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Zápis ze 43. zasedání 
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne  

26. 6. 2013 v Polné 
 

 
 
Program zasedání: 
 

1. Schválení programu jednání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Úprava cílových hodnot monitorovacích indikátorů v oblastech podpory 4.1 a 4.2  
4. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu RR Jihovýchod a provedených rozpočtových opatřeních 

v kompetenci předsedy RR a ředitele ÚRR Jihovýchod  
5. Rozpočtové opatření č. 20/2013 
6. Schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky RR Jihovýchod za rok 2012  
7. Schválení projektů určených k financování z ROP JV pro oblasti podpory  

a) 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 
b) 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 
c) 3.1 Rozvoj urbanizačních center 
d) 3.2 Rozvoj regionálních středisek 

8. Schválení plánu výzev a textu výzev pro oblasti podpory: 
a) 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 
b) 3.1 Rozvoj urbanizačních center 
c) 4.2 Podpora absorpční kapacity  

9. Schválení dokumentace ROP JV 
10. Informace o přípravě příštího programového období 2014–2020, Schválení Analýzy strategií 

krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 
2014–2020, verze 1.1  

11. Realokace prostředků mezi prioritními osami  
12. Informace o provedených finančních korekcích  
13. Informace o konání 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV  
14. Projekty se strategickým významem pro cestovní ruch  
15. Informace o čerpání a plánu výzev ve všech oblastech podpory  
16. Souhlas s převodem majetku u projektu CZ. 1.11/3.2.00/01.00304 „Revitalizace veřejných 

prostranství v centru Bystřice nad Pernštejnem“  
17. Schválení Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy  
18. Zpráva o personálních záležitostech ÚRR 
19. Různé 
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Prezenční listina: 
MUDr. Jiří Běhounek Mgr. Václav Božek, CSc. 
Ing. Vladimír Novotný Bc. Zdeněk Pavlík 
Ing. Bc. Martin Hyský  PaedDr. Zdeněk Peša 
Zdeněk Chlád Ing. Martin Bedrava  
Ing. Marie Černá Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA  
Ing. Radovan Necid  Stanislav Navrkal 
Ing. Václav Kodet  
Josef Číž  
  
 
Průběh jednání: 
Jednání zahájil v 9.15 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek.  
Jednání se zúčastnilo 14 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále jen „Výbor“), z toho šest 
za Jihomoravský kraj a osm za Kraj Vysočina. JUDr. Michal Hašek a Ing. Jaroslav Parolek jsou 
omluveni. 
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. 7 byl doplněn přehled projektů určených k financování 
z ROP JV ke schválení, tj. přílohy č. 1 - 4, u bodu č. 8 byla předložena upravená příloha č. 2, u bodu č. 
11 byla upravena důvodová zpráva a příloha č. 2. K dispozici byl také materiál „Přehled čerpání – 
dosažené výsledky k 4. 6. 2013“. Nebyly žádné návrhy na doplnění či změnu programu. 
 
Podklad:  RR–43–2013–01, RR–43–2013–01–př. č. 1 
Usnesení:  ÚRR 43/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 program 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu  
RR–43–2013–01–př. č. 1. 

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
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2. Schválení ověřovatelů zápisu  
 
Podklad: RR–43–2013–02 
Usnesení: ÚRR 43/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 ověřovatele zápisu ze 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  
 

Jihomoravský kraj: Stanislav Navrkal 
 

a za Kraj Vysočina: Ing. Bc. Martin Hyský 

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 

 
3. Úprava cílových hodnot monitorovacích indikátorů v oblastech podpory 4.1 a 4.2 

 
K. Dobešová informovala o úpravě cílových hodnot monitorovacího indikátoru „Počet uskutečněných 
školení, seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní účastí“ v oblastech podpory 4.1 a 4.2. Nemění 
se celková hodnota, indikátor je pouze částečně přesunut do jiného projektu. Změna v indikátorech bude 
také zanesena do Prováděcího dokumentu ROP JV, jehož schvalování je součástí programu tohoto 
zasedání Výboru.  
 
Podklad: RR–43–2013–03 
Usnesení:  ÚRR 43/03-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 pro projekt reg. č. CZ.1.11/4.2.00/04.00870 s názvem Podpora absorpční kapacity ROP 
Jihovýchod v letech 2009–2015 změnu hodnoty indikátoru s názvem: Počet uskutečněných 
školení, seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní účastí tak, že nová hodnota činí 9 
ks. 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0 
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Podklad: RR–43–2013–03 
Usnesení:  ÚRR 43/03-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 pro projekt reg. č. CZ.1.11/4.1.00/04.00871 s názvem: Aktivity spojené s realizací a řízením 
ROP Jihovýchod v letech 2009–2015 nový indikátor s názvem: Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní účastí tak, že jeho hodnota činí 6 ks. 

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 

 
 

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–43–2013–04, RR–43–2013–04–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 43/04-1 
 
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 3. 6. 2013 dle materiálu RR–43–2013–04–př. č. 1. 

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–04, RR–43–2013–04–př. č. 2, RR–43–2013–04–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 43/04-2: 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  
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 zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních v 

kompetenci ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod (č. 10/2013, 11/2013, 12/2013, 13/2013, 

14/2013, 15/2013 a 16/2013) dle materiálu RR–43–2013–04–př. č. 2 a přehled všech 

rozpočtových opatření za rok 2013 dle materiálu RR–43–2013–04–př. č. 3.  

 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

5. Rozpočtové opatření č. 20/2013 
 
F. Carda seznámil členy Výboru se změnami, které jsou obsahem rozpočtového opatření, změny byly 
provedeny v příjmech rozpočtu, výdajích rozpočtu a financování.  
 
Podklad: RR–43–2013–05, RR–43–2013–05–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 43/05: 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 rozpočtové opatření č. 20/2013 dle materiálu RR–43–2013–05–př. č. 1. 
      

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

6. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Regionální rady Jihovýchod za rok 2012 
 
F. Carda informoval o hospodaření Regionální rady Jihovýchod za rok 2012. A. Zatloukal doplnil, že jako 
jediný region soudržnosti v ČR, tedy Regionální rada a oba kraje mají přezkum hospodaření bez nálezu. 
 
Podklad: RR–43–2013–06, RR–43–2013–06–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 43/06-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
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 závěrečný účet Regionální rady za rok 2012 dle materiálu RR–43–2013–06–př. č. 1 a 
vyjadřuje souhlas s hospodařením Regionální rady za rok 2012 bez výhrad. 
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–06, RR–43–2013–06–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 43/06-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 účetní závěrku Regionální rady Jihovýchod sestavenou k 31. 12. 2012 dle materiálu RR–43–
2013–06–př. č. 2.  

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–06 
Usnesení: ÚRR 43/06-3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 převod zisku ve výši 234 493,78 Kč z výsledku hospodaření Regionální rady za rok 2012 na 
účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.   
 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
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7. 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.  
Zdůraznil, že u oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch ještě stále probíhá 
posuzování veřejné podpory Evropskou komisí. Na základě rozhodnutí Evropské komise, pokud potvrdí 
u některých projektů zakládání veřejné podpory, budou muset být tyto projekty přehodnoceny dle tabulek 
pro projekty zakládající veřejnou podporu a také nově schváleny. Projektů, kterých se to nyní týká, je 
zhruba šest, v příloze č. 2 jsou označeny hvězdičkou u názvu projektu. S příjemci byl tento problém 
konzultován a o postupech byli informováni.  
Nad problematikou projektů potenciálně zakládajících veřejnou podporu proběhla rozprava. 
S. Navrkal se dotázal na projekty, které byly vyřazeny pro nesplnění formálních náležitostí, o jaké 
formální náležitosti se konkrétně jedná. J. Karásek informace pro vyřazení projektů upřesnil a 
konkretizoval. 
Všichni přítomní členové VRR konstatovali, že jsou činní v orgánech obcí a měst, jejichž projekty jsou 
aktuálně schvalovány, nicméně nejsou v takovém vztahu ke schvalovaným projektům, který by zakládal 
střet zájmů. 
 
Podklad: RR–43–2013–07 
Usnesení: ÚRR 43/07-1 
 
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:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–03, RR–43–2013–07–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 43/07-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  
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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–43–2013–07–př. č. 1. 
 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–07 
Usnesení: ÚRR 43/07-3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

pro prioritní osu 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, oblast podpory 2.1 Rozvoj 
infrastruktury pro cestovní ruch a výzvu vyhlášenou dne 20. 2. 2012 
 

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

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–07, RR–43–2013–07–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 43/07-4 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

pro prioritní osu 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, oblast podpory 2.1 Rozvoj 
infrastruktury pro cestovní ruch a výzvu vyhlášenou dne 20. 2. 2012 
 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–43–2013–07–př. č. 
2. 
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     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–07 
Usnesení: ÚRR 43/07-5 
 
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:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–07, RR–43–2013–07–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 43/07-6 
 
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 
 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–43–2013–07–př. č. 3. 
 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–07 
Usnesení: ÚRR 43/07-7 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.2 Rozvoj 
regionálních středisek a výzvu vyhlášenou dne 17. 12. 2012 
 

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

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–07, RR–43–2013–07–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 43/07-8 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 

schvaluje  

pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.2 Rozvoj 
regionálních středisek a výzvu vyhlášenou dne 17. 12. 2012 
 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–43–2013–07–př. č. 4. 
 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

8. Schválení aktualizace plánu výzev na rok 2013, schválení výzev pro oblasti podpory 1.1 
Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu, 3.1 Rozvoj urbanizačních center a 4.2 Podpora 
absorpční kapacity  

 
V. Jaroš představil aktualizovaný plán výzev na rok 2013. 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 byly předloženy ke schválení upravené výzvy pro oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní 
infrastruktury v regionu, 3.1 Rozvoj urbanizačních center a pro podporu přípravy na nové období i 
kontinuální výzva v oblasti 4.2 Podpora absorpční kapacity – se zaměřením na tvorbu dokumentů 
potřebných pro přípravu regionu soudržnosti na programové období 2014 ‒ 2020.  
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V. Jaroš upřesnil, že u všech plánovaných výzev bude částka alokace navyšována úsporami projektů, 
vratkami, korekcemi, nedokončením projektů.  
A. Zatloukal upozornil, že výzvy pro oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu a 3.4 
Veřejné služby regionálního významu (výzva bude předložena ke schválení Výboru na zasedání dne 25. 
9. 2013) jsou připravované se 100 % financováním, tedy se 100 % dotací. Je to umožněno tím, že ROP 
JV a některé další ROPy mají určitý náskok v tom, co bylo proplaceno z veřejných financí. ROP JV musí 
dodržet poměr financování 85 % vůči 15 % za prioritní osu, ale ne na projektu. Mohou tedy existovat 
projekty se 100 % částkou dotace, ale aby nedošlo k diskriminaci u různých příjemců, může být tato 
možnost využita pouze u oblasti podpory, kde se příjemci nemění, tedy pro kraje regionu. 
 
Podklad: RR–43–2013–08, RR–43–2013–08–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 43/08-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  

 plán výzev pro rok 2013 dle materiálu RR–43–2013–08–př. č. 1. 
 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   13-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–08 
Usnesení: ÚRR 43/08-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
ukončuje 
 

 k datu 31. 7. 2013, 16.00 hodin výzvu pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 
v regionu, vyhlášenou usnesením č.  ÚRR 37/09-2. 

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   13-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–08, RR–43–2013–08–př. č. 2, upr. 1 
Usnesení: ÚRR 43/08-3 
 
 



  

 

  

Zapsala: K. Suchánková 
strana:12  

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 výzvu pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu  
dle materiálu RR–43–2013–08–př. č. 2, upr. 1. 

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   13-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–08 
Usnesení: ÚRR 43/08-4 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
ukončuje 
 

 ke dni 26. 6. 2013 výzvu pro oblast podpory 3.1 Veřejné služby regionálního významu, 
vyhlášenou usnesením č.  ÚRR 37/09–3. 

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   13-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–08, RR–43–2013–08–př. č. 3,  
Usnesení: ÚRR 43/08-5 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 výzvu pro oblast podpory 3.1 Veřejné služby regionálního významu  
dle materiálu RR–43–2013–08–př. č. 3. 

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   13-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 



  

 

  

Zapsala: K. Suchánková 
strana:13  

Podklad: RR–43–2013–08, RR–43–2013–08–př. č. 4,  
Usnesení: ÚRR 43/08-6 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 výzvu pro oblast podpory 4.2 Podpora absorpční kapacity dle materiálu RR–43–2013–08–př. 
č. 4. 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   13-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

9. Schválení dokumentace ROP JV (Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV, Operační 
manuál ROP JV, Prováděcí dokument ROP JV a Smlouva o poskytnutí dotace) 

 
V. Jaroš stručně popsal změny v dokumentaci ROP JV (Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV, 
Operační manuál ROP JV, Prováděcí dokument ROP JV a Smlouva o poskytnutí dotace) a informoval, 
že nejrozsáhlejší navrhovanou změnou je celková optimalizace Operačního manuálu, zde se jedná o 
naplnění jednoho ze strategických cílů RR JV, v rámci kterého došlo k revizi jednotlivých procesů, 
odstranění historických nepřesností a sladění textu s praxí. 
V. Jaroš informoval o možnostech týkajících se pojištění majetku pořízeného z dotace, informace 
doplněna do Příručky pro žadatele a příjemce ROP JV. Byl k tomu vydán také metodický pokyn, který 
byl rozeslán všem příjemcům.  
I. Minařík konstatoval, že u projektů, které jsou v nejisté části financování, je uvedeno, že modifikované 
platby se nepovolují. Ovšem v části, která je jistá, by mohly být modifikované platby povoleny tak, aby 
mohly kraje použít modifikované platby v jisté části a nemusely by přefinancovávat. Navrhl pro příští 
zasedání Výboru předložit ke schválení upravenou Příručku pro žadatele a příjemce ROP JV se 
zapracovanými změnami k modifikovaným platbám.  
J. Běhounek pověřil V. Jaroše pro zapracování uvedených změn k modifikovaným platbám a zpracování 
materiálu pro předložení Výboru na jeho 44. zasedání. 
 
Podklad: RR–43–2013–09, RR–43–2013–09–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 43/09-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 Příručku pro žadatele a příjemce k Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod, verze 
1.33, dle materiálu RR–43–2013–09–př. č. 1.  
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     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   13-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  5-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–09, RR–43–2013–09–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 43/09-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 Operační manuál Regionálního operačního programu Jihovýchod, verze 1.32, dle materiálu 
RR–43–2013–09–př. č. 2.  

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   13-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  5-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–09, RR–43–2013–09–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 43/09-3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 Prováděcí dokument Regionálního operačního programu Jihovýchod, verze 1.27, dle 
materiálu RR–43–2013–09–př. č. 3.  

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   13-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  5-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–09, RR–43–2013–09–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 43/09-4 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
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 Smlouvu o poskytnutí dotace k Regionálnímu operačnímu programu regionu Jihovýchod dle 
materiálu RR–43–2013–09–př. č. 4.  
 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   13-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  5-0-0 
 
 

10. Informace o přípravě a propagaci příštího programového období 2014‒2020, schválení 
Analýzy strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti 
Jihovýchod pro období 2014‒2020, verze 1.1 

 
A. Zatloukal seznámil členy s přípravou a propagací příštího programového období 2014‒2020 a 
konstatoval, že vzhledem k vládní krizi je opět otevřena otázka zachování ROPů.  

Představil tři zásadní dokumenty: 

 programový dokument IROP – text tohoto programového dokumentu v současné podobě 
Evropská komise nepřijala a velice zkritizovala. MMR musí dokument upravit.  

 Dohoda o partnerství, dokument mezi Evropskou komisí a členským státem. Připomínky 
krajů nebyly zapracovány, až na základě prohlášení AKČR o neúčasti schvalovacího 
jednání Vlády ČR budou připomínky doplněny. 

 dokument Integrovaná rozvojová strategie regionů – strategický dokument, na jehož 
zpracování se podílí i V. Jaroš. 

A. Zatloukal informoval o vzniku pěti generálních sekretářů (nadrezortní – nadřazeno MMR) pro přípravu 
nového programového období. Generálním a vedoucím sekretářem je D. Sventek, ředitel ÚRR MS. A 
dále o vzniku vyjednávacího/výkonného týmu pro příští programové období na základě jednání AKČR, 
členkou je také M. Valešová (Sargánková). Vyjednávání této skupiny proběhne na všech úrovních. 
A. Zatloukal informoval o jednání Rady pro evropské fondy, předsedou byl odstupující premiér P. Nečas,  
a členy celá bývalá vláda s partnery. Rada rozhodla o přesunu oblasti přípravy územního přístupu, 
agendu vedl ředitel Postránecký. 
V závěrečné části informoval o druhé verzi dokumentu Analýzy strategií krajů a zacílení intervencí ze 
strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2014‒2020, verze 1.1, zpracovaná 
v rámci zasedání Pracovní skupiny pro Strategie Jihovýchod. Tento dokument obsahuje intervence pro 
celý region soudržnosti Jihovýchod, byly zapracovány připomínky také neziskového sektoru a je 
předložen Výboru ke schválení. 
 
Podklad: RR–43–2013–10, RR–43–2013–10–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 43/10-1 
 
 



  

 

  

Zapsala: K. Suchánková 
strana:16  

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 informativní zprávu o přípravě příštího programového období 2014–2020 dle materiálu RR–
43–2013–10 a RR–43–2013–10–př. č. 1.  

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-1 
Kraj Vysočina:  8-0-1 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–10, RR–43–2013–10–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 43/10-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 dokument „Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu 
soudržnosti Jihovýchod pro období 2014–2020, verze 1.1“, dle materiálu RR–43–2013–10–
př. č. 2. 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-1 
Kraj Vysočina:  8-0-1 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

11. Realokace prostředků mezi prioritními osami 
 
V. Jaroš informoval o realokaci finančních prostředků mezi prioritními osami. Monitorovací výbor ROP 
JV (MV ROP JV) i Výbor Regionální rady Jihovýchod (VRR) byl v minulosti informován o možných 
realokacích Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) a Operačního programu 
Technická pomoc (OP TP). Vláda  
dne 22. 5. 2013 usnesením č. 387 schválila realokaci 22,8 mil. eur, což je přibližně 589 mil. Kč) pro ROP 
JV a zároveň určila oblasti, do kterých je možné prostředky realokovat, přičemž je na řídícím orgánu, 
které oblasti si zvolí (Vzdělávací infrastruktura, Udržitelná a ekologická městská doprava, Sociální 
integrace, Silnice II. a III. třídy). 
Pro přesun prostředků z ROP SZ a OP TP do ROP JV bude klíčové usnesení MV těchto programů, na 
kterých musí být přesun schválen. Zasedání MV ROP SZ se bude konat dne 8. 7. 2013. V. Jaroš 
upozornil, že stěžejním orgánem, který na regionální úrovni rozhoduje o realokacích, je MV ROP JV. 
Zasedání MV ROP JV se bude konat dne 9. 7. 2013 tzv. korespondenčním zasedáním a až poté bude 
finální verze realokací schválena VRR. 
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Podklad: RR–43–2013–11, upr. 1, RR–43–2013–11–př. č. 1, upr. 1 
Usnesení: ÚRR 43/11-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 informativní zprávu o Realokaci prostředků mezi prioritními osami dle materiálu RR–43–
2013–11, upr. 1 a RR–43–2013–11–př. č. 1, upr. 1. 
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–11, upr. 1 
Usnesení: ÚRR 43/11-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 informaci o tom, že od realokace prostředků v rámci prioritních os ROP Jihovýchod ve znění 
schváleném MV ROP a EK se již nelze odchýlit. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–43–2013–11, upr. 1 
Usnesení: ÚRR 43/11-3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
pověřuje 
 

 URR k zapracování navržených realokací do nové verze ROP JV, která bude předložena ke 
schválení MV. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
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12. Informace o provedených finančních korekcích 
 
E. Šteflová informovala o provedených finančních korekcích, celkový objem krácení dotací dle pokynů 
COCOF činí od minulého zasedání VRR 5 107 146,33 Kč. 
 
Tento bod byl informativního rázu a nebylo o něm hlasováno. 
 

 
13. Informativní zpráva o konání 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 

 
E. Šteflová informovala o 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV, které se konalo dne 24. 4. 2013 
v Jihlavě, MV ROP JV přijal celkem 19 usnesení. 
 
Podklad: RR–43–2013–13, RR–43–2013–13–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 43/13 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 informativní zprávu o konání 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV podle přílohy RR–
43–2013–13–př. č. 1 

 
pro-proti-zdržuji se 

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

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

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

 
E. Šteflová prezentovala projekty: 

o Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic 
o Centrum zelených vědomostí, Bystřice nad Pernštejnem 
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Podklad: RR–43–2013–14,  
Usnesení: ÚRR 43/14 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 informaci o projektech se strategickým významem pro cestovní ruch  
dle materiálu RR–43–2013–14.  
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 

 
15. Informace o čerpání a plánu výzev ve všech oblastech podpory 

 
E. Šteflová informovala o stavu čerpání finančních prostředků a stavu ve výzvách ve všech oblastech 
podpory, dále členy Výboru seznámila se stavem čerpání, možných realokací a plánu výzev všech 
oblastí podpory, možných finančních korekcí hrozících krajským projektům a také o nejisté části alokace 
závěrečných výzev a plnění indikátorů programu. 
J. Karásek seznámil členy s problémovými místy při realizaci vybraných projektů financovaných z ROP 
JV. 
 
Podklad: RR–43–2013–15, RR–43–2013–15–př. č. 1, RR–43–2013–15–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 43/15 
 
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–43–2013–15.  

 
pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   13-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 

16. Schvalování převodu majetku příjemce pořízeného z dotace na třetí osobu 
 
E. Šteflová uvedla, že příjemce dotace je povinen dle Smlouvy o poskytnutí dotace provádět převod 
majetku na jinou osobu pouze se souhlasem poskytovatele dotace. Úřadu Regionální rady Jihovýchod 
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byla doručena žádost Města Bystřice nad Pernštejnem o vyslovení souhlasu s převodem nemovitosti, 
která je součástí realizace projektu „Revitalizace veřejných prostranství v centru Bystřice nad 
Pernštejnem“. 
 
Podklad: RR–43–2013–16, RR–43–2013–16–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 43/16 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
vydává souhlas 
 

 k převodu majetku města Bystřice nad Pernštejnem na třetí osobu dle materiálu RR–43–
2013–16–př. č. 1. 
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

17. Schválení změn Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy 
 
V. Jaroš informoval o nové verzi Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), kterou připravilo Statutární 
město Jihlava. Dokument obsahuje změny upravující zařazení nových projektových záměrů do IPRM 
Jihlavy a změny zohledňující průběh realizace stávajících projektů zařazených v IPRM. V tomto bodě byl 
předložen Výboru ke schválení návrh dodatku ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje 
statutárního města Jihlavy „Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních 
služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti“. 
 
Podklad: RR–43–2013–17, RR–43–2013–17–př. č. 1, RR–43–2013–17–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 43/17-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 Integrovaný plán rozvoje statutárního města Jihlavy „Regenerace městského prostředí, rozvoj 
infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské 
vybavenosti“, verze 1.11 dle materiálu RR–43–2013–17–př. č. 2. 
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   13-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
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Podklad: RR–43–2013–17, RR–43–2013–17–př. č. 3a, RR–43–2013–17–př. č. 3b, RR–43–2013–
17–př. č. 3c 
Usnesení: ÚRR 43/17-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 dodatek ke smlouvě „Smlouva o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města 
Jihlavy Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a 
vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti“ dle materiálu RR–43–2013–17–př. č. 
3a–c. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   13-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

18. Zpráva o personálních záležitostech ÚRR 
 
J. Běhounek konstatoval, že s ohledem na žádost ředitelky Úřadu M. Valešové o prodloužení doby 
čerpání rodičovské dovolené, která byla dne 6. 6. 2013 projednána i s místopředsedou Regionální rady 
Jihovýchod, a s přihlédnutím ke skutečnosti, že Úřad Regionální rady pod vedením Ing. Artura 
Zatloukala udržel vysokou úroveň implementace ROP Jihovýchod, navrhl předseda Regionální rady 
prodloužit dočasné pověření Ing. Artura Zatloukala k vedení ÚRR do 30. 6. 2014.  
Dále A. Zatloukal seznámil všechny členy Výboru s personální situací Úřadu. 
 
Podklad: RR–43–2013–18  
Usnesení: ÚRR 43/18-1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
pověřuje 
 

 dočasným vedením Úřadu Regionální rady Ing. Artura Zatloukala a to po dobu čerpání 
rodičovské dovolené Mgr. Marty Valešové, MBA nejdéle však do 30. 6. 2014, v rozsahu převzetí 
práv a povinností ředitele Úřadu Regionální rady vyplývajících ze zákonů a jiných obecně 
závazných právních předpisů, jakož i z dílčích pověření Výboru Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod udělených v minulosti Mgr. Martě Valešové coby ředitelce Úřadu. 

 
pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
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Podklad: RR–43–2013–18, RR–43–2013–18–př. č. 1, RR–43–2013–18–př. č. 2  
Usnesení: ÚRR 43/1718-2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 informativní zprávu o organizační struktuře a aktuálním personálním obsazení jednotlivých 
pozic dle materiálu č. RR–43–2013–18–př. č. 1 a č. RR–43–2013–18–př. č. 2. 

 
pro-proti-zdržuji se 

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

19. Různé 
 
A. Zatloukal informoval, že Vyjednávací tým ROP JV na posledním svém jednání pověřil Úřad ke 
zpracování materiálu týkající se zákazu užití „užšího řízení“ v zadávacích řízeních příjemců dotace v 
ROP JV. Cílem je ověřit, zda by se zabránilo zvýšením ceny a zvýšením počtu korekcí pokud by se tato 
možnost zakázala. Je zapotřebí statisticky vyhodnotit, pokud závěr stanoví výhody tohoto kroku, bude 
materiál předložen Výboru na dalším zasedání.  
 
 
J. Běhounek informoval o příštím zasedání Výboru, který se bude konat dne 25. 9. 2013 
v Jihomoravském kraji. 
 
 
 
Jednání skončeno v 11.30 hod.  
 
 
 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek  
            předseda Regionální rady 

            regionu soudržnosti Jihovýchod 
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Ověřovatelé zápisu:  
    
 
 9. 7. 2013   Stanislav Navrkal 
 
 
 

9. 7. 2013   Ing. Bc. Martin Hyský 
 

 
 
 
 
Zápis vypracovala:  K. Suchánková 
 
V Brně dne:  26. 6. 2013 


