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Zápis ze 42. zasedání 
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne  

3. 4. 2013 v Oslavanech 
 

 
Program zasedání: 
 

1. Schválení programu jednání  
2. Schválení ověřovatelů zápisu  
3. Schválení dokumentace ROP JV  
4. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu RR Jihovýchod a provedených rozpočtových opatřeních 

v kompetenci předsedy RR Jihovýchod a ředitele ÚRR 
5. Schválení projektů určených k financování z ROP JV pro oblasti podpory  

a) 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 
b) 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 
c) 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu 
d) 3.1 Rozvoj urbanizačních center 

6. Informace o čerpání ve všech oblastech podpory 
7. Schválení plánu výzev a závěrečných výzev pro oblasti podpory: 

a) 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 
8. Realokace mezi oblastmi podpory   
9. Informace o přípravě příštího programového období 2014–2020  
10. Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně  
11. Informace o provedených finančních korekcích a nesrovnalostech  
12. Projekty se strategickým významem pro cestovní ruch  
13. Různé 

 
 
 
 
 
 
Prezenční listina: 
MUDr. Jiří Běhounek Mgr. Václav Božek, CSc. 
Ing. Vladimír Novotný Bc. Zdeněk Pavlík 
Ing. Bc. Martin Hyský  Ing. Jaroslav Parolek 
Zdeněk Chlád Ing. Martin Bedrava  
Ing. Marie Černá PaedDr. Zdeněk Peša  
Ing. Radovan Necid Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA  
Ing. Václav Kodet Stanislav Navrkal 
Josef Číž  
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Průběh jednání: 
Jednání zahájil v 9.10 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek.  
Jednání se zúčastnilo 15 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále jen „Výbor“), z toho sedm  
za Jihomoravský kraj a osm za Kraj Vysočina. JUDr. Michal Hašek je omluven. 
J. Běhounek konstatoval, že Výbor je usnášeníschopný, sdělil, že zápis z předchozího jednání Výboru 
byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny námitky. Zapisovatelkou byla určena K. Suchánková. 
 
 

1. Schválení programu jednání  
 
J. Běhounek konstatoval, že jsou předkládány upravené materiály k některým bodům, avšak nedochází 
ke změně návrhu programu jednání. K  bodu č. 5 byl doplněn přehled projektů doporučených ke 
schválení, tj. přílohy č. 1 - 5, u bodu č. 8 byl předložen celý aktualizovaný materiál včetně příloh, u bodu 
č. 9 bylo aktualizováno grafické znázornění v důvodové zprávě, v bodu č. 10 byla upravena navrhovaná 
usnesení a u bodu č. 12 byla upravena důvodová zpráva a přílohy č. 1 a 2. K dispozici byl také materiál 
„Přehled čerpání – dosažené výsledky k 26. 3. 2013“. Nebyly žádné návrhy na doplnění či změnu 
programu. 
 
Podklad:  RR–42–2013–01, RR–42–2013–01–př. č. 1 
Usnesení:  ÚRR 42/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 
program 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu  
RR–42–2013–01–př. č. 1. 
 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 

2. Schválení ověřovatelů zápisu  
 
Podklad: RR–42–2013–02 
Usnesení: ÚRR 42/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 
ověřovatele zápisu ze 42. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  
 



  

 

  

Zapsala: K. Suchánková 
strana:3  

Jihomoravský kraj: Stanislav Navrkal 
 

a za Kraj Vysočina: Ing. Bc. Martin Hyský 

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 

 
 

3. Schválení dokumentace ROP JV (Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV a Operační 
manuál ROP JV) 

 
V. Jaroš stručně popsal změny v dokumentaci ROP JV (Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV 
a Operační manuál ROP JV) a informoval o provedených změnách, které byly zapracovány.  
Na zasedání se dostavila M. Černá. 
 
Podklad: RR–42–2013–03, RR–42–2013–03–př. č. 1 
Usnesení:  ÚRR 42/03-1 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

bere na vědomí 

 Příručku pro žadatele a příjemce k Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod, verze 
1.32, dle materiálu RR–42–2013–03–př. č. 1.  
 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 
Podklad: RR–42–2013–03, RR–42–2013–03–př. č. 2 
Usnesení:  ÚRR 42/03-2 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

bere na vědomí 

 Operační manuál Regionálního operačního programu Jihovýchod, verze 1.31 dle materiálu 
RR–42–2013–03–př. č. 2. 
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     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 

 
 

4. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
a provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy Regionální rady a ředitele 
Úřadu Regionální rady 
 

F. Carda informoval přítomné o stavu rozpočtu a o provedených rozpočtových opatřeních. 
 
Podklad: RR–42–2013–04, RR–42–2013–04–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 42/04-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  
 
zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální 
rady Jihovýchod k 28. 2. 2013 dle materiálu RR–42–2013–04–př. č. 1. 
 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 
Podklad: RR–42–2013–04, RR–42–2013–04–př. č. 2, RR–42–2013–04–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 42/04-2: 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  
 
zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci 

ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod (č. 1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013, 7/2013, 8/2013) 

dle materiálu RR–42–2013–04–př. č. 2 a přehled všech rozpočtových opatření za rok 2013 dle materiálu 

RR–42–2013–04–př. č. 3.  

 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
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5. Schválení projektů určených k financování z ROP JV 
 
J. Karásek informoval o registrovaných projektech splňující formální náležitosti a přijatelnost, u kterých 
bylo provedeno věcné hodnocení. Jednotlivým projektům tak byly předběžně přiřazeny body dle 
Hodnotících tabulek ROP JV.  
 
Podklad: RR–42–2013–05 
Usnesení: ÚRR 42/05-1: 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 
a výzvu vyhlášenou dne 24. 5. 2012 

 minimální bodovou hranici pro schválení projektů k financování z programu ROP JV ve výši 
50 bodů. 

      
pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 
Podklad: RR–42–2013–05, RR–42–2013–05–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 42/05-2: 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní 
infrastruktury a výzvu vyhlášenou dne 24. 5. 2012 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–42–2013–05–př. č. 1. 
 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
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Podklad: RR–42–2013–05 
Usnesení: ÚRR 42/05-3: 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti 
a veřejné dopravy a výzvu vyhlášenou dne 12. 9. 2012 na projekty dopravních terminálů 

 minimální bodovou hranici pro schválení projektů k financování z programu ROP JV ve výši 
50 bodů. 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 
Podklad: RR–42–2013–05, RR–42–2013–05–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 42/05-4: 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti 
a veřejné dopravy a výzvu vyhlášenou dne 12. 9. 2012 na projekty dopravních terminálů 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–42–2013–05–př. č. 
2. 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 
Podklad: RR–42–2013–05 
Usnesení: ÚRR 42/05-5: 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti 
a veřejné dopravy a výzvu vyhlášenou dne 12. 9. 2012 na projekty dopravní telematiky 
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 minimální bodovou hranici pro schválení projektů k financování z programu ROP JV ve výši 
50 bodů. 

 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 
Podklad: RR–42–2013–05, RR–42–2013–05–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 42/05-6: 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti 
a veřejné dopravy a výzvu vyhlášenou dne 12. 9. 2012 na projekty dopravní telematiky 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–42–2013–05–př. č. 3. 
 

     pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 
Podklad: RR–42–2013–05 
Usnesení: ÚRR 42/05-7: 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro 
nemotorovou dopravu a výzvu vyhlášenou dne 12. 9. 2012 na projekty cyklostezek 

 minimální bodovou hranici pro schválení projektů k financování z programu ROP JV ve výši 
50 bodů. 
 

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



  

 

  

Zapsala: K. Suchánková 
strana:8  

Podklad: RR–42–2013–05, RR–42–2013–05–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 42/05-8: 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro 
nemotorovou dopravu a výzvu vyhlášenou dne 12. 9. 2012 na projekty cyklostezek 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–42–2013–05–př. č. 4. 
 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 
Podklad: RR–42–2013–05 
Usnesení: ÚRR 42/05-9: 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.1 Rozvoj 
urbanizačních center a výzvu vyhlášenou dne 21. 2. 2011 

 minimální bodovou hranici pro schválení projektů k financování z programu ROP JV ve výši 
50 bodů. 
 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 
Podklad: RR–42–2013–05, RR–42–2013–05–př. č. 5 
Usnesení: ÚRR 42/05-10: 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.1 Rozvoj 
urbanizačních center a výzvu vyhlášenou dne 21. 2. 2011 
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 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–42–2013–05–př. č. 5. 
 

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

6. Informace o čerpání a plánu výzev ve všech oblastech podpory 
 
E. Šteflová informovala o stavu čerpání, možných realokacích a plánu výzev ve všech oblastech 
podpory v souvislosti s uzavíráním programu ROP JV. Dále informovala o nejisté části alokace 
závěrečných výzev k datu 4. 3. 2013. 
 
Podklad: RR–42–2013–06, RR–42–2013–06–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 42/06 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 
informaci o čerpání finančních prostředků a stavu ve výzvách ve všech oblastech podpory ROP JV dle 
materiálu RR–42–2013–06.  

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

 
7. Schválení aktualizace plánu výzev na rok 2013, schválení výzvy pro oblast podpory 2.2 

Rozvoj služeb v cestovním ruchu  
 
V. Jaroš představil aktualizovaný plán výzev. Informoval, že změna spočívá v upřesnění vyhlášení 
závěrečných výzev a změny byly provedeny s ohledem na vývoj kurzu (upřesnění alokací výzev), plnění 
indikátorů a absorpční kapacitu. Členům Výboru byla předložena ke schválení výzva pro oblast podpory 
2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu. Tato výzva byla připravována s experty cestovního ruchu 
z regionu na Kulatém stolu k závěrečné výzvě na rozvoj služeb v cestovním ruchu, který se konal dne 
26. 2. 2013. Na zasedání byla upravena alokace prostředků pro výzvu 3.4 Veřejné služby regionálního 
významu. 
 
Podklad: RR–42–2013–07, RR-42-2013-07-př. č. 1, upr. 1 
Usnesení: ÚRR 42/07-1 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
plán výzev pro rok 2013 dle materiálu RR–42–2013–07–př. č. 1, upr. 1. 
 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 
Podklad: RR–42–2013–07, RR-42-2013-07-př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 42/07-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 
výzvu pro oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu dle materiálu RR–42–2013–07–př. č. 2. 
 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 

8. Realokace finančních prostředků 
 
V. Jaroš informoval o realokaci finančních prostředků, konstatoval, že realokace budou znamenat 
důsledné zmapování projektové absorpční kapacity, nároky na krajské spolufinancování a zvýšené 
pracovní nasazení jak ÚRR, tak zejména krajů při přípravě a administraci projektů v letech 2014 a 
prvním pololetí roku 2015. 
Členové Výboru se shodli na změnách v příloze č. 1 materiálu, návrhy realokace – do oblasti podpory 
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (základní školství, veřejná prostranství) realokovat nově 250 
mil a do oblasti podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu realokovat nově 200 mil. Schválený 
materiál v podrobnostech bude členům Výboru následně zaslán elektronicky. 
 
Podklad: RR–42–2013–08, upr. 1, RR–42–2013–08–př. č. 1, upr. 2. 
Usnesení: ÚRR 42/08-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
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realokace mezi oblastmi podpory a možné realokace z jiných operačních programů dle materiálu RR–
42–2013–08–př. č. 1, upr. 2.  
 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 
Podklad: RR–42–2013–08, upr. 1, RR–42–2013–08–př. č. 2, upr. 1. 
Usnesení: ÚRR 42/08-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 
zdůvodnění realokací mezi oblastmi podpory a možné realokace z jiných operačních programů dle 
materiálu RR–42–2013–08–př. č. 2, upr. 1. 
 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
 
 
Podklad: RR–42–2013–08 
Usnesení: ÚRR 42/08-3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
pověřuje 
 
Úřad Regionální rady k předložení informací dle materiálů RR–42–2013–08–př. č. 1, upr. 2 a RR–42–
2013–08–př. č. 2, upr. 1 k projednání na nejbližším zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod. 
 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
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9. Informace o přípravě a propagaci příštího programového období 2014‒2020 

 
A. Zatloukal informoval o přípravě a propagaci příštího programového období 2014‒2020, ČR získá pro 
kohezní politiku 20,5 mld. €, finanční prostředky nejsou zatím rozdělené na jednotlivé operační 
programy. Informoval o zrušení pravidla n+2, bude existovat pouze pravidlo n+3.  
A. Zatloukal seznámil členy s programovým dokumentem IROP, který zpracovalo MMR. Připomínky 
k tomuto dokumentu bude ÚRR odesílat prostřednictvím krajů. Dokument zašle ÚRR také všem členům 
Výboru k připomínkování, s termínem do 5. 4. 2013. Případné připomínky ÚRR zapracuje do 
připomínkových listů. 
A. Zatloukal informoval o dokumentu „Návrh implementace pro období 2014+ na úrovni krajů“, obsahuje 
tři varianty implementace z pohledu krajů. Materiál obdrželi na krajích k připomínkování I. Minařík a M. 
Černý, proto veškeré připomínky by měly být zaslány přímo na kraje, uvedeným kompetentním osobám.  
A. Zatloukal konstatoval, že jedním z dalších požadavků krajů, při přípravě OP, je prosazování tzv. 
krajských a urbánních obálek. Grafické znázornění krajských a urbánních obálek je v podkladovém 
matriálu tohoto bodu programu.  
Zmínil také další důležitý a nový pojem „Regionální partnerské dohody“, návrh těchto dohod připravují 
pracovní skupiny AKČR. Regionální partnerská dohoda bude analogií Dohody o partnerství a bude 
realizována pro jednotlivé kraje s ohledem na jeho potřeby, bude obsahovat konkrétní finanční nároky a 
tematické zaměření pro aglomerační města v kraji (tzv. krajské a urbánní obálky) a také bude obsahovat 
mechanismus řízení (systém „jedněch dveří“). Inspirací pro Regionální partnerské dohody jsou tzv. 
Integrované územní investice. Regionální partnerská dohoda musí být schválena AKČR a projednána 
s NOK.  
V. Jaroš informoval o schváleném materiálu AKČR z 3. zasedání Rady dne 21. 3. 2013, který obsahuje 
informace k Regionální dohodě o partnerství. Materiál bude elektronicky zaslán všem členům Výboru. 
 
Podklad: RR–42–2013–09, upr. 1, RR–42–2013–09–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 42/09 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 
informativní zprávu o přípravě a propagaci příštího programového období  
2014–2020 dle materiálu RR–42–2013–09, upr. 1. 
 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  7-0-0 
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10. Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně  

 
S. Eichlerová seznámila členy s postupem při promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. 
Porušení rozpočtové kázně se dopustil příjemce Statutární město Jihlava v rámci realizace projektu 
s názvem „Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek“, reg. č. 
CZ.1.11/3.1.00/02.01180“ a příjemce město Havlíčkův Brod v rámci realizace projektu s názvem 
„Revitalizace středu města Havlíčkův Brod“, reg. č. CZ.1.11/3.1.00/02.00759.  
 
Podklad: RR–42–2013–10-upr. 1, RR–42–2013–10–př. č. 1, RR–42–2013–10–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 42/10-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven 
rozhodnutím ze dne 8. 1. 2013, č. j. RRJV 16749/2012 (materiál RR–42–2013–10–př. č. 1 a 2), a to ve 
výši 257 875,- Kč; usnesení č. ÚRR 41/11-1 ze dne 20. 2. 2013 je tímto zrušeno. 
 
 
Podklad: RR–42–2013–10–upr. 1, RR–42–2013–10–př. č. 3, RR–42–2013–10–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 42/10-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven 
rozhodnutím ze dne 8. 1. 2013, č. j. RRJV 95/2013 (materiál RR–42–2013–10–př. č. 3 a 4), a to ve výši 
51 932,- Kč; usnesení č. ÚRR 41/11-2 ze dne 20. 2. 2013 je tímto zrušeno. 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   15-0-1 
Kraj Vysočina:  7-0-1 
Jihomoravský kraj:  8-0-0 
 

11. Informace o provedených finančních korekcích a nesrovnalostech 
 
E. Šteflová informovala o provedených finančních korekcích a nesrovnalostech. Popsala aktuální vývoj 
související s nálezy a rozhodnutími v oblastech veřejných zakázek – Obalovny, Dělení zakázek, Audity 
Deloitte Advisory s.r.o. 
J. Běhounek konstatoval, že u problému obaloven bude podán podnět na rozhodnutí ÚOHS. Doporučuje 
stejný a koordinovaný postup obou krajů. 
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A. Zatloukal informoval, že došlo k přepočítání chybovosti operačních programů a jako jediný ROP 
nemáme zastavenou certifikaci, chybovost nepřesáhla 2 %. Pokud se problém obaloven nepodaří 
obhájit, tak se bude jednat o nález z letošního roku, tudíž již teď je zřejmé, že začátkem příštího roku 
bude chybovost ROP JV za rok 2013 přes 2 %, protože se jedná o velký objem finančních prostředků. 
 
Podklad: RR–42–2013–11, RR–42–2013–11–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 42/11 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 
aktuální informace o vývoji v problematice korekcí dle materiálu RR–42–2013–11. 
 

pro-proti-zdržuji se 

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

12. Projekty se strategickým významem pro cestovní ruch 
 
E. Šteflová a J. Karásek informovali o stavu a vývoji projektů se strategickým významem pro cestovní 
ruch v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji.  
 
E. Šteflová prezentovala projekty: 

o Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic 
o Centrum zelených vědomostí, Bystřice nad Pernštejnem 

 
J. Karásek prezentoval projekty: 

o Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura 
o Výstavba komplexu Moravia THERMAL 
o Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury 

 
Podklad: RR–42–2013–12, RR–42–2013–12–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 42/12 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 
informaci o projektech se strategickým významem pro cestovní ruch  
dle materiálu RR–42–2013–12.  
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pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 

 
13. Různé 

 
J. Běhounek informoval o příštím zasedání Výboru, který se bude konat dne 26. 6. 2013 v Kraji 
Vysočina. 
 
 
 
Jednání skončeno v 11.15 hod.  
 
 
 
 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek  
            předseda Regionální rady 

            regionu soudržnosti Jihovýchod 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
    
 
 16. 4. 2013   Stanislav Navrkal 
 
 

16. 4. 2013   Ing. Bc. Martin Hyský 
 
 
 

 
Zápis vypracovala:  K. Suchánková 
 
V Brně dne:  5. 4. 2013 
 


