Zápis ze 44. zasedání
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne
2. 10. 2013 v Brně a v Jihlavě (videokonference)

Program zasedání:
Schválení programu jednání
Schválení ověřovatelů zápisu
Schválení dokumentace ROP JV
Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu, o mezitímní účetní závěrce RR Jihovýchod
a provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR a ředitele ÚRR JV
5. Schválení rozpočtového opatření č. 29
6. Schválení projektů určených k financování z ROP JV pro oblasti podpory
a) 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
b) 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob
c) 3.1 Rozvoj urbanizačních center
d) 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
7. Schválení plánu výzev a textu výzvy pro oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu
8. Informace o realokacích
9. Informace o přípravě příštího programového období 2014–2020
10. Informace o provedených finančních korekcích
11. Informace o projektech se strategickým významem pro cestovní ruch
12. Informace o čerpání a plánu výzev ve všech oblastech podpory
13. Výsledky provedených auditů a plánované audity
14. Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
15. Souhlas s odštěpením společnosti SWN Moravia, s.r.o. na společnost Gaudeo – Vranovská pláž
s. r. o.
16. Různé
1.
2.
3.
4.

Prezenční listina:
MUDr. Jiří Běhounek
Ing. Vladimír Novotný
Ing. Bc. Martin Hyský
Zdeněk Chlád
Ing. Marie Černá
Ing. Radovan Necid
Ing. Václav Kodet
Josef Číž
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Mgr. Václav Božek, CSc.
Bc. Zdeněk Pavlík
Ing. Jaroslav Parolek
PaedDr. Zdeněk Peša
Ing. Martin Bedrava
Stanislav Navrkal

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. Mgr. Ivo Vrzal, MBA 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 k bodu č. 6 byl doplněn přehled projektů určených k financování z ROP JV
ke schválení, tj. přílohy č. 1 – 5 a l k dispozici je také materiál „Přehled čerpání – dosažené výsledky k 1.
10. 2013“. Nebyly žádné návrhy na doplnění či změnu programu.
Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–01, RR–44–2013–01–př. č. 1
ÚRR 44/01

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


program 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu
RR–44–2013–01–př. č. 1.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

2. Schválení ověřovatelů zápisu
Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–02
ÚRR 44/02

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


ověřovatele zápisu ze 44. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:
Jihomoravský kraj:
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Stanislav Navrkal

a za Kraj Vysočina:
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Ing. Bc. Martin Hyský
pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

3. Schválení dokumentace ROP JV (Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV, Operační
manuál ROP JV, Prováděcí dokument ROP JV a Metodický pokyn ke způsobilým výdajům
projektu)
V. Jaroš popsal změny v dokumentaci ROP JV (Příručka pro žadatele a příjemce ROP JV – verze 1.34,
Operační manuál ROP JV – verze 1.33, Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu – verze 1.2,
Prováděcí dokument ROP JV, verze 1.28). Konstatoval, že v předložené verzi Příručky pro žadatele a
příjemce ROP JV bylo doplněno zpřesnění k modifikovaným ŽoP v rámci projektů částečně krytých
nejistou částí alokace u závěrečných ŽoP na základě diskuse červnového zasedání Výboru.
Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–03, RR–44–2013–03–př. č. 1
ÚRR 44/03-1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


Příručku pro žadatele a příjemce k Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod, verzi 1.34,
dle materiálu RR–44–2013–03–př. č. 1.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

RR–44–2013–03, RR–44–2013–03–př. č. 2
ÚRR 44/03-2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


Operační manuál Regionálního operačního programu Jihovýchod, verzi 1.33 dle materiálu RR–
44–2013–03–př. č. 2.
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Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

RR–44–2013–03, RR–44–2013–03–př. č. 3
ÚRR 44/03-3

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


Prováděcí dokument Regionálního operačního programu Jihovýchod, verzi 1.28 dle materiálu
RR–44–2013–03–př. č. 3.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

RR–44–2013–03, RR–44–2013–03–př. č. 4
ÚRR 44/03-4

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektů Regionálního operačního programu
Jihovýchod, verzi 1.2 dle materiálu RR–44–2013–03–př. č. 4.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

4. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu, účetní závěrce v průběhu účetního období Regionální
rady Jihovýchod a provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy
Regionální rady a ředitele Úřadu Regionální rady
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F. Carda informoval o stavu rozpočtu a o provedených rozpočtových opatřeních. K 31. 8. 2013 bylo
plnění příjmů rozpočtu ve výši 25,75 % a čerpání výdajů rozpočtu na 19,80 % oproti upravenému
rozpočtu.
Výsledek
hospodaření
Regionální
rady
byl
+234 493,78
Kč.
Od posledního zasedání Výboru Regionální rady schválil předseda Regionální rady 1 rozpočtové
opatření a ředitel Úřadu Regionální rady 9 rozpočtových opatření. Pro zlepšení čerpání výdajů rozpočtu
bylo požádáno o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR a to o jeho snížení o 1,346 mld. Kč na
očekávané výdaje letošního roku (tím se čerpání výdajů rozpočtu se k 31. 8. 2013 zvýší z 19,80 % na 30
%) a nadále probíhá zesílené řízení rizikových projektů s ohledem na dodržení termínů a objemů
finančních plánů (strategické projekty, projekty nad 50 mil. Kč).
Účetní závěrka Regionální rady byla zpracována za období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 a během tohoto
období nebyla vyhodnocena žádná rizika a ztráty hrozící účetní jednotce.
Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–04
ÚRR 44/04-1

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 31. 8. 2013 dle materiálu RR–44–2013–04–př. č. 1.
pro-proti-zdržuji se

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

14-0-0
8-0-0
6-0-0

RR–44–2013–04, RR–44–2013–04–př. č. 2
ÚRR 44/04-2:

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod k účetní závěrce Regionální rady Jihovýchod
k 30. 6. 2013 dle materiálu RR–44–2013–04–př. č. 2.

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

Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–04, RR–44–2013–04–př. č. 3, RR–44–2013–04–př. č. 4
ÚRR 44/04-3:

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních v
kompetenci předsedy Regionální rady (RO č. 21/2013) a ředitele Úřadu Regionální rady
Jihovýchod (č. 17/2013, 18/2013, 19/2013, 22/2013, 23/2013, 24/2013, 25/2013, 26/2013,
27/2013), dle materiálu RR–44–2013–04–př. č. 3 a přehled všech rozpočtových opatření za rok
2013 dle materiálu RR–44–2013–04–př. č. 4.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

5. Rozpočtové opatření č. 29/2013
F. Carda seznámil členy Výboru s rozpočtovým opatřením č. 29/2013, které snižuje příjmy o 1 345 855
000 Kč a výdaje rozpočtu o 1 345 855 000 Kč. Jde o rozpočtové opatření, které reaguje na změnu
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany MMR.
Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–05, RR–44–2013–05–př. č. 1
ÚRR 44/05:

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


rozpočtové opatření č. 29/2013 dle materiálu RR–44–2013–05–př. č. 1.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

6. Schválení projektů určených k financování z ROP JV
J. Karásek informoval o registrovaných projektech splňujících formální náležitosti a přijatelnost, u kterých
bylo provedeno věcné hodnocení. Jednotlivým projektům byly přiřazeny body dle Hodnotících tabulek
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ROP JV. Výše bodového ohodnocení projektů byla členům Výboru předložena v přílohách č. 1 pro
oblast podpory „1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu“ (výzva vyhlášená dne 24. 5. 2012 –
silnice), č. 2 pro oblast podpory „1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob“
(výzva vyhlášená dne 5. 4. 2013), č. 3 pro oblast podpory „3.1 Rozvoj urbanizačních center“ (výzva
vyhlášená 21. 2. 2011), č. 4 pro oblast podpory „3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel“ (výzva
vyhlášená 14. 5. 2012 na NGA sítě pro ICT) a č. 5 pro oblast podpory „3.3 Rozvoj a stabilizace
venkovských sídel“ (výzva vyhlášená 17. 12. 2012 na veřejná prostranství a vzdělávací infrastrukturu).
J. Karásek dále informoval, že na základě zbývajícího finančního objemu prostředků stanoveného pro
výzvu a předchozích zkušeností je doporučena pro schválení projektů k financování v oblasti podpory
„1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu“ bodová hranice 50 bodů, v oblasti podpory „1.3 Obnova
vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob“ bodová hranice 50 bodů, v oblasti podpory
„3.1 Rozvoj urbanizačních center“ bodová hranice 50 bodů a pro obě výzvy v oblasti podpory „3.3
Rozvoj a stabilizace venkovských sídel“ bodová hranice 50 bodů.
Pořadí jednotlivých projektů bylo stanoveno na základě bodového ohodnocení a je uvedeno pro každou
oblast podpory v příslušné příloze.
Pan Peša konstatoval, že je činný v orgánech města Olešnice na Moravě, jehož projekt je aktuálně
schvalován, nicméně není v takovém vztahu ke schvalovanému projektu, který by zakládal střet zájmů.
Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–06,
ÚRR 44/06-1

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:
Usnesení:

RR–44–2013–06, RR–44–2013–06–př. č. 1
ÚRR 44/06-2

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–44–2013–06–př. č. 1.
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Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

RR–44–2013–06
ÚRR 44/06-3

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory „1.3 Obnova vozového parku drážních
vozidel hromadné přepravy osob“ a výzvu vyhlášenou dne 5. 4. 2013


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:
Usnesení:

RR–44–2013–06, RR–44–2013–06–př. č. 2
ÚRR 44/06-4

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory „1.3 Obnova vozového parku drážních
vozidel hromadné přepravy osob“ a výzvu vyhlášenou dne 5. 4. 2013


souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–44–2013–06–př. č. 2.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

RR–44–2013–06
ÚRR 44/06-5

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
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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:
Usnesení:

RR–44–2013–06, RR–44–2013–06–př. č. 3
ÚRR 44/06-6

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–44–2013–06–př. č. 3.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

RR–44–2013–06
ÚRR 44/06-7

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory „3.3 Rozvoj a
stabilizace venkovských sídel“ a výzvu vyhlášenou dne 14. 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
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Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–06, RR–44–2013–06–př. č. 4
ÚRR 44/06-8

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory „3.3 Rozvoj a
stabilizace venkovských sídel“ a výzvu vyhlášenou dne 14. 5. 2012


souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–44–2013–06–př. č. 4.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

RR–44–2013–06
ÚRR 44/06-9

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory „3.3 Rozvoj a
stabilizace venkovských sídel“ 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:
Usnesení:

RR–44–2013–06, RR–44–2013–06–př. č. 5
ÚRR 44/06-10

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory „3.3 Rozvoj a
stabilizace venkovských sídel“ a výzvu vyhlášenou dne 17. 12. 2012


souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–44–2013–06–př. č. 5.
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Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

7. 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
Z důvodu aktualizace plánu výzev je Výboru Regionální rady Jihovýchod předkládán změněný plán
výzev na rok 2013 ke schválení.
Navrhovaná změna spočívá v upřesnění vyhlášení závěrečné kontinuální výzvy v oblasti podpory „3.4
Veřejné služby regionálního významu“ s ohledem na plnění indikátorů a absorpční kapacity (zaměření
výzev – podporované aktivity), vývoj kurzu a upřesnění alokace výzvy z důvodu realokace.
Výzva v oblasti podpory „3.4 Veřejné služby regionálního významu“ umožňuje dotaci až 100 %
celkových způsobilých výdajů. Zároveň bude částka alokace výzvy v oblasti podpory „3.4 Veřejné služby
regionálního významu“ navyšována úsporami projektů, vratkami, korekcemi a prostředky z
nedokončených projektů. S vybranými projekty budou podepsány smlouvy na pohyblivou částku dotace
v závislosti na změně směnného kurzu CZK/EUR.
Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–07, RR–44–2013–07–př. č. 1
ÚRR 44/07-1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
 plán výzev pro rok 2013 dle materiálu RR–44–2013–07–př. č. 1.
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

RR–44–2013–07, RR–44–2013–07–př. č. 2
ÚRR 44/07-2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


výzvu
pro
oblast
podpory
„3.4
dle materiálu RR–44–2013–07–př. č. 2.

Zapsala: K. Suchánková
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Veřejné

služby

regionálního

významu“

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

8. Informace o realokacích
V. Jaroš informoval o vývoji v oblasti realokací finančních prostředků za dobu od konání posledního
VRR. Konstatoval, že Vláda ČR dne 22. 5. 2013 schválila materiál Vyhodnocení řízení rizikových
operačních programů, ve kterém mj. navrhovala rozdělení celkem 3,6 mld. Kč z Regionálního
operačního programu Severozápad (ROP SZ) a Operačního programu Technická pomoc (OP TP).
O změnách realokací rozhodují příslušné monitorovací výbory operačních programů. Monitorovací výbor
ROP SZ jednal o realokacích v průběhu prázdnin dvakrát, nicméně změnu neschválil.
V. Jaroš konstatoval, že situace s realokacemi je velmi tristní, představil analýzu, na které spolupracoval
ředitel ÚRR ROP Střední Čechy T. Novotný s M. Hrubým a s J. Ungermanem, která mluví o ztrátě až
119 mld. Kč, přičemž ROP mají absorpční kapacitu až 28 mld. Kč. Podle analýz MMR-NOK může být
nevyčerpáno až 11,6 mld. Kč.
Z výše uvedených důvodů bude ROP Jihovýchod realizovat pouze realokaci uvnitř programu.
Monitorovacímu výboru ROP JV bylo předloženo rozdělení zohledňující potřeby středního školství
v oblasti podpory 3.4 a obcí velikostní kategorie 500 až 4 999 obyvatel v oblasti podpory 3.3. „Zbytek“
bude rozdělen v oblasti podpory 1.1 na rekonstrukce silnic II. a III. tříd. Toto rozdělení není v rozporu
s jednáním Výboru Regionální rady dne 26. 6. 2013 (s bodem k realokacím). Zdrojové oblasti podpory,
ze kterých jsou peníze převáděny, zůstávají beze změny.
Dne 20. 9. 2013 Monitorovací výbor ROP JV realokaci prostředků a související změnu ROP Jihovýchod
v níže uvedených parametrech schválil.
V. Jaroš seznámil členy s dalšími potřebnými kroky, kdy Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zahájilo
dne 17. 9. 2013 tzv. zjišťovací řízení ke koncepci „Aktualizace Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Jihovýchod pro období 2007–2013“. Dne 23. 9. 2013 byla koncepce vyvěšena na
úřední desce Kraje Vysočina, dne 24. 9. 2013 na úřední desce JMK. Vzhledem k zákonným lhůtám a na
základě informací z MŽP lze výsledek očekávat nejpozději do 29. 10. 2013 (20 dnů
na vyjádření od vyvěšení na desce posledního kraje a maximálně 15 dnů na zpracování
ze strany MŽP). MŽP se bude snažit „svoji“ část lhůty zkrátit na minimum.
Po získání předpokládaného „kladného“ výsledku tohoto tzv. SEA screeningu, tedy že není nutné
vypracovávat
kompletní
SEA,
bude
revidovaný
ROP
Jihovýchod
zaslán
obratem
ke schválení Evropské komisi.
Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–08, RR–44–2013–09–př. č. 1, RR–44–2013–09–př. č. 2
ÚRR 44/08

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí

Zapsala: K. Suchánková
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informativní zprávu o realokacích dle materiálu RR–44–2013–08.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

9. Informace o přípravě příštího programového období 2014‒2020
A. Zatloukal seznámil členy VRR s přípravou příštího programového období 2014‒2020. Vyjednávací
tým Asociace krajů ČR společně s krajskými úřady jednotlivých krajů rozpracovával usnesení Rady
Asociace krajů ze dne 28. 5. 2013 týkající se příprav na příští programové období.
Představil čtyři zásadní kroky:


Proběhla řada jednání představitelů Asociace krajů ČR (hejtmani Michal Hašek, Jiří Zimola a
Martin Netolický) s premiérem Jiřím Rusnokem, ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem a
ministrem financí Janem Fišerem. Na jednáních bylo dohodnuto, že Regionální operační
programy v nynější podobě se definitivně realizovat nebudou, nicméně kraje budou mít svůj
nástroj ITI (viz dále), a že budou zachovány (transformovány) Úřady Regionálních rad (viz dále).



Kraje intenzivně připravují krajské ITI a rozvíjejí partnerství v jednotlivých krajích
(na obou krajích již proběhly iniciační schůzky), přičemž výsledné návrhy
a partnerství by měly být ustanoveny do konce září. Velká aglomerační centra (Praha, Brno,
Ostrava, Pardubice, Hradec Králové, Ústí n. Labem a Plzeň) připravují ITI svých aglomerací. Pro
menší města se uvažuje o nástroji „cílené výzvy“. Současně se v krajích připravují místní akční
skupiny – MAS.



Zastřešujícím a koordinačním dokumentem nad všemi krajskými bude tzv. RIR – Regionální
intervenční rámec.



Stále se nedaří najít úplnou shodu se Svazem měst a obcí ČR (dále též SMO ČR), kdy SMO ČR
požaduje integrované nástroje pro města nad 25 tis. obyvatel a jejich funkční zázemí.
Vyjednávací tým AKČR včetně generálního sekretáře Davida Sventka vysoký počet
integrovaných nástrojů považuje za neřiditelný.

A. Zatloukal informoval, že jsou připravovány návrhy transformace Úřadů Regionálních rad pro nové
programové období.
V závěru tohoto bodu informoval A. Zatloukal o dalších potřebných krocích v přípravě nového
programového období 2014‒2020 - Ustanovení partnerství pro RIR v krajích, Shoda na integrovaných
nástrojích se SMO ČR, Vyjednání transformace Regionálních rad, Zapracování integrovaných nástrojů
včetně RIR do IROP, Dohody o partnerství a národních metodik.

Zapsala: K. Suchánková
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Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–9, RR–44–2013–9–př. č. 1, RR–44–2013–9–př. č. 2
ÚRR 44/9

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


informativní zprávu o přípravě příštího programového období 2014–2020 dle materiálu RR–44–
2013–9.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
14-0-0
Kraj Vysočina:
8-0-0
Jihomoravský kraj:
6-0-0
10. Informace o provedených finančních korekcích
E. Šteflová informovala o provedených finančních korekcích, celkový objem krácení dotací dle pokynů
COCOF činí od minulého zasedání Výboru 9 972 748,59 Kč.
Tento bod byl informativního rázu a nebylo o něm hlasováno.
11. Informace o projektech 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 v oblasti Pasohlávek:
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
Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–11
ÚRR 44/11

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí

Zapsala: K. Suchánková
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informativní zprávu o projektech se strategickým významem pro cestovní ruch
dle materiálu RR–44–2013–11

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

12. Informace o čerpání a plánu výzev ve všech oblastech podpory
E. Šteflová informovala o stavu čerpání finančních prostředků, možných realokací a plánu výzev všech
oblastí podpory, možných finančních korekcích hrozících krajským projektům a také o nejisté části
alokace závěrečných výzev a plnění indikátorů programu.
J. Karásek seznámil členy VRR s problémovými místy při realizaci vybraných projektů financovaných
z ROP JV.
Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–12, RR–44–2013–12–př. č. 1
ÚRR 44/12

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–44–2013–12.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

13. Výsledky provedených auditů a plánované audity
E. Šteflová informovala o výsledcích provedených auditů a dále informovala členy VRR o dalších
plánovaných auditech. V roce 2013 bylo do vzorku auditu zahrnuto celkem 32 projektů, z toho 15
projektů realizovaných v Jihomoravském kraji a 17 projektů realizovaných v Kraji Vysočina. Doposud
není většina auditů projektů ukončena.
Zároveň v letošním roce probíhal re-performance audit u 7 projektů, který byl požadován ze strany EK
s cílem ověřit práci auditorů na vzorku auditovaných projektů z roku 2012. Dále E. Šteflová informovala o
auditu EÚD a auditu EK, realizovaných v roce 2010, které ale dosud nejsou plně vypořádány.

Zapsala: K. Suchánková
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Závěrem tohoto bodu informovala E. Šteflová o plánovaných auditech ještě během letošního roku.
Jedná se o audit NKÚ zaměřený na projekty z oblasti cestovního ruchu a systémový audit na udělování
finančních korekcí ze strany AO MF ČR. Smyslem auditu je ověření správnosti udělování finančních
korekcí dle tabulky COCOF zejména tam, kdy byla udělena korekce nižší než je maximum.
Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–13, RR–44–2013–13–př. č. 1
ÚRR 44/13

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


zprávu o provedených a plánovaných auditech dle materiálu RR–44–2013–13 a RR–44–2013–
13–př. č. 1.
pro-proti-zdržuji se
Hlasování:
14-0-0
Kraj Vysočina:
8-0-0
Jihomoravský kraj:
6-0-0
14. Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
V souladu se schváleným postupem rozhoduje o žádosti příjemce o prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně a penále s odvodem spojeného VRR.
S. Staníková informovala o jednotlivých případech a žádostech příjemců o prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně. Jedná se o subjekty:
 Kanonie premonstrátů v Želivě v rámci realizace projektu s názvem „Zpřístupnění ambitu kláštera
Želiv“,
 Regionální rada Jihovýchod v rámci realizace projektu s názvem „Podpora absorpční kapacity
ROP Jihovýchod v letech 2009–2015“,
 Kraj Vysočina v rámci realizace projektů v oblasti podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
v regionu
 Statutární město Jihlava v rámci realizace projektů ve více oblastech podpory,
 Ing. Michal Dědek v rámci realizace projektu s názvem „Přístavba hotelu Selský dvůr“. Jde pouze
o penále spojené s odvodem za porušení rozpočtové kázně, který byl uhrazen v plné výši.
Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–14, RR–44–2013–14–př. č. 1, RR–44–2013–14–př. č. 2
ÚRR 44/14-1

Výbor Regionální rady
schvaluje

Zapsala: K. Suchánková
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na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven
rozhodnutím ze dne 18. 7. 2013, č. j. RRJV 10632/2013 (materiál RR–44–2013–14–př. č. 1 a 2),
a to ve výši 51 726,00 Kč.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
13-0-0
8-0-0
5-0-0

RR–44–2013–14, RR–44–2013–14–př. č. 3, RR–44–2013–14–př. č. 4
ÚRR 44/14-2

Výbor Regionální rady
schvaluje


na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven
rozhodnutím ze dne 2. 9. 2013, č. j. RRJV 10471/2013 (materiál RR–44–2013–14–př. č. 3 a 4), a
to ve výši 239 831,00 Kč.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
13-0-0
8-0-0
5-0-0

RR–44–2013–14, RR–44–2013–14–př. č. 5, RR–44–2013–14–př. č. 6
ÚRR 44/14-3

Výbor Regionální rady
schvaluje


na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven
rozhodnutím ze dne 12. 8. 2013, č. j. RRJV 12171/2013 (materiál RR–44–2013–14–př. č. 5 a 6),
a to v celkové výši 6 511 968,00 Kč.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Zapsala: K. Suchánková
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pro-proti-zdržuji se
13-0-0
8-0-0
5-0-0

Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–14, RR–44–2013–14–př. č. 7, RR–44–2013–14–př. č. 8
ÚRR 44/14-4

Výbor Regionální rady
schvaluje


na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven
rozhodnutím ze dne 12. 9. 2013, č. j. RRJV 12208/2013 (materiál RR–44–2013–14–př. č. 7 a 8),
a to v celkové výši 3 121 691,00 Kč.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

pro-proti-zdržuji se
13-0-0
8-0-0
5-0-0

RR–44–2013–14, RR–44–2013–14–př. č. 9, RR–44–2013–14–př. č. 10
ÚRR 44/14-5

Výbor Regionální rady
schvaluje


na základě žádosti příjemce prominutí penále spojeného s odvodem za porušení rozpočtové
kázně, které bylo vyměřeno platebním výměrem ze dne 12. 9. 2013, č. j. RRJV 12795/2013
(materiál RR–44–2013–14–př. č. 9 a 10), a to ve výši 813 205,00 Kč.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
13-0-0
8-0-0
5-0-0

15. Souhlas s odštěpením společnosti SWN Moravia, s.r.o. na společnost Gaudeo –
Vranovská pláž s.r.o.
E. Šteflová seznámila členy Výboru s žádostí příjemce o vydání písemného souhlasu s odštěpením
společnosti Gaudeo – Vranovská pláž s.r.o od společnosti SWN Moravia, s.r.o.
Společnost Gaudeo – Vranovská pláž s.r.o. bude provozovat aktivity v oblasti cestovního ruchu. Tyto
činnosti doposud provozovala společnost SWN Moravia, s.r.o., která mimo jiné podniká v oblasti výroby
schodišť a stavebnictví atd. Po prostudování dokumentů ze strany kontrolní skupiny i právního oddělení
bylo VRR doporučeno projekt odštěpení odsouhlasit, vzhledem k tomu, že dle zaslané rozvahy
odštěpovaná společnost Gaudeo – Vranovská pláž s.r.o. disponuje dlouhodobým majetkem ve výši

Zapsala: K. Suchánková
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23 850 000 Kč (z toho stavby 22 036 000 Kč) oceněným na základě znaleckého posudku. Oproti tomuto
má však cizí zdroje ve výši 22 294 000 Kč, z čehož bankovní úvěry tvoří 13 543 000 Kč. Zde je také
zohledněn úvěr na realizaci projektu, kdy příjemce ručí právě výstupy projektu (v době realizace toto
bylo umožněno ze strany poskytovatele dotace). Doposud příjemce plnil veškeré povinnosti vyplývající
ze smlouvy o poskytnutí dotace a projekt je ve čtvrtém roce udržitelnosti (pravidelně jsou předkládány
monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu včetně např. dokladu o bezproblémovém splácení
poskytnutého úvěru).
Podklad:
Usnesení:

RR–44–2013–15
ÚRR 44/15

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
uděluje souhlas


s odštěpením společnosti, příjemce dotace SWN Moravia, s.r.o., na společnost Gaudeo –
Vranovská pláž s.r.o. u projektu Penziony GAUDEO Vranovská přehrada, reg. č.
CZ.1.11/2.1.00/01.00112 dle tohoto materiálu.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro-proti-zdržuji se
14-0-0
8-0-0
6-0-0

J. Běhounek informoval o příštím zasedání Výboru, který se bude konat dne 4. 12. 2013 v Kraji
Vysočina.

Jednání skončeno v 11.00 hod.

MUDr. Jiří Běhounek
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod
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Ověřovatelé zápisu:

15. 10. 2013

Stanislav Navrkal

15. 10. 2013

Ing. Bc. Martin Hyský

Zápis vypracovala:

K. Suchánková

V Brně dne:

4. 10. 2013
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