Usnesení: URR 08/08
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
plán Technické pomoci pro programové období 2007-2013 dle materiálu RR-08-2007-8př.č.1 upr.1 a plán Technické pomoci pro rok 2008 dle materiálu RR-08-2007-8-př.č.2 upr.1

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
6-0-0

9. Schválení projektových fiší
A. Zatloukal pouze upozornil na to, že jsou to stručné fiše jednotlivých projektů do oblasti
Technické pomoci v roce 2007, které jsou předkládány ÚRR. Sice tyto projekty nebudou
ještě oficiálně schváleny, ale je to souhlas Výboru s návrhem projektu TP ROP JV důležitý
pro další práci ÚRR.
Podklad: RR-08-2007-9, RR-08-2007-9-př.č.1
Usnesení: URR 08/09
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

schvaluje
projektové fiše projektů Technické pomoci ROP JV dle materiálu RR-08-2007-9-př.č.1
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
10-0-0
5-0-0
5-0-0

10. Zpráva o čerpání rozpočtu a provedených rozpočtových opatřeních
Stručně představil F. Carda. Veškerá čísla a částky, které jsou v podkladových materiálech,
není potřeba členům dlouho představovat. Příjmy čerpá Úřad na 7,08 procent. M. Vystrčil se
dotázal na schvalování prostředků, které přicházejí od státu, zda by to neměl VRR schválit.
Částku, kterou jsme obdrželi rozhodnutím od Ministerstva pro místní rozvoj, VRR na
minulém zasedání schválil a usnesením bere na vědomí.
Podklad: RR-08-2007-10, RR-08-2007-10-př.č.1
Usnesení: URR 08/10-1
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o plnění příjmů a
čerpání výdajů rozpočtu k 30. 8. 2007, dle materiálu RR-08-2007-10-př.č.1
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
10-0-0
Kraj Vysočina:
5-0-0
Jihomoravský kraj:
5-0-0
Podklad: RR-08-2007-10, RR-08-2007-10-př.č.2
Usnesení: URR 08/10-2
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o provedených
rozpočtových opatřeních č. 5/2007, č. 6/2007 a č. 7/2007, dle materiálu RR-08-2007-10př.č.2
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
10-0-0
5-0-0
5-0-0

11. Schválení rozpočtového opatření č. 8/2007
F. Carda představil. Úřad navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 8. Jedná se o zapojení
prostředků z úrokového účtu. Objasnil seskupení položek 50 a 51. Důvodem je uzavření

smlouvy na zajištění vzdělávání s vyšším plněním. Ředitelka Úřadu Regionální rady proto
navrhuje schválit rozpočtové opatření. S. Juránek se dotázal, jestli vše odpovídá dohodám
s Ministerstvem pro místní rozvoj o zapojení úroků. F. Carda odpověděl, že vzhledem
k tomu, že peníze z Ministerstva pro místní rozvoj jsou již na účtu Úřadu, zapojujeme úroky
na stranu příjmů. Na konci roku se uvidí, co se s úroky bude dít, zatím Úřad zná jen
neoficiální rozhodnutí. M. Vystrčil se pozastavoval nad tím, proč zapojovat úroky a ne
peníze, které Úřad obdržel z Ministerstva pro místní rozvoj. Je také otázkou, zda můžeme ty
úroky použít a zapojit. M. Sargánková upozornila na to, že se Výbor na minulém zasedání
neshodl, jestli již můžeme čerpat peníze z Ministerstva pro místní rozvoj přesto, že není
doposud schválen program. Riziko neschválení programu do konce roku existuje a
znamenalo by možné navrácení prostředků zpět na ministerstvo.
V 10:45 hod. byla vyhlášena přestávka. Jednání bylo znovu zahájeno v 11:00 hod. Byl
dohodnut kompromis, který spočívá v tom, že Výbor umožní Úřadu zapojení prostředků
z MMR do rozpočtu ÚRR a jejich čerpání. Pro toto zasedání se upraví návrh rozpočtového
opatření (příloha č. 1).
Podklad: RR-08-2007-11, RR-08-2007-11-př.č.1
Usnesení: URR 08/11-1
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
použití finančních prostředků z Rozhodnutí MMR ČR o poskytnutí dotace na rok 2007
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
6-0-0

Podklad: RR-08-2007-11, RR-08-2007-11-př.č.1
Usnesení: URR 08/11-2
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2007, dle materiálu RR-08-2007-11-př.č.1 upr.1
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
6-0-0

12. Projednání závěrečného účtu Regionální rady za rok 2006
Představil F. Carda. Přezkum hospodaření z Ministerstva financí byl proveden v červnu
2007. Přezkum hospodaření je uveden jako příloha tohoto bodu. Kontrola nezjistila závažné
chyby ani nedostatky. Zjistila chybu méně závažného charakteru a to, že jsme měli
nevhodně umístěnou informační tabuli, na 5. poschodí sídla Úřadu. Není to přístupné

veřejnosti. K nápravě dojde tak, že informační deska bude umístěna do přízemí budovy tak,
aby byla viditelná veřejnosti. Ve zprávě bylo upozornění na možné riziko, které spočívá
v tom, že ve směrnici zadávání veřejných zakázek nebylo uvedeno ustanovení o
náhradnících za členy hodnotící komise. V závěru zprávy bylo řečeno, že Regionální rada
nemusí podat písemně informace o nápravě zjištěných chyb a nedostatků. ÚRR navrhuje
VRR schválit závěrečný účet za rok 2006 a vyjádřit souhlas s hospodařením RR za rok 2006
bez výhrad.
Podklad: RR-08-2007-12, RR-08-2007-12-př.č1, RR-08-2007-12-př.č.2
Usnesení: URR 08/12
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
závěrečný účet Regionální rady Regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2006, dle materiálu
RR-08-2007-12-př.č.1, RR-08-2007-12-př.č.2 a vyjadřuje souhlas s jejím hospodařením za
rok 2006 bez výhrad
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
6-0-0

13. Změna organizační struktury a zpráva o stavu zaměstnanců ÚRR
Představila M. Sargánková. Návrh změny, který jsme připravili, je založen na dohodě
s Ministerstvem financí, které plní roli auditního orgánu. Auditní orgán má možnost převést
některé kompetence na další orgány, které budou provádět některé aktivity týkající se auditu.
Po celorepublikové dohodě byly kompetence převedeny z Ministerstva financí na jednotlivé
auditní útvary Regionálních rad a byly propočítány doporučené stavy auditorů na jednotlivé
regionální rady. Vyplývá z toho, že bychom měli mít 3 auditory. V organizační struktuře má
ÚRR pouze dva, proto předkládáme návrh na změnu. Stav zaměstnanců je v příloze č. 1
tohoto bodu. Dále M. Sargánková upozornila na změnu, která se týká ÚRR, odboru
implementace projektů Jihlava, došlo k přesunu na ulici Žižkova 89 a od 1. 9. byla na této
pobočce zahájena činnost.
Podklad: RR-08-2007-13, RR-08-2007-13-př.č.1
Usnesení: URR 08/13-1
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
navýšení poštu pracovních míst interních auditorů Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod na 3 zaměstnance
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
6-0-0

Podklad: RR-08-2007-13, RR-08-2007-13-př.č.1
Usnesení: URR 08/13-2
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
informativní zprávu o aktuálním stavu zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod dle materiálu RR-08-2007-13-př.č.1
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
6-0-0

Podklad: RR-08-2007-13, RR-08-2007-13-př.č.1
Usnesení: URR 08/13-3
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
informativní zprávu o změně adresy pracoviště v Jihlavě a o pronájmu dalších kanceláří v
Brně
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
6-0-0

14. Grafický manuál a internetové stránky ROP JV
Členové měli možnost se seznámit s tímto bodem již z materiálů, které obdrželi předem
elektronicky, tedy nebylo potřeba tento bod nějak prezentovat.
Podklad: RR-08-2007-14, RR-08-2007-14-př.č.1
Usnesení: URR 08/14
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
novou podobu internetových stránek Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
6-0-0

15. Informace o IPRM
Představila M. Sargánková. Je to velice citlivé téma, které bude projednáno na středeční
schůzce s EK. MMR ve spolupráci s Regionálními radami připravilo metodiku, která se týká

IPRM vypracovávaných povinně městy nad 50 tisíc obyvatel. Dalším stěžejním bodem je
podmínka IPRM o průměrné velikosti 15 mil. Kč z ROP JV. V jednání je možnost, že u
menších měst bude možné snížit hranici na 10 milionů Euro. Dále vláda schválila 10 %
bonifikaci projektů v jiných operačních programech, pokud jsou součástí IPRM. O schválení
IPRM bude rozhodovat Výbor Regionální rady, ale do hodnocení budou moci zasahovat
zástupci ministerstev (řídících orgánů), které odpovídají projektům uvedeným v IPRM. Od
pátku se změnila situace v této oblasti a proto M. Sargánková navrhuje změnu v usnesení
tak, že Výbor bere na vědomí informaci o přípravě metodiky IPRM. M. Venclík vznesl dotaz
v jakém stádiu je rozpracovanost těchto plánů a zda se Regionální rada bude účastnit na
zpracování těchto programů nebo bude IPRM jen Výbor schvalovat. M. Sargánková
odpověděla, že v metodice je popsán přesně postup, jak se má zpracovat plán. Je zřízen
řídící výbor IPRM, který tento celý plán připravuje. Jednání tohoto řídícího výboru se bude
účastnit zástupce Regionální rady pouze jako pozorovatel. Město Brno navrhlo M.
Sargánkovou jako nezávislého člena, nebude vystupovat jako právoplatný člen, který by
hlasovat. Z naší strany to bude spíše kontrolní mechanismus. M. Sargánková doplnila, že na
schvalování IPRM vznikají hodnotící kritéria, která budou společná pro celou republiku. I.
Minařík se dotázal na 10% bonifikaci. Počítá se s tím i v ostatních operačních programech.
Jestli Výbor rozhodne, že města pod 50 tisíc nebudou v IPRM, pak nebudou.
Podklad: RR-08-2007-15
Usnesení: URR 08/15
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
informativní zprávu o přípravě metodiky o integrovaném plánu rozvoje měst (zpráva podána
ústně).
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
6-0-0

16. Změna jednacího řádu Výboru regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
Představila S. Staníková. Došlo ke změnám, které vyplývají z připomínek od firmy PWC
v rámci auditu shody. Bylo nám vytýkáno, že nemáme upravené vnitřní lhůty pro ověření
zápisu z jednání VRR, které jsou ale stanoveny v operačním manuálu. Další výtka se týkala
zadávání veřejných zakázek - pravomoc VRR rozhodovat o zadání nadlimitní veřejné
zakázky je dána vnitřní směrnicí Úřadu, PWC navrhuje, aby byla v jednacím řádu přímo
vyhrazena. Další změny navrhuje Úřad pro lepší technickou administraci zasedání Výboru.
Prozatím Výbor nemá místopředsedu, proto došlo ke změně, že je možné pověřit člena
vedením Výboru v nepřítomnosti předsedy. Další změny se týkají zveřejňování zápisu. Bylo
ustanoveno, že se budou zveřejňovat výpisy z ustanovení a pozvánka se bude vyvěšovat i
na informační tabuli. V příloze tohoto bodu byla upravena část týkající se ověřování zápisu a
to tak, že byly doplněny pevné lhůty. Dále je navrhována změna při zveřejňování zápisu při
schvalování projektů, z důvodu zajištění bezprostřední informovanosti veřejnosti. M. Černá
se dotázala na možnost účasti veřejnosti na jednání Výboru Regionální rady, nikde není
napsáno, zda jsou jednání veřejná nebo neveřejná. S. Staníková uvedla, že podle jí
známého právního výkladu a dohledatelných informací k tomuto tématu je obecně zasedání
veřejné a to s ohledem na veřejnost přijatých usnesení. Oponoval M. Venclík, domnívá se,

že to záleží na tom, jak orgán rozhodne. M. Vystrčil tento názor sdílí. S. Staníková navrhla
možnost nechat zpracovat odborný právní posudek. Došlo k těmto změnám v jednacím řádu:
- Článek 6, odstavec 1 – na konec odstavce se přidá věta Jednání Výboru Regionální
rady je neveřejné
- Článek 3, odstavec 5 – ve větě v případě potřeby může být tato lhůta výjimečně
zkrácena – doplní se slovo výjimečně
- Článek 6, odstavec 4 – jako bod dva se doplní věta – nechá hlasovat o účasti hostů,
a dále u bodu 6 tohoto odstavce se doplní, vyzve k předložení námitek
- Článek 9, odstavec 4 – se odstavec upraví následovně. Návrh zápisu z jednání
Výboru rozešle Úřad všem členům Výboru písemně formou elektronické pošty do 5
pracovních dnů ode dne konání příslušného zasedání Výboru. Další věta se škrtá
(členové Výboru sdělí své připomínky k zápisu ověřovateli nejpozději do 5 dnů
ode dne rozeslání zápisu). Ověřovatel zašle ověřený zápis zpět Úřadu do 15
pracovních dnů ode dne konání příslušného zasedání Výboru. Zbytek je nezměněn.
- Článek 9, odstavec 5 – odstavec se změní následovně – V případě, že Výbor na
svém zasedání schvaluje seznam projektů doporučených ke spolufinancování ze
strukturálních fondů Evropské unie, Úřad bezprostředně po zasedání Výboru zveřejní
seznam projektů doporučených ke spolufinancování na stránkách www.jihovychod.cz
Podklad: RR-08-2007-16, RR-08-2007-16-př.č.1
Usnesení: URR 08/16
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
jednací řád Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-082007-16-př.č.1 upr. 1
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
5-0-0

17. Přehled konzultovaných projektů v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace
venkovských sídel
M. Vystrčil se dotázal na připomínky k tomuto bodu.
Podklad: RR-08-2007-17, RR-08-2007-17-př.č.1
Usnesení: URR 08/17
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
Informace o konzultovaných projektech
oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace
venkovských sídel dle materiálu RR-08-2007-17-př.č.1
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
6-0-0

18. Informace o zadání podlimitní veřejné zakázky
S. Staníková konstatovala jen krátce, že Výbor musí být informován o rozhodnutí předsedy o
výběru nejvhodnější nabídky, které bylo učiněno v rámci zadávacího řízení u podlimitních
zakázek, proto je Výboru předkládána informace o výběru nejvhodnější nabídky na
zpracování zakázky „ Learning by Doing“.
Podklad: RR-08-2007-18
Usnesení: URR 08/18
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
Informativní zprávu předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o zadání
podlimitní veřejné zakázky na projekt „Learning by doing“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení a o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DHV CR, spol. s r.o., na
realizaci této zakázky

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
12-0-0
6-0-0
6-0-0

19. Zpráva o absorpční kapacitě
Představila M. Sargánková. Téma absorpční kapacity se na politické úrovni otevřelo na
posledním vyjednávacím týmu. ROP JV uvádí možnosti řešení absorpční kapacity
následovně: formou vzdělávání, formou přípravy pilotních projektů a přímo v regionu, aby se
žadatelům zjednodušila komunikace, jedná se o vytvoření sítě poradců. Regionální manažeři
by měli i další funkce, role, sbírání námětů na možné projekty, spojování projektů (které jsou
společné pro dané území), vyhledávat podněty a další možné aktivity. Vychází se pouze
z praxe realizace projektů ve SROPu, čj jiných OP. Úřad by chtěl požádat členy Výboru a
zástupce krajů abychom se pokusili nad tímto tématem spolupracovat a abychom byli do
konce roku schopni tuto oblast uzavřít a zapracovat do prováděcího dokumentu. M. Černá se
dotázala, zda nebude toto problém, když si každý kraj bude řešit absorpční kapacitu jiným
způsobem. S. Juránek se dotázal, čí to budou zaměstnanci? Všechna témata budou dále
diskutována na úrovni krajů s ÚRR.
Podklad: RR-08-2007-19
Usnesení: URR 08/19
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí
Informace týkající se absorpční kapacity
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
11-0-0
6-0-0
5-0-0

20. Různé
P. Hájek se dotázal na používání pojmu NUTS 2 – je i v zákoně, není možné se mu vyhnout,
je už zanesen oficiálně v systémech Evropské komise.
M. Vystrčil ukončil jednání ve 12:13 hod.

RNDr. Miloš Vystrčil
předseda Regionální rady
Regionu soudržnosti Jihovýchod

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Miroslav Houška

Ing. Jaroslav Pospíšil

Zápis vypracovala: Veronika Kousalová
V Brně dne 18. 9. 2007

