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Zápis z 10. zasedání 
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, 

konaném dne 14. 3. 2008 v Brně 
 
 
 

Program zasedání: 
 

1. Schválení návrhu programu jednání 
2. Schválení účastí hostů na jednání a ověřovatelů zápisu 
3. Schválení projektů určených k financování z 1. výzvy pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní 

infrastruktury v regionu 
4. Zpráva o 3. (korespondenčním) zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 
5. Informace o vývoji problematiky IPRM 
6. Vyhlášení výzvy k předkládání dokumentů „Integrovaný plán rozvoje města“ 
7. Schválení dokumentace ROP JV 
8. Schválení Komunikačního plánu ROP JV na rok 2007 – 2013 
9. Schválení Komunikačního plánu ROP JV na rok 2008 
10. Schválení změny organizační struktury 
11. Zpráva o personálním obsazení ÚRR 
12. Informace o způsobu zadávání veřejných zakázek regionální radou, aktualizované znění vnitřní 

směrnice 
13. Změna Jednacího rádu Výboru Regionální rady (kompetence v oblasti veřejných zakázek, lhůta 

pro ověření zápisu) 
14. Zpráva o čerpání rozpočtu Regionální rady Jihovýchod a provedených rozpočtových opatřeních 
15. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2008 
16. Informativní zpráva – Dopis týkající se Interreg IVC 
17. Statut Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod 
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Prezenční listina: 
 
RNDr. Miloš Vystrčil   Ing. Milan Venclík 
Ing. Marie Černá   Ing. Jaroslav Pospíšil 
Ing. Miroslav Houška  MUDr. František Adamec 
Ing. Václav Kodet   Ing. Jiří Kadrnka 
RSDr. Jiří Vlach   Stanislav Navrkal 
Ing. Vladimír Novotný  Mgr. Václav Božek 
      
       
Omluveni: Ing. Pavel Hájek, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Stanislav Juránek, Ing. Václav Horák 
 
Průběh jednání: 
Jednání zahájil v 9:15 hod. M. Vystrčil. Jednání se zúčastnilo 12 z celkem 16 členů Výboru Regionální 
rady (dále jen „Výbor“), z toho šest za kraj Jihomoravský a šest za kraj Vysočina. Členové obdrželi 
veškeré podkladové materiály elektronicky s týdenním předstihem a dále poštou nebo osobně v tištěné 
podobě. M. Vystrčil konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný, jmenoval zapisovatelkou V. Kousalovou 
a zahájil jednání. M. Vystrčil nechal prostor pro možné připomínky k minulému zápisu z jednání Výboru. 
Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly, je tento zápis považován za odsouhlasený. 
 
 

1. Schválení návrhu programu jednání 
 

M. Vystrčil navrhl jako poslední bod programu, bod Různé. Jiné připomínky k programu nebyly 
vzneseny.  
 
Podklad: RR-10-2008-1, RR-10-2008-1-př.č.1 
Usnesení ÚRR 10/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 
program 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR-10-
2008-1-př.č.1 upr. 1 
 
                   pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:              12-0-0 
Kraj Vysočina    6-0-0 
Jihomoravský kraj    6-0-0 
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2. Schválení účasti hostů na jednání a ověřovatelů zápisu 

 
M. Vystrčil navrhl hlasovat o variantě usnesení upravující generální účast hostů a na základě konsensu 
bylo hlasováno o návrhu usnesení v tomto znění: Výbor schvaluje: účast zaměstnanců Úřadu Regionální 
rady regionu soudržnosti Jihovýchod a Ing. Martina Černého a Ing. Iva Minaříka na všech/svém/svých 
zasedání/zasedáních dne 14. 3. 2008 až do odvolání.  
 
Podklad: RR-10-2008-2 
Usnesení ÚRR 10/02-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
účast zaměstnanců Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a Ing. Martina Černého a 
Ing. Iva Minaříka na všech svých zasedáních až do odvolání. 
 
                   pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:              12-0-0 
Kraj Vysočina    6-0-0 
Jihomoravský kraj    6-0-0 
 
 
Podklad: RR-10-2008-2 
Usnesení ÚRR 10/02-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
ověřovatele zápisu z 10. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za: 
 
Jihomoravský kraj:  Ing. Jaroslav Pospíšil 
a za kraj Vysočina:  Ing. Miroslav Houška 
 
                  pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:              12-0-0 
Kraj Vysočina    6-0-0 
Jihomoravský kraj    6-0-0 
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3. Schválení projektů určených k financování z 1. Výzvy pro oblast podpory 1.1 Rozvoj 

dopravní infrastruktury 
 
E. Šteflová představila projekty, které jsou připravené ke schválení VRR: Silnice II/408 Suchohrdly u 
Znojma – Dyjákovice (CZ1.11/1.1.00/01.00001), Silnice II/353 Bohdalov-obchvat 
(CZ.1.11/1.1.00/01.00011), Silnice II/602 hr. Kraje – Pelhřimov, 1. stavba (CZ.1.11/1.1.00/01.00012), 
Silnice II/602 hr.kraje-Pelhřimov, 2.stavba(CZ.1.11/1.1.00/01.00010), Silnice II/405 Brtnice - Zašovice 
(CZ.1.11/1.1.00/01.00014), Silnice II/360 Oslavička - obchvat (CZ.1.11/1.1.00/01.00013). Všechny výše 
uvedené projekty prošly formálními náležitostmi a dále byly posouzeny nezávislými experty. Veškeré 
informace jsou popsány v souhrnné závěrečné zprávě, která je přílohou tohoto bodu v podkladových 
materiálech.  
Dále E. Šteflová požádala Výbor o schválení výše bodové hranice pro schválení projektů k financování, 
která je navržena ve výši 60 bodů. E. Šteflová informovala členy VRR, že z vypracovaných nezávislých 
expertních posudků vzešla tato doporučení, o kterých byl žadatel informován: U projektu silnice II/602 
Pelhřimov, 2. stavba, se doporučuje provedení bezpečnostního auditu a následné zapracování 
navržených opatření ke zvýšení bezpečnosti této silnice. A u silnice II/405 Brtnice – Zašovice se 
doporučuje vybudování bezpečnostních ostrůvků před vjezdy do obce Nová Brtnice.  
M. Vystrčil zahájil rozpravu. M. Vystrčil podotkl směrem k ÚRR, že je potřeba na dalších zasedáních 
Výboru předložit přehlednou tabulku kolik je již vyčerpáno z alokace a kolik zbývá ještě k vyčerpání. 
ÚRR do dalšího jednání zabezpečí graf kumulativního čerpání. Postupně se do rozpravy přidali M. 
Venclík, M. Houška, E. Šteflová, J. Kadrnka, V. Kodet, J. Pospíšil a M. Sargánková. Rozprava se týkala 
především oprávnění externího experta dávat doporučení či navrhovat úpravy technického řešení 
projektu pokud posuzované řešení není v rozporu s platnou legislativou a technickými normami. Závěry:  
je nutné otázky pro experty správně a exaktně formulovat, je na pracovnících odboru implementace 
projektů, aby posoudili, zda se jedná o natolik zásadní doporučení, že je nutné je příjemci sdělit, 
přestože projekt byl posouzen jako přijatelný i za stávajícího stavu. M. Sargánková dodala, že se 
problémem doporučení od expertů bude ÚRR zabývat a i přesto, že všichni experti prošli školením bude 
jim při zadání posudku zdůrazněno, že pokud budou dávat doporučení, je nutné dbát na to, aby byla 
adekvátní. M. Vystrčil ukončil rozpravu.  

 
Podklad: RR-10-2008-3 
Usnesení: ÚRR 10/03-1 
 
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 
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             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:             12-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 
 
Podklad: RR-10-2008-3 
Usnesení: ÚRR 10/03-2 
 
schvaluje 
 
souhrnnou hodnotící zprávu dle materiálu RR-10-2008-03-př.č.1 
 
          pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:             12-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 
 
Podklad: RR-10-2008-3 
Usnesení: ÚRR 10/03-3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
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-10-2008-03-př.č.2 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:             12-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
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4. Zpráva o 3. (korespondenčním) zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 

 
Představil A. Zatloukal. Korespondenční zasedání Monitorovacího výboru probíhalo minulý týden a 
uzávěrka pro hlasování byla 13. 3. 2008. Jednalo se především o schválení Komunikačního plánu, který 
je součástí podkladových materiálů zasedání Výboru, dále hodnotících kritérií k IPRM. Během hlasování 
měli někteří členové připomínky, které ÚRR zpracoval a nechal členy MV znovu hlasovat o tomto bodu. 
U bodu č. 1 (usnesení č. 001/MV03/08 – Komunikační plán, hlasovalo celkem 16 členů pro, proti 0, 
zdržel/a se hlasování 8 členů. U bodu č. 2 (usnesení č. 002/MV03/08 hodnotící kritéria IPRM, hlasovalo 
celkem 15 členů pro, proti 0, zdržel/a se hlasování 9 členů.  M. Vystrčil se obrátil na ÚRR, aby se do 
usnesení doplnila čísla usnesení MV, aby bylo zřejmé, co se bere na vědomí. 
 
Podklad: RR-10-2008-4, RR-10-2008-4-př.č.1 
Usnesení: ÚRR 10/04 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 
zprávu o konání 3. (korespondenčního) zasedání Monitorovacího výboru ROP JV a přijatých usneseních 
(bod. č. 1 – 001/MV03/08 Komunikační plán ROP JV 2007 - 2013) a (bod. č. 2 – 002/MV03/08 hodnotící 
kritéria pro výběr IPRM) dle materiálu RR-10-2008-4-př. č.1 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   5-0-0 
 
 

5. Informace o vývoji problematiky IPRM 
 

Představil A. Zatloukal. V podkladových materiálech jsou veškeré informace o přípravě IPRM uvedeny. 
Současný stav problematiky IPRM je následující:  
1. Příprava dokumentace související s Metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním 
zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM a dořešení některých sporných otázek. Metodici 
ÚRR ve spolupráci s MMR a Svazem měst a obcí ČR připravili implementační dokument – Vademecum. 
V současnosti je zasláno na MMR. V průběhu března bude svolána pracovní skupina pro koordinaci 
urbánní politiky a na této skupině bude Vademecum schváleno. MV korespondenčním hlasováním 
schválil hodnotící kritéria IPRM. Formulář pro předložení projektu IPRM do Benefitu7 se v současné 
době dokončuje a jeho konečná verze bude pravděpodobně vložena do aplikace Monit7+. 
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2. Probíhá příprava a konzultace IPRM s městy regionu soudržnosti Jihovýchod: V současné době obě 
statutární města Jihlava a Brno připravují do první výzvy k předkládání dokumentu IPRM celkem 3 
IPRM, z toho 2 město Brno (Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro 
cestovní ruch a Zlepšení poskytovaných služeb pro  veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města 
prostřednictvím projektů veřejné správy nebo v partnerství s veřejným sektorem) a 1 město Jihlava 
(Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a 
všestranný rozvoj občanské vybavenosti). U města Brna se předpokládá předložení IPRM počátkem 
července 2008 a u Jihlavy počátkem května 2008.  
 
Podklad: RR-10-2008-5  
Usnesení: ÚRR 10/05 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 
informace o problematických oblastech v Metodickém pokynu pro tvorbu IPRM a výčet projektů IPRM 
konzultovaných ÚRR 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   10-0-0 
Kraj Vysočina:    5-0-0 
Jihomoravský kraj:    5-0-0 
 
 

6. Vyhlášení výzev ROP JV 
 

Představila M. Sargánková. Jako součást podkladových materiálů je celé znění výzvy na předkládání 
IPRM. Jsou tam uvedena veškerá specifika a indikátory a délka výzvy, která končí 31. 7. 2008. Na 
harmonogramu se spolupracuje s oběma městy. Finanční alokace bude vyhlášena až v rámci výzvy na 
oblast podpory 3.1.  

 
Podklad: RR-10-2008-6, RR-10-2008-6-př.č.1 
Usnesení: ÚRR 10/06 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
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1. kolovou výzvu ROP JV pro předkládání dokumentu „Integrovaný plán rozvoje měst“ dle materiálu RR-
10-2008-6-př.č.1 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   5-0-0 
 
 

7. Schválení dokumentace ROP JV (Prováděcí dokument ROP JV, Příručka pro  žadatele a 
příjemce ROP JV, Hodnotící kritéria k IPRM, Osnova studie proveditelnosti, Operační 
manuál ROP JV) 

 
Představil A. Zatloukal. V podkladových materiálech jsou uvedeny všechny změny, ke kterým 
v dokumentaci došlo. Iniciátorem veškerých změn byla především auditorská firma PWC při provádění 
auditu shody. Připomínky měly největší vliv na operační manuál. V podkladových materiálech je Osnova 
studie proveditelnosti ve změnovém režimu pro informaci členům. Ostatní dokumenty jsou členům 
k nahlédnutí. V. Kodet se dotázal, zda je platný název Osnova studie proveditelnosti nebo jen Studie 
proveditelnosti. ÚRR opraví v textu na straně 3/13 název na Doporučená  Osnova studie proveditelnosti. 
Na úvodní straně zůstává název stejný. M. Vystrčil podotkl, že Výbor schvaluje dokumenty jako celky, 
tak se musí na všechny dokumenty doplnit platnost (případně zda ruší ty předešlé) – úkol pro ÚRR, 
usnesení tedy budou upravena.  
 
Podklad: RR-10-2008-7, RR-10-2008-7-př.č.1,  
Usnesení: ÚRR 10/07-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
Prováděcí dokument k Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod, verze  1.5, dle materiálu RR-
10-2008-7-př.č.1 upr. 1  

 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   5-0-0 
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Podklad: RR-10-2008-7, RR-10-2008-7-př.č.2,  
Usnesení: ÚRR 10/07-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
Příručku pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu Jihovýchod, verze 1.4 dle 
materiálu RR-10-2008-7-př.č.2 upr. 1 

 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   5-0-0 
 
 
Podklad: RR-10-2008-7, RR-10-2008-7-př.č.3,  
Usnesení: ÚRR 10/07-3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
Osnovu studie proveditelnosti, verze 1.1 dle materiálu RR-10-2008-7-př.č.3 upr. 1 

 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   5-0-0 
 
 
Podklad: RR-10-2008-7, RR-10-2008-7-př.č.4,  
Usnesení: ÚRR 10/07-4 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
Hodnotící kritéria pro Integrované plány rozvoje měst Regionálního operačního programu Jihovýchod, 
verze 1.0 dle materiálu RR-10-2008-7-př.č.4  
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             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   5-0-0 
 
 
Podklad: RR-10-2008-7, RR-10-2008-7-př.č.5,  
Usnesení: ÚRR 10/07-5 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
Operační manuál ROP JV, verze 1.4 dle materiálu RR-10-2007-7-př.č.5 upr. 1 

 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   5-0-0 
 
 

8. Schválení Komunikačního plánu ROP Jihovýchod pro rok 2007 – 2013  
 
Představila M. Sargánková. Z nařízení Evropské komise vyplývá povinnost informovat a propagovat 
operace a programy spolufinancované ze strukturálních fondů a stanovuje se také hlavní cíl jejich 
propagace. Ze strany MV je Komunikační plán schválen a je povinnost jej do 4 měsíců od schválení 
programu zaslat na Evropskou komisi. Komunikační plán má 4 etapy: Budování znalosti ROP JV, 
Motivování a mobilizace, Vzdělávání a asistentce, Budování povědomí o výsledcích a přínosech ROP 
JV. Při přípravě Komunikačního plánu se vycházelo z průzkumu veřejného povědomí o strukturálních 
fondech a z praxe. Zahájení kampaně se spojí s významnou událostí, návštěvou paní komisařky Danuty 
Hübner.  V souvislosti s touto kampaní ÚRR nechá polepit tramvaj barevnou folií se symboly ROP a EU, 
D. Hübner tuto tramvaj pokřtí. Součástí kampaně bude i tisková konference a jednání. V Jihlavě se 
předpokládá, že by se nechal polepit trolejbus barevnou folií se symboly ROP a EU. J. Kadrnka se 
dotázal, zda motivace v čase klesá. M. Sargánková objasnila, že to není způsobeno tím, že by motivace 
v čase klesala, ale tím, že povědomí o Strukturálních fondech a ROP JV bude časem mnohem vyšší, 
nebude tedy potřeba tolik informačních opatření. M. Sargánková stručně představila program jednání při 
příležitosti návštěvy D. Hübner. Připomínka od krajů, měli bychom zapracovávat i názvy krajů. Dále 
pokračovala rozprava týkající se finančních prostředků na jednotlivé roky, zda je možné utratit 40 milionů 
za rok. Komunikační plán se skládá z desítek aktivit, jako semináře, konference, podpora žadatelů, tisk 
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příruček a brožur, reklama apod. Členové Výboru jen apelují, aby finanční prostředky byly využívány 
efektivně. 
 
Podklad: RR-10-2007-8, RR-10-2008-8-př.č.1 
Usnesení: ÚRR 10/08 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
Komunikační plán Regionálního operačního programu Jihovýchod pro programovací období 2007 – 
2013 dle materiálu RR-10-2008-8-př.č.1 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 
 

9. Schválení Komunikačního plánu ROP Jihovýchod pro rok 2008 
 
Představila M. Sargánková. Vše podstatné je uvedeno v příloze podkladových materiálů. M. Vystrčil se 
dotázal, zda je možné uskutečňovat i jiné aktivity, než jsou v Komunikačním plánu uvedeny? Možné to 
je, ale musí to mít návaznost na ROP a Strukturální fondy. Harmonogram Komunikačního plánu lze 
upravovat podle aktuální potřeby. .  
 
Podklad: RR-10-2008-9, RR-10-2008-9-př.č.1,  
Usnesení: ÚRR 10/09 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
Komunikační plán Regionálního operačního programu Jihovýchod pro rok 2008 dle materiálu RR-10-
2008-9-př.č.1 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   10-0-0 
Kraj Vysočina:   5-0-0 
Jihomoravský kraj:   5-0-0 
 



                                                                                               
 

                                                         

12 
 

 
 
 

10.  Schválení změny organizační struktury  
 

Představila M. Sargánková. Objasnila, že dochází ke dvěma změnám. Je nutné provést úpravu 
organizační struktury tak, že útvar interního auditu bude funkčně podřízen přímo předsedovi Regionální 
rady, který schvaluje statut interního auditu, střednědobé a roční plány ÚIA, jmenuje a odvolává 
vedoucího ÚIA a dále je informován o provedených auditech, přijatých doporučeních, jejich plnění atd. V 
pracovněprávním vztahu je ÚIA podřízen ředitelce ÚRR.  
Dále z jeden a půl ročního působení ÚRR vyplynula potřeba administrativně zabezpečit chod kanceláře 
předsedy Regionální rady a je tedy žádoucí provést úpravu organizační struktury tak, že u odboru 
kanceláře ředitelky bude zvýšen počet asistentek na 3, z toho právě 1 bude působit v kanceláři předsedy 
RR v Jihlavě. 
 
Podklad: RR-10-2008-10, RR-10-2008-10-př.č.1,  
Usnesení: URR 10/10-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 
změnu organizační struktury ÚRR dle materiálu RR-10-2008-10-př.č.1 tak, že Útvar interního auditu je 
funkčně podřízen předsedovi Regionální rady. 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 
Podklad: RR-10-2008-10,  RR-10-2008-10-př.č.1,  
Usnesení: URR 10/10-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 
navýšení počtu asistentek kanceláře ředitele na 3 zaměstnance dle materiálu RR-10-2008-10-př.č.1 
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             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 
 

11.  Zpráva o personálním obsazení ÚRR 
 

Představila M. Sargánková. Stručně představila bod, výběrová řízení, která jsou v současnosti 
vyhlášena a také seznámila členy s nástupy nových zaměstnanců, ale také s ukončením pracovního 
poměru s 5 zaměstnanci. V současnosti vzniká největší problém s neobsazenými místy na odboru 
implementace projektů Brno. Výběrové řízení nyní probíhá. 
 
Podklad: RR-10-2008-11, RR-10-2008-11-př.č.1,  
Usnesení: URR 10/11 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 
informativní zprávu o aktuálním stavu zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle 
materiálu RR-10-2008-11-př.č.1 
 
            pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:   5-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 
 

12. Informace o způsobu zadávání veřejných zakázek regionální radou, aktualizované znění 
vnitřní směrnice 
 

Představila S. Staníková. Na základě zkušeností při aplikaci směrnice o zadávání veřejných zakázek a 
na základě připomínek kontroly přezkumu hospodaření Regionální rady a auditu shody došlo 
k přepracování směrnice. Nejvýznamnější změnou je změna finančních limitů u zakázek malého 
rozsahu, ke kterým se váží jednotlivé způsoby zadání zakázky. J. Kadrnka se dotázal na problém, který 
by mohl vzniknou, jak postupovat v případě, že  zakázka bude za 100 000,50 Kč? S. Staníková 
zareagovala, že v tomto případě se budeme řídit tím přísnějším, tzn. postupovat způsobem, který 
upravuje zadání zakázky v rozmezí 100 001 Kč až 200 000 Kč. 
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Podklad: RR-10-2008-12, RR-10-2008-12-př.č1,  
Usnesení: URR 10/12 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
nastavení způsobu a procesu zadávání veřejných zakázek Regionální radou regionu soudržnosti 
Jihovýchod (Směrnice č. 2/08 S) dle materiálu č. RR-10-2008-12-př.č.1 upr.1 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:   5-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 
 

13. Změna Jednacího řádu Výboru Regionální rady (kompetence v oblasti veřejných zakázek, 
lhůta pro ověření zápisu) 
 

Představila S. Staníková. Vzhledem k tomu, že audit shody doporučil Regionální radě vyhradit si přímo 
v jednacím řádu Výboru pravomoc rozhodovat o zadání, způsobu a podmínkách zadání veřejných 
zakázek v hodnotě nad 5 857 000 Kč u služeb a dodávek a 20 milionů Kč u stavebních prací, je nutné 
schválit změněnou verzi Jednacího řádu. Dále byl v rámci první výzvy zjištěn nesoulad lhůt pro ověření 
zápisu z jednání Výboru v Jednacím řádu VRR a lhůt pro oznamování výsledků schvalování Seznamu 
projektů určených k financování v Operačním manuálu při hodnocení projektů. Nesoulad spočívá 
v uvádění kalendářních dnů v jednom dokumentu a dnů ve druhém. ÚRR navrhuje změnu lhůty pro 
ověření zápisu z jednání VRR v jednacím řádu. M. Vystrčil navrhl změnu lhůt tak, že ÚRR zašle zápis 
všem členům Výboru písemně formou elektronické pošty do 7 (původně 5) dnů ode dne konání Výboru,  
Ověřovatel zašle ověřený zápis zpět Úřadu do 13 (původně 15) dnů ode dne konání příslušného 
zasedání Výboru. ÚRR tyto změny zapracuje do Jednacího řádu VRR.  
 
Podklad: RR-10-2008-13 
Usnesení: URR 10/13 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
změny jednacího řádu Výboru Regionální rady Jihovýchod dle upravené důvodové zprávy tohoto 
materiálu. 
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             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:   5-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 
 

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

 
Představil F. Carda. Členům Výboru je předložena informativní zpráva týkající se: plnění příjmů a 
čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, čerpání dotací z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR a krajů za rok 2007; o provedeném rozpočtovém opatření v kompetenci ředitelky ÚRR 
č. 13/2007 v době od posledního zasedání výboru. 
 
Podklad: RR-10-2008-14, RR-10-2008-14-př.č.1,  RR-10-2008-14-př.č.2 
Usnesení: URR 10/14-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 
zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, zprávu o čerpání dotací z Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR a krajů za rok 2007 dle materiálu RR-10-2008-14-př.č.1 a 2 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:  5-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
Podklad: RR-10-2008-14, RR-10-2008-14-př.č.3 
Usnesení: URR 10/14-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 
zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o provedeném rozpočtovém 
opatření č. 13/2007 dle materiálu RR-10-2008-14-př.č.3 
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             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:   5-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 
 

15. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2008 
 

Představil F. Carda. Upozornil členy Výboru na doplňující materiál na stůl, tabulka (list) Rozpočtové 
opatření – úprava č. 1/2008. ÚRR zabezpečí zapracování a to následovně: 
 

Původní návrh: 
    

  

§ Položka ÚZ ORJ ORG Změna rozpočtu 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

6174 5499 00000000 0000 0000000917000 563 510,00 0,00 563 510,00 

6174 5169 00000000 0000 0000000917000 203 490,00 0,00 203 490,00 

6174 5499 00000000 0005 0000000917000 -767 000,00 767 000,00 0,00 

        Celkem 0,00 767 000,00 767 000,00 

Nový návrh - úprava: 

§ Položka ÚZ ORJ ORG Změna rozpočtu 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

6174 5499 00000000 0000 0000000917000 -214 490,00 667 690,00 453 200,00 

6174 5169 00000000 0000 0000000917000 203 490,00 0,00 203 490,00 

6310 5163 00000000 0000 0000000917000 11 000,00 0,00 11 000,00 

        Celkem  0,00 667 690,00 667 690,00 

Důvod:  
Účetní rozdělení položky 5499 - neinvestiční transfery obyvatelstvu bez ORJ a přidání položky 5163-
poplatky za vedení účtu 

 
 
Podklad: RR-10-2008-15, RR-10-2008-15-př.č.1 
Usnesení: URR 10/15 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
rozpočtové opatření č. 1/2008 dle materiálu RR-10-2008-15-př.č.1 upr.1 
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             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:   5-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 

 
 

16. Informativní zpráva – Dopis týkající se InterregIVC 
 

Přestavil A. Zatloukal. Dopis, ve kterém předseda RR podpořil záměr předložil projekt do programu 
Interreg IVC, je předkládán členům VRR na vědomí. Koordinátor projektu nakonec nepožadoval 
předložení dokumentu. 
 
Podklad: RR-10-2008-16, RR-10-2008-16-př.č.1 
Usnesení: URR 10/16 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 
informativní zprávu o obsahu dopisu, který se týká projektu kraje Vysočina dle materiálu RR-10-2008-16-
př.č.1 
 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:   5-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 

 
                                                            

17. Statut Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod. 
Představil A. Zatloukal. Na základě informace z Ministerstva financí ČR došlo s účinností od 1. Ledna 
2008 k reorganizaci odboru Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu. Zmíněný odbor zanikl 
a vznikly dva nové odbory: Odbor Auditního orgánu a odbor Kontroly. Nově je navržen zástupce za 
odbor Auditního orgánu a to pan Ing. Petr Burian, vedoucí oddělení odboru Auditního orgánu a jeho 
náhradník, Ing. Lucie Libánská, auditorka odboru. Nově jmenovaní členové nedisponují hlasovacím 
právem. 
 
Podklad: RR-10-2008-17 
Usnesení: URR 10/17 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
členství odboru Auditního orgánu – Centrální harmonizační jednotky, zastoupené jedním členem bez 
hlasovacího práva v Monitorovacím výboru ROP Jihovýchod. 
 
             pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:   5-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 

18. Různé 
1) J. Kadrnka  - dotaz na vyjasnění si problematiky financování neziskových organizací v oblasti podpory 
3.2 ve výši 70 %. Následovala rozprava. Je potřeba, aby si každý kraj zmapoval situaci, kolika NNO by 
se problém spolufinancování týkal. 
2) J. Kadrnka  - dotaz týkající se možnosti zálohových plateb. M. Sargánková objasnila, že systém je 
nastaven na ex-ante platby, bylo takto schváleno VRR,zálohové platby se tedy neposkytují. M. Vystrčil 
upozornil na fakt, že zdrženlivost vůči zálohovým platbám je na místě. 
3) Další zasedání VRR – návrh 29. 4. v 15:00 hod. v Jihlavě 
 
Jednání skončilo ve 12:00 hod. 
 

 
 
                                      

   RNDr. Miloš Vystrčil           
                                       předseda Regionální rady 

                                        Regionu soudržnosti Jihovýchod 
Ověřovatelé zápisu:  
    Datum: 27. 3. 2008 Ing. Miroslav Houška 
 
 
 
 
   Datum:27. 3. 2008 Ing. Jaroslav Pospíšil 
 
Zápis vypracovala: Veronika Kousalová  
 
V Brně dne 18. 3. 2008 
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