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Zápis z 9. zasedání 
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 

konaném dne 12. 12. 2007 v Jihlavě 
 
 
 

Program zasedání: 
 

1. Schválení návrhu programu jednání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Aktuální stav ROP Jihovýchod s Evropskou komisí 
4. Schválení projektů určených k financování z 1. Výzvy pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní 

infrastruktury v regionu 
5. Schválení projektů Technické pomoci pro rok 2007 a 2008 
6. Přehled komunikačních aktivit v roce 2007 
7. Informační zpráva o 2. Zasedání Monitorovacího výboru 
8. Informace o IPRM 
9. Schválení dokumentace ROP JV 
10. Vyhlášení výzev ROP JV 
11. Zpráva o čerpání rozpočtu Regionální rady Jihovýchod a provedených rozpočtových opatřeních 
12. Schválení rozpočtového opatření č. 11/2007 a 12/2007 
13. Schválení rozpočtového výhledu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 

2009 – 2011 
14. Schválení rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2008 
15. Členství zástupců regionu soudržnosti Jihovýchod v monitorovacích výborech ostatních 

operačních programů a v Řídícím a koordinačním výboru 
16. Zpráva o personálním obsazení ÚRR 
17. Informativní zpráva o databázi externích expertů 
18. Informativní zpráva o dohodách mezi ROP JV a OP Doprava a ROP JV a IOP 
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Prezenční listina: 
 
RNDr. Miloš Vystrčil   Ing. Stanislav Juránek 
Ing. Marie Černá   Ing. Milan Venclík 
Ing. Pavel Hájek   Ing. Václav Horák 
Ing. Miroslav Houška  Ing. Jaroslav Pospíšil 
Ing. Václav Kodet   MUDr. František Adamec 
RSDr. Jiří Vlach   Ing. Jiří Kadrnka 
PaedDr. Martina Matějková  Stanislav Navrkal 
Ing. Vladimír Novotný  Mgr. Václav Božek 
 
       
Omluveni: - 
 
Průběh jednání: 

Jednání zahájil ve 12:40 hod. M. Vystrčil. Jednání se zúčastnilo 16 z celkem 16 členů Výboru Regionální 
rady (dále jen „Výbor“), z toho osm za kraj Jihomoravský a osm za kraj Vysočina. Členové obdrželi 
veškeré podkladové materiály osobně nebo poštou s týdenním předstihem. 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-09-2007-1, RR-09-2007-1-př.č.1 
Usnesení ÚRR 09/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 

 
program 9. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu  RR-09-
2007-1-př. č. 1 
 
                   pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:              16-0-0 
Kraj Vysočina   8-0-0 
Jihomoravský kraj   8-0-0 
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2. Schválení ověřovatelů zápisu 

 
M. Vystrčil se dotázal na návrhy ověřovatelů zápisu. Jako ověřovatelé byli navrženi za kraj Vysočina V. 
Novotný a za kraj Jihomoravský V. Božek.  
 
Podklad: RR-09-2007-2 
Usnesení ÚRR 09/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

ověřovatele zápisu z 9. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za: 
 
Jihomoravský kraj  Václava Božka 
a za kraj Vysočina  Vladimíra Novotného 
 
                   pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:              16-0-0 
Kraj Vysočina   8-0-0 
Jihomoravský kraj   8-0-0 
 
 

3. Aktuální stav vyjednávání Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 
s Evropskou komisí 
 

Představila M. Sargánková. Regionální operační program Jihovýchod byl schválen Evropskou komisí 
spolu se všemi ostatními ROPy. Včera, tedy 11. 12. proběhl slavnostní podpis za účasti premiéra a 
členů vlády a K. Matternové, . M. Sargánková dodala, že slavnostního jednání se zúčastnil i M. Vystrčil a 
předala slovo, aby případně doplnili tuto krátkou informaci o aktuálním stavu vyjednávání. M. Vystrčil 
všem poděkoval, především M. Černé, M. Venclíkovi a M. Sargánkové. Konstatoval, že schválení 
programu je zásluha celé RR. M. Vystrčil nechal kolovat pamětní dokumenty, které od zástupkyně 
Evropské komise (dále jen „EK“) obdržel. a dodal, že je před námi další  těžké a náročné období. M. 
Vystrčil se dotázal, zda má ještě někdo nějaké připomínky k tomuto bodu. M. Venclík dodal, že je velký 
úspěch, že jsme k tomuto stádiu dospěli. V. Kodet se dotázal na CD (součástí podkladových materiálů), 
zda obsahuje verzi programu, ke kterému je rozhodnutí od EK? M. Sargánková potvrdila, že je to 
nejaktuálnější verze.  
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Podklad: RR-09-2007-3 
Usnesení: ÚRR 09/03 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

informaci o rozhodnutí Komise o přijetí operačního programu pro pomoc společenství z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle „Konvergence“ v regionu soudržnosti Jihovýchod v České 
republice 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:             16-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
 

4. Schválení projektů určených k financování z 1. Výzvy pro oblast podpory 1.1 Rozvoj 
dopravní infrastruktury v regionu 

 

Představil J. Karásek. Regionální rada schválila první výzvu dne 17. 9. 2007 k předkládání projektů 
v prioritní ose 1 – Dostupnost dopravy, oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu, bez 
typu aktivit zaměřených na civilní mezinárodní letiště. Dne 8. 10. 2007 předložila Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje Úřadu Regionální rady Jihovýchod čtyři projektové žádosti.  Celkové způsobilé 
výdaje předložených projektů činí 189 326 684, 56 Kč. V rámci první etapy posouzení projektů proběhlo 
hodnocení formálních náležitostí (kontrola administrativního souladu, kontrola formy žádosti a formálních 
náležitostí) a kontrola přijatelnosti (kontrola přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem na základní 
podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady, principy strukturální politiky EU, apod.). Tři 
z předložených projektů splnily formální náležitosti a kritéria přijatelnosti, posouzení přijatelnosti 
zbývajícího projektu není dokončeno z důvodů doplňování náležitostí technické dokumentace. Po 
zhodnocení projektů byla vyhotovena Souhrnná hodnotící zpráva, která je vypracována pro každou 
oblast podpory zvlášť. Výbor Regionální rady dle Kapitoly 7 Operačního manuálu v úvodu zasedání o 
výběru projektů schvaluje minimální bodovou hranici pro každou oblast podpory, minimálně však na 
úrovni 60 bodů z celkového bodového hodnocení. Pro projekty, které získaly více bodů, než je 
stanovené minimum, a jsou hodnotiteli doporučeny, může VRR schválit dotaci z programu ROP JV, a to 
až do výše vyčerpání finanční alokace vyhlášení ve výzvě. Doporučená bodová hranice pro schválení 
projektů k financování je 60 bodů z celkového bodového ohodnocení. M. Vystrčil se dotázal na bodovou 
hranici, proč je navrhováno 60 bodů, z čeho vyplývá, že zprávu má Výbor schvalovat, dále se dotázal na 
doporučení k uzavření smlouvy. Opověděl J. Karásek. U všech projektů je doporučení k uzavření 
smlouvy a hranice minimálních bodů. Všichni, kteří jsou nad tuto hranici, jsou doporučeni k uzavření 
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smlouvy. Mohou být schváleny i projekty náhradní. Co se týká 60 bodů, je to doporučená hranice, Výbor 
může tuto hranici posunout směrem nahoru. M. Vystrčil uvedl, že schválením projektů VRR by měl být 
proces výběru projektů ukončen a v textu usnesení je nadbytečné uvádět doporučení k uzavření 
Smlouvy o poskytnutí dotace.  
Podklad: RR-09-2007-4, RR-09-2007-4-př.č.1, RR-09-2007-4-př.č.2 
Usnesení: ÚRR 09/04-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 
minimální bodovou hranici z celkového bodového ohodnocení projektu pro schválení k financování 
z programu ROP JV ve výši 60 bodů 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   16-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-4, RR-09-2007-4-př.č.1, RR-09-2007-4-př.č.2 
Usnesení: URR 09/04-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 
souhrnnou hodnotící zprvu dle materiálu RR-09-2007-4-př.č.1 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   16-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-4, RR-09-2007-4-př.č.1, RR-09-2007-4-př.č.2 
Usnesení: ÚRR 09/04-3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
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projekty v rámci 1. Kontinuální výzvy v souladu s Regionálním operačním programem Jihovýchod 
v prioritní ose 1 – Dostupnost dopravy, oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury dle materiálu 
RR-09-2007-4-př.č.2 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   16-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
 

5. Schválení projektů Technické pomoci pro rok 2007 a 2008 
 

Představil J. Karásek. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásila dne 17. 9. 2007 
v souladu s Regionálním operačním programem Jihovýchod výzvu k předkládání projektů v prioritní ose 
4 – Technická pomoc, oblasti podpory 4.1 – Aktivity spojené s realizací a řízením ROP a oblast podpory 
4.2 – Podpora absorpční kapacity. Výzvu schválil dne 17. 9. 2007 Výbor regionální rady. Finanční 
alokace pro výzvu z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro oblast podpory 4.1 
na roky 2007 – 2008 činí 91 431 040 Kč a finanční alokace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 
státního rozpočtu pro oblast podpory 4.2 na roky 2007 -2008: 91 431 040 Kč. V rámci výzvy bylo dne 27. 
11. 2007 v prioritní ose 4 – Technická pomoc předloženo pět projektů Regionální radou regionu 
soudržnosti Jihovýchod. Celková požadovaná podpora u projektů činí 113 835 125 Kč, z toho 
91 390 000 Kč v oblasti podpory 4.1 a 22 445 125 Kč v oblasti podpory 4.2. V případě projektů technické 
pomoci z oblastí podpory 4.1 a 4.2 je z důvodu nepřidělování bodů stanoven odlišný postup, kdy VRR 
schvaluje tyto projekty na základě doporučení hodnotiteli v Hodnotící zprávě projektu. Po hodnocení 
projektů je vyhotovena Souhrnná hodnotící zpráva, která je vypracována pro každou oblast podpory 
zvlášť. Všechny předložené projekty byly hodnoceny a doporučeny ke schválení k financování na 
zasedání Výboru Regionální rady. J. Pospíšil se dotázal v návaznosti na schválení těchto projektů na 
vyúčtování dotace. F. Carda opověděl, že peníze se vyúčtují podle smlouvy o poskytnutí dotace 
uzavřené s kraji pro rok 2007. Jakmile budou způsobilé výdaje těchto projektů certifikovány, může dojít 
k vyúčtování. Stane se tak v průběhu příštího roku. M. Vystrčil měl technickou připomínku k názvu 
souhrnných zpráv - mají stejný název. J. Karásek objasnil, že je to název tiskopisu a jednotlivé zprávy se 
liší  čísly projektu. Pouze doporučení k rozlišení názvu. 
 
Podklad: RR-09-2007-5, RR-09-2007-5-př.č.1, RR-09-2007-5-př.č.2,  
Usnesení: ÚRR 09/05-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 



                                                                                               
 

                                                         

Zapsal/a: Veronika Kousalová 
strana: 1  

souhrnné hodnotící zprávy dle materiálu RR-09-2007-5-př.č.1 a RR-09-2007-5-př.č2 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-5,  RR-09-2007-5-př.č.3, RR-09-2007-5-př.č.4,  
Usnesení: ÚRR 09/05-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

projekty k financování v rámci 1. kontinuální výzvy v souladu s Regionálním operačním programem 
Jihovýchod v prioritní ose 4 – Technická pomoc, oblasti podpory 4.1 – Aktivity spojené s realizací a 
řízením ROP dle materiálu RR-09-2007-5-př.č.3 a podmínky pro jejich realizaci řídícím orgánem na rok 
2007 dle materiálu RR-09-2007-5-př.č.4 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-5, RR-09-2007-5-př.č.3, RR-09-2007-5-př.č.5 
Usnesení: ÚRR 09/05-3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

projekty k financování v rámci 1. kontinuální výzvy v souladu s Regionálním operačním programem 
Jihovýchod v prioritní ose 4 – Technická pomoc, oblasti podpory 4.2 – Podpora absorpční kapacity dle 
materiálu RR-09-2007-5-př.č.3 a podmínky pro jejich realizace řídícím orgánem na rok 2008 dle 
materiálu RR-09-2007-5-př.č.5 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
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6. Přehled komunikačních aktivit v roce 2007 
 

M. Vystrčil se k tomuto bodu dotázal, zda jsou nějaké připomínky.  Žádné připomínky k tomuto bodu 
nebyly.   

 
Podklad: RR-09-2007-6, RR-09-2007-6-př.č.1 
Usnesení: ÚRR 09/06 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

přehled komunikačních aktivit v roce 2007 dle materiálu RR-09-2007-6-př.č.1 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 

7. Informační zpráva o 2. Zasedání Monitorovacího výboru 
 

Představila M. Sargánková. Konstatovala, že v pondělí 10. 12. 2007 proběhlo 2. zasedání 
Monitorovacího výboru, kromě toho, že schválil veškerá usnesení z prvního zasedání, tak dále Výbor 
schválil hodnotící kritéria pro všechny dnes vyhlašované výzvy, které jsou v podkladových materiálech. 
Monitorovací výbor navrhl několik drobných změn ve Statutu, navrhl je např. J. Postránecký člen 
Monitorovacího výboru zastupující MMR, a vzhledem k tomu, že Statut schvaluje Výbor Regionální rady, 
tak je dnes nutné členy VRR s těmito změnami seznámit a je důležité je na dnešním jednání schválit. V. 
Božek navrhl, aby se u přílohy č. 2 v tabulce na straně 10 změnil název u Asociace nestátní neziskových 
organizací JMK-BANNO na ANNOJMK.  
 
Podklad: RR-09-2007-7, RR-09-2007-7-př.č.1,  
Usnesení: ÚRR 09/07-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

informaci o konání 2. Zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod a jeho usnesení dle materiálu 
RR-09-2007-7-př.č1 
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             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   16-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-7, RR-09-2007-7-př.č.2,  
Usnesení: ÚRR 09/07-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

upravený Statut Monitorovacího výboru ROP NUTS 2 Jihovýchod dle materiálu RR-09-2007-7-př.č.2 
upr.1 

 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   16-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
 
Podklad: RR-09-2007-7, RR-09-2007-7-př.č.3,  
Usnesení: ÚRR 09/07-3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
………… 
 
 
 

8. Informace o IPRM 

 
Tento bod prezentoval A. Zatloukal. Zdůraznil, že vyřešení problematických otázek, které jsou uvedeny 
v podkladových materiálech je velice důležité pro vyhlášení výzvy IPRM, ale  předpokládá se, že k tomu 
dojde nejdříve  v polovině ledna. Dochází tedy k odsunutí vyhlášení výzvy IPRM na příští rok. Úřad má 
k dispozici přehled vygenerovaných plánů rozvoje měst Brna a Jihlavy. V první polovině příštího roku by 
mělo Brno předložit a Jihlava stále pracuje na tomto plánu. M. Venclík doplnil, že při vypracování 
dokumentu IPRM je nutné, aby došlo k vypořádání připomínek všech partnerů a aby se všichni partneři 
na přípravě IPRM mohli podílet. Upozornil M. Sargánkovou, aby došlo k informování zpracovatelů těchto 
plánů. Zdůraznil, že politická rozhodnutí nestačí k tomu, aby byly rozdělovány evropské prostředky. M. 
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Sargánková konstatovala, že Výbor a ani Úřad nejsou ti, kteří jsou odpovědní za metodiku IPRM, toto 
má v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj. Dále M. Sargánková uvedla, že na začátku příštího roku se 
připravuje prezentace pro města Brno a Jihlavu ohledně postupů při přípravě IPRM i pro politickou 
reprezentaci. Konzultace na úřednické úrovni již probíhají.Bude prezentován mj. i princip partnerství, 
který je klíčový a musí být dodržen, jinak projekt IPRM nemůže být schválen. Následovala rozprava -  do 
debaty se postupně přidal J. Kadrnka a M. Houška. M. Vystrčil se dotázal na hodnotící kritéria IPRM, 
součástí podkladových materiálů nejsou. M. Vystrčil se dotázal na to, z čeho plyne, že bez metodiky se 
nemůže schválit IPRM S. Juránek se dotázal na možnost, co se stane, když by se IPRM schválilo i bez 
metodiky. S. Juránek se domnívá, že Výbor je vyšší stupeň pro rozhodování. J. Kadrnka vnímá celou 
věc tak, že metodika být zpracovaná musí. M. Sargánková vysvětlila, že metodika IPRM se netýká jen 
ROP Jihovýchod, ale všech ROPů a některých dalších operačních programů, proto Ministerstvo pro 
místní rozvoj chce zachovat jednotný postup tvorby IPRM a o metodice jedná se všemi dotčenými 
řídícími orgány.. Bez metodiky nemají města jasně zadaný postup, který je třeba při tvorbě IPRM 
dodržet.  
Podklad: RR-09-2007-8 
Usnesení: ÚRR 09/08 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

informaci o problematických oblastech v Metodickém pokynu pro tvorbu IPRM a výčet projektů IPRM 
konzultovaných ÚRR 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   16-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
 

9. Schválení dokumentace ROP JV (Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod, 
Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele a příjemce, Pravidla pro publicitu, Hodnotící 
kritéria, Operační manuál ROP JV) 

 
Bodem členy Výboru provedl A. Zatloukal. ROP je  byl schválen EK. Další materiálem je prováděcí 
dokument, ve kterém došlo k úpravě finančních tabulek. Jsou to materiály dodané až na jednání VRR, 
které nejsou součástí podkladových materiálů, jelikož ke změnám  došlo po zaslání materiálů VRR. Na 
straně 67 prováděcího dokumentu k žádné změně nedošlo, na straně 68 – byli vyřazeni malí a střední 
podnikatelé u projektů, které nezakládají veřejnou podporu. Dále byla řešena otázka oblasti podpory 1.2, 
kde je uveden jako možný žadatel provozovatel dráhy., Pouze pro projekty, které nezakládají veřejnou 
podporu. ČD nebudou jako možný žadatel uváděny, celý řádek by se vyřadil. J. Pospíšil v tom žádný 
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problém nevidí. M. Černý se dotázal na výzvu ohledně oblasti podpory 3.4, jestli je doba realizace 
projektu vázána dobou 3 let. V prováděcím dokumentu je uvedena maximální doba realizace 3 roky. M. 
Sargánková uvedla, že tato doba realizace by obecně měla být dostatečná a napomoci pružnému 
čerpání. Navrhla, že je možné doplnit, že ve výjimečných a odůvodněných případech lze tuto dobu 
prodloužit na 4 roky. Změny u příručky pro žadatele a příjemce – většinou se jedná o upřesnění věcí, 
které jsou nyní více srozumitelné. Jsou tam především úpravy formálního charakteru. M. Černá vznesla 
návrh, že by bylo dobré tento bod vždy dopředu projednat na vyjednávacím týmu, aby se vždy na 
Výboru Regionální rady nemuselo celým tímto procesem procházet.  Dalším dokumentem jsou Pravidla 
pro publicitu – k žádným zásadním změnám nedošlo. M. Černá se dotázala, zda se minulá verze ROP 
zásadně liší od té nejaktuálnější? Jde spíše o formální změny, došlo ke sladění české a anglické verze.  
 
Podklad: RR-09-2007-9, RR-09-2007-9-př.č.1,  
Usnesení: ÚRR 09/09-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod, verze 5, listopadu 2007, včetně všech jeho příloh, dle 
materiálu RR-09-2007-9-př.č.1 (na přiloženém CD) 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   16-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-9, RR-09-2007-9-př.č.2,  
Usnesení: ÚRR 09/09-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu NUTS 2 Jihovýchod, verze 1.4, dle 
materiálu RR-09-2007-př.č.2 upr.1 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   16-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
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Podklad: RR-09-2007-9, RR-09-2007-9-př.č.3,  
Usnesení: ÚRR 09/09-3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

Příručku pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, verze 1.3 dle 
materiálu RR-09-2007-9-př.č.3 upr.1 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   16-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-9, RR-09-2007-9-př.č.4, 
 Usnesení: ÚRR 09/09-4 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

Pravidla pro publicitu v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, verze 1.1 dle materiálu 
RR-09-2007-9-př.č.4 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   16-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-9, RR-09-2007-9-př.č.5, 
 Usnesení: ÚRR 09/09-5 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

Hodnotící kritéria pro oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, 1.4 Rozvoj 
infrastruktury pro nemotorovou dopravu, 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, 2.2 Rozvoj služeb 
v cestovním ruchu, 3.1 Rozvoj urbanizačních center, 3.2 Rozvoj regionálních středisek, 3.3 Rozvoj a 
stabilizace venkovských sídel, 3.4 Veřejné služby regionálního významu Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod dle materiálu RR-09-2007-9-př.č.5 
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             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   16-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-9, RR-09-2007-9-př.č.6,  
Usnesení: ÚRR 09/09-6 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí………………. 
 
 
 

10.  Vyhlášení výzev ROP JV 
 

Představila M. Sargánková. Upozornila členy na materiál na stole. Došlo ke změnám. První změna 
vlastně není, zůstává na 200 milionech. Další změnou je v příloze číslo 5 – výzvy k předkládání 
dokumentů, 3.1 a IPRM nebude. 3.1 se vyřazuje-není metodika IPRM-bude se vyhlašovat až příští rok. 
V současné době nemáme žádné pokyny pro žadatele-metodiky. Na schůzce, která proběhla v pátek se 
neschválila ani metodika a ani hodnotící kritéria. Původně se předpokládalo, že vše bude schváleno na 
páteční schůzce pracovní skupiny pro urbánní problematiku, tudíž byl tento materiál připraven 
k případnému schválení Výborem. V průběhu tohoto bodu odešla M. Matějková. Dalšími změnami jsou 
věci, vyplývající ze schůzky, která proběhla 6. 12. 2007 ve Velkém Meziříčí. Byla to schůzka se starosty 
obcí spadající do oblasti podpory 3.2. Mění se tedy finanční tabulka. Bude spolufinancováno EU 64,32% 
u všech organizací, ať jsou to obce. 5,68 RR neboli státní rozpočet, spoluúčast kraje 0 a vlastní 
prostředky 30%. Jde o to, jestli se tato změna bude týkat i soukromých NNO, malých a středních 
podnikatelů? J. Kadrnka vznesl připomínku týkající se právě malých a středních podnikatelů. Ze schůzky 
se starosty sice vyplynuly nějaké závěry, avšak to není závazné, je to pouze doporučení pro schválení 
VRR. M. Sargánková dodala, že jediný problém by mohl nastat u neziskového sektoru. První řádek u 
tabulky v materiálu na stůl jsou organizace zřízeny a zakládány obcemi, tam by bylo spolufinancování 
30%. Na dalších řádcích by tabulka byla ponechána beze změn.  
M. Vystrčil vyhlásil 10 minutovou přestávku od 14:40 do 14:50 hod. 
Došlo ke shodě na variantě, že první tři řádky budou odpovídat dohodě starstů, 4. řádek zůstává, jak 
bylo původně navrženo a pátý a šestý řádek se škrtá. M. Sargánková pokračovala dále v prezentaci, že 
k další změně dochází ve výši alokace - 3letá a dále dojde k prodloužení příjmu žádostí u oblastí 
podpory 3.2 a 3.3 do konce března. Poslední změna se týká prováděcího dokumentu.  
 
Podklad: RR-09-2007-10, RR-09-2007-10-př.č.1,  



                                                                                               
 

                                                         

Zapsal/a: Veronika Kousalová 
strana: 1  

Usnesení: URR 09/10-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

1. kolovou výzvu ROP JV pro oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy dle 
materiálu RR-09-2007-10-př.č.1 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-10, , RR-09-2007-10-př.č.2,  
Usnesení: URR 09/10-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

1. kolovou výzvu ROP JV pro oblast podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu dle 
materiálu RR-09-2007-10-př.č.2 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-10, , RR-09-2007-10-př.č.3, 
 Usnesení: URR 09/10-3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

1. kolovou výzvu ROP JV pro oblast podpory2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch dle materiálu 
RR-09-2007-10-př.č.3 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
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Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-10, RR-09-2007-10-př.č.4,  
Usnesení: URR 09/10-4 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

1. kolovou výzvu ROP JV pro oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu dle materiálu RR-09-
2007-10-př.č.4 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-10, RR RR-09-2007-10-př.č.7,  
Usnesení: URR 09/10-5 
 
 

1. kolovou výzvu ROP JV pro oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek dle materiálu RR-09-
2007-10-př.č.7, upr. 1 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-10, RR-09-2007-10-př.č.8,  
Usnesení: URR 09/10-6 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

1. kolovou výzvu ROP JV pro oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel dle materiálu 
RR-09-2007-10-př.č.8, upr. 1 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
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Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-10, RR-09-2007-10-př.č.9 
Usnesení: URR 09/10-7 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

1. kolovou výzvu ROP JV pro oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu dle materiálu 
RR-09-2007-10-př.č.9 upr.1 – mám pocit, že jsme také měnili alokaci?? 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 

11.  Zpráva o čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a 
provedených rozpočtových opatřeních 

 
K žádným změnám nedošlo. Členové nemají připomínky a vše si důkladně pročetli, není tedy potřeba 
bod prezentovat.  
 
Podklad: RR-09-2007-11, RR-09-2007-11-př.č.1,  
Usnesení: URR 09/11-1 
 
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. 11. 2007, dle materiálu RR-09-2007-11-př.č.1 
 
            pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
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Podklad: RR-09-2007-11, , RR-09-2007-11-př.č.2 
Usnesení: URR 09/11-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí  
 

zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o provedeném rozpočtovém 
opatření č. 9/2007 a č. 10/2007, dle materiálu RR-09-2007-11-př.č.2 
 
            pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
 

12. Schválení rozpočtového opatření č. 11/2007 a č. 12/2007 

 
Stručně a v krátkosti přestavil F. Carda. Byly použity prostředky na předfinancování z MMR. Rozpočtové 
opatření č. 11 se týká vratky od Dopravoprojektu, zapojení prostředků z MMR a zapojení přebytku 
hospodaření a vratky dotací krajům. Rozpočtové opatření č. 12 se týká snížení rozpočtu o nevyužité 
prostředky z MMR a dále zapojení a čerpání finančních prostředků z dotace MMR z rezervních položek.  
Došlo ke změně, jako materiál předkládaný přímo na jednání, týká se jednotlivých položek a to z důvodu 
upřesnění odhadu skutečného čerpání ke konci roku. 
 
Podklad: RR-09-2007-12, RR-09-2007-12-př.č1,  
Usnesení: URR 09/12-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

rozpočtové opatření č. 11/2007 dle materiálu RR-09-2007-12-př.č.1 
 

             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-12, RR-09-2007-12-př.č.2 
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Usnesení: URR 09/12-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

rozpočtové opatření č. 12/2007 dle materiálu RR-09-2007-12-př.č.2 upr.1 
 

             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
 
 

13. Schválení rozpočtového výhledu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na 
období 2009-2011 

 
K žádným změnám nedošlo. Členové nemají připomínky a vše si důkladně pročetli, není tedy potřeba 
bod prezentovat.  
 
Podklad: RR-09-2007-13, RR-09-2007-13-př.č.1 
Usnesení: URR 09/13 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2009 – 2011 dle materiálu 
RR-09-2007-13-př.č.1 
 

             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
 

14. Schválení Rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2008 
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Členové měli možnost se seznámit s tímto bodem již z materiálů, které obdrželi předem v tištěné 
podobě, tedy nebylo potřeba tento bod nějak prezentovat. F. Carda jen dodal, že k žádným změnám 
nedošlo.   
 
Podklad: RR-09-2007-14, RR-09-2007-14-př.č.1,  
Usnesení: URR 09/14-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

rozpočet Regionální rady na rok 2008 dle materiálu RR-09-2007-14-př.č.1 
 
 
 

             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-14,  , RR-09-2007-14-př.č.3 
Usnesení: URR 09/14-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

rozpočet Sociálního fondu na rok 2008 dle materiálu RR-09-2007-14-př.č.3 
 

             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-14, RR-09-2007-14-př.č.2,  
Usnesení: URR 09/14-3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
pověřuje 
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Mgr. Martu Sargánkovou, ředitelku Úřadu  Regionální rady Jihovýchod k zajištění provedení rozpisu 
rozpočtu do rozpočtové skladby dle materiálu RR-09-2007-14-př.č.2 
 

             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
Podklad: RR-09-2007-14 
Usnesení: URR 09/14-4 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
pověřuje 
 

Mgr. Martu Sargánkovou, ředitelku Úřadu Regionální rady Jihovýchod k provádění rozpočtových 
opatření v rámci „seskupení rozpočtových položek“ 
 

             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 
 

15. Členství zástupců regionu soudržnosti Jihovýchod v monitorovacích výborech 
operačních programů a v Řídícím a koordinačním výboru 

 
Členové měli možnost se seznámit s tímto bodem již z materiálů, které obdrželi předem v tištěné 
podobě, tedy nebylo potřeba tento bod nějak prezentovat. 
 
Podklad: RR-09-2007-15 
Usnesení: URR 09/15 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

členství zástupců regionu soudržnosti Jihovýchod v monitorovacích výborech operačních programů a 
v Řídícím a koordinačním výboru 
 

             pro-proti-zdržuji se 



                                                                                               
 

                                                         

Zapsal/a: Veronika Kousalová 
strana: 1  

Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 

 
 

16. Zpráva o personálním obsazení ÚRR 

 
M. Sargánková dodala, že zůstává to, co je uvedeno v materiálech. Předpokládá se, že do dubna by 
mohlo být personální obsazení úplné. 
 
Podklad: RR-09-2007-16, RR-09-2007-16-př.č.1 
Usnesení: URR 08/16 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

informativní zprávu o aktuálním stavu zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle 
materiálu RR-09-2007-16-př.č.1 
 
 

             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 

 
                                                            

17. Informativní zpráva o databázi externích expertů 

 
 Projednáno bez připomínek. 
Podklad: RR-09-2007-17 
Usnesení: URR 09/17 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

Informace týkající se databáze externích expertů a jejich výběru pro hodnocení konkrétních projektů 
 

             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 



                                                                                               
 

                                                         

Zapsal/a: Veronika Kousalová 
strana: 1  

Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 

18. Informativní zpráva o dohodách mezi ROP JV a OP Doprava a ROP JV a OIP 

 
 Projednáno bez připomínek.  
Podklad: RR-09-2007-18, RR-09-2007-18-př.č.1, Usnesení: URR 09/18-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

uzavření dohody o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci IOP a ROP dle materiálu RR-09-
2007-18-př.č.1 
 
 

             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 

 
Podklad: RR-09-2007-18, RR-09-2007-18-př.č.2 
Usnesení: URR 09/18-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
souhlasí  
 

s uzavřením dohody o vzájemné spolupráci řídících orgánů OP D a ROP dle materiálu RR-09-2007-18-
př.č.2 
 
 

             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 

 
19. Různé 

 
 1. Žádost na členy o prodloužení lhůty k odevzdání zápisu ověřovatelům z 5 dnů na 10 dnů.  
 



                                                                                               
 

                                                         

Zapsal/a: Veronika Kousalová 
strana: 1  

Podklad: RR-09-2007-19 
Usnesení: URR 09/19-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

výjimečné prodloužení lhůty k předání zápisu ověřovatelům ke kontrole do 21. 12. 2007 
 

             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 

2. M. Sargánková nabídla členům Výboru možnost poskytnutí technického vybavení malých lehkých 
notebooků. Nahlásit pořízení do 10. 1. 2008 Úřadu 
 
3. M. Sargánková nabídla členům Výboru možnost účastnit se studijní cesty v Irsku v rámci vzdělávacího 
projektu Learning by Doing, každému kraji jsou rezervována dvě místa, účastníky nahlásit do 20. 12. 
2007 
 

Na úplný závěr S. Juránek a M. Vystrčil popřál všem klidné Vánoce. Jednání skončilo v 15:10 hod. 
 
 
 

 
 

 
                                     RNDr. Miloš Vystrčil           

                                       předseda Regionální rady 
                                        Regionu soudržnosti Jihovýchod 

 
 
 

Ověřovatelé zápisu:  
   8. 1. 2008  Ing. Vladimír Novotný 
 
 
 
 



                                                                                               
 

                                                         

Zapsal/a: Veronika Kousalová 
strana: 1  

   8. 1. 2008  Mgr. Václav Božek 
 
 
 
 
Zápis vypracovala: Veronika Kousalová  
 
V Brně dne  17. 12. 2007   
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


