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Zápis ze 45. zasedání 
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne  

4. 12. 2013 v Jihlavě 
 
 
 
Program zasedání: 
 

1. Schválení programu jednání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení dokumentace ROP JV 
4. 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. 40/2013 
6. Schválení plánu Technické pomoci pro rok 2014 
7. Schválení Komunikačního plánu pro rok 2014 
8. Schválení rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2014 a schválení rozpočtového výhledu 

Regionální rady Jihovýchod na léta 2015–2016 
9. Schválení projektů určených k financování z ROP JV pro oblasti podpory 

a) Rozvoj dopravní infrastruktury 
b) Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 
c) 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 
d) 3.1 Rozvoj urbanizačních center 
e) 4.2 Podpora absorpční kapacity 

10. Schválení změny projektu „Aktivity spojené s realizací a řízením ROP Jihovýchod v letech 2009–
2015“, reg. č. CZ.1.11/4.1.00/04.00871 

11. Informace o přípravě příštího programového období 2014–2020 
12. Informace o provedených finančních korekcích 
13. Informace o projektech se strategickým významem pro cestovní ruch 
14. Informace o čerpání ve všech oblastech podpory 
15. Výsledky provedených auditů 
16. Termíny zasedání VRR a VT v roce 2014 
17. Souhlas se zřízením zástavy na majetku u projektu „Panský dvůr Telč - centrum volnočasových 

aktivit a turistiky“, reg. číslo CZ.1.11/2.1.00/28.01419 
18. Schválení změn IPRM Jihlavy 
19. Schválení Výroční zprávy za rok 2012 
20. Informativní zpráva o řízení rizik 
21. Promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně 
22. Schválení převodu majetku pořízeného z dotace na třetí osobu u projektu „II/409 Panské 

Dubénky – most ev. č. 409-016“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01276  
23. Různé 
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Prezenční listina: 
MUDr. Jiří Běhounek Mgr. Václav Božek, CSc. 
Ing. Vladimír Novotný Bc. Zdeněk Pavlík 
Zdeněk Chlád Ing. Jaroslav Parolek  
Ing. Marie Černá PaedDr. Zdeněk Peša 
Ing. Radovan Necid Stanislav Navrkal 
Josef Číž Ing. Mgr. Ivo Vrzal 
  
  
Průběh jednání: 
Jednání zahájil v 9.20 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek.  
Jednání se zúčastnilo 12 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále jen „Výbor“), z toho šest 
za Jihomoravský kraj a šest za Kraj Vysočina. JUDr. Michal Hašek, Ing. Martin Bedra, Ing. Martin Hyský 
a Ing. Václav Kodet byli omluveni.  
Zasedání se zúčastnila také Mgr. Marta Valešová, MBA. 
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 je upravený program, doplněn byl bod č. 22 „Schválení převodu majetku 
pořízeného z dotace na třetí osobu u projektu II/409 Panské Dubénky – most č. č. 409-016. reg. č. 
CZ.1.11/1.1.00/21.01276, k bodu č. 9 byla upravena důvodová zpráva a byl doplněn přehled projektů 
určených k financování z ROP JV ke schválení, tj. přílohy č. 1 – 8, k bodu č. 11 byly doplněny informační 
materiály a k dispozici je také materiál „Přehled čerpání – dosažené výsledky k 2. 12. 2013“. Nebyly 
podány žádné další návrhy na doplnění či změnu programu. 
 
Podklad:  RR–45–2013–01, RR–45–2013–01–př. č. 1, upr. 1 
Usnesení:  ÚRR 45/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 program 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu  
RR–45–2013–01–př. č. 1upr. 

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
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2. Schválení ověřovatelů zápisu  
 
Podklad: RR–45–2013–02 
Usnesení: ÚRR 45/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 ověřovatele zápisu ze 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  
 

Jihomoravský kraj: Stanislav Navrkal 
 

a za Kraj Vysočina: Ing. Marie Černá 

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 

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

manuál ROP JV, Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu a Smlouva o 
poskytnutí dotace) 
 

V. Jaroš informoval o změnách v předložené dokumentaci. V  Příručce pro žadatele a příjemce jsou 
doplněna pravidla k problematice nepřímých výdajů a byly provedeny jazykové úpravy. 

V Operačním manuálu se zásadní změna týká možnosti pozastavení závěrečných kontinuálních výzev. 
Dále V. Jaroš informoval o dvou nových vzorech Smluv o poskytnutí dotace, v prvním vzoru byly 
zapracovány změny v souvislosti se zavedením nepřímých výdajů a druhý vzor, platný od 1. 1. 2014 
obsahuje změny v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). 

V Metodickém pokynu ke způsobilým výdajům projektu byla doplněna pravidla k problematice nepřímých 
výdajů. 
 
Podklad: RR–45–2013–03, RR–45–2013–03–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 45/03–1 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 

 Příručku pro žadatele a příjemce k Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod, verzi 1.35 
dle materiálu RR–45–2013–03–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 

 
 

Podklad: RR–45–2013–03, RR–45–2013–03–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 45/03–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 Operační manuál Regionálního operačního programu Jihovýchod, verzi 1.34 dle materiálu RR–
45–2013–03–př. č. 2. 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–03, RR–45–2013–03–př. č. 3, RR–45–2013–03–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 45/03–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 

 vzory Smlouvy o poskytnutí dotace k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti 
Jihovýchod dle materiálu RR–45–2013–03–př. č. 3 a 4. 
 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–03, RR–45–2013–03–př. č. 5 
Usnesení: ÚRR 45/03-4 
 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
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 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektů Regionálního operačního programu 
Jihovýchod, verzi 1.3 dle materiálu RR–45–2013–03–př. č. 5. 

      
pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  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 
 

F. Carda informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod k 25. 11. 
2013, dále o zprávě k účetní uzávěrce v průběhu účetního období. Konstatoval, že v období 1. 1. – 30. 
9. 2013 nebyla vyhodnocena žádná rizika a ztráty hrozící účetní jednotce. Výsledkem hospodaření k 30. 
9. 2013 byla ztráta ve výši 3 972 754, 93 Kč, která vznikla zapojením peněžních prostředků minulého 
období (použití úroků na financování podílu regionální rady u příjemců).  

Závěrem tohoto bodu seznámil členy s rozpočtovým opatřením schváleným předsedou Regionální rady 
a dále s osmi rozpočtovými opatřeními schválenými ředitelem Úřadu Regionální rady Jihovýchod 
v období od posledního zasedání Výboru. 
 
Podklad: RR–45–2013–04 
Usnesení: ÚRR 45/04–1 
 
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 25. 11. 2013 dle materiálu RR–45–2013–04–př. č. 1. 

 

    pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–04, RR–45–2013–04–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 45/04–2 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  

 zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod k účetní závěrce Regionální rady Jihovýchod 
k 30. 9. 2013 dle materiálu RR–45–2013–04–př. č. 2.   

 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–04, RR–45–2013–04–př. č. 3, RR–45–2013–04–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 45/04–3 
 
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. 37/2013) a ředitele Úřadu Regionální rady 
Jihovýchod (č. 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36/2013),  
dle materiálu RR–45–2013–04–př. č. 3 a přehled všech rozpočtových opatření  
za rok 2013 dle materiálu RR–45–2013–04–př. č. 4.  

 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

5. Rozpočtové opatření č. 40/2013 
 
F. Carda seznámil členy Výboru s rozpočtovým opatřením č. 40/2013, které zvyšuje celkové příjmy 
rozpočtu o 4 127 814, 90 Kč a ve stejné výši upravuje financování daného roku. 
 
Podklad: RR–45–2013–05, RR–45–2013–05–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 45/05 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 rozpočtové opatření č. 40/2013 dle materiálu RR–45–2013–05–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 
 
 

6. Schválení plánu Technické pomoci pro rok 2014 
 
V. Jaroš informoval, že v prioritní ose technické pomoci jsou v současné době realizovány dva projekty, 
jeden projekt v oblasti podpory 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV (výhradně na náklady 
provozu Úřadu RR JV) a v oblasti 4.2 Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009‒2015 
(náklady na propagaci programu – semináře, propagační materiály, vzdělávací akce apod.). Informoval o 
předpokládaných výdajích v těchto projektech v roce 2014. 
 
Podklad: RR–45–2013–06,  
Usnesení: ÚRR 45/06 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  

 Plán Technické pomoci pro rok 2014 dle materiálu RR–45–2013–06–př. č. 1 
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

7. Schválení Komunikačního plánu pro rok 2014 
 
K. Dobešová představila Komunikační plán pro rok 2014, konstatovala, že rozpočet Komunikačního 
plánu pro rok 2014 je ve výši 5 630 000,00 Kč. 
 
Podklad: RR–45–2013–07, RR–45–2013–07–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 45/07 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  

 Komunikační plán pro rok 2014 dle materiálu RR–45–2013–07–př. č. 1. 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  5-0-0 
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8. Schválení rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2014 a rozpočtového výhledu 
Regionální rady Jihovýchod na léta 2015–2016 

 
F. Carda informoval o plánovaném rozpočtu na rok 2014 a rozpočtovém výhledu na léta 2015‒2016. 
Návrh rozpočtu Regionální rady na rok 2014 je sestaven z: 

- celkových příjmů ve výši 3 233 719 tis. Kč 
- celkových výdajů ve výši 3 235 321 tis. Kč 
- financování ve výši         1 602 tis. Kč 

  
Podklad: RR–45–2013–08, RR–45–2013–08–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 45/08–1: 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 rozpočet Regionální rady na rok 2014 v závazných ukazatelích rozpočtu, kde příjmy jsou 3 233 
719 tis. Kč, financování 1 602 tis. Kč a výdaje 3 235 321 tis. Kč  
dle materiálu RR–45–2013–08–př. č. 1. 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–08 
Usnesení: ÚRR 45/08–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 že do závazných ukazatelů příjmů a výdajů rozpočtu nevstupují v průběhu roku přijaté peněžní 
prostředky od příjemců dotací (odvody za porušení rozpočtové kázně  
a příjmy v projektech) a odvody těchto příjmů do státního rozpočtu a do rozpočtů krajů. 

 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
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Podklad: RR–45–2013–08, RR–45–2013–08–př. č. 1 část 2, RR–45–2013–08–př. č. 1 část 3 
Usnesení: ÚRR 45/08–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
pověřuje 
 

 ředitele úřadu Regionální rady k provedení podrobného rozpisu rozpočtu  
podle rozpočtové skladby dle materiálu RR–45–2013–08–př. č. 1, část 2 a  RR–45–2013–08–př. 
č. 1, část 3.  

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–08, RR–45–2013–08–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 45/08–4 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2015–2016 dle 
materiálu RR–45–2013–08–př. č. 2.  

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

9. Schválení projektů určených k financování z ROP JV 
 
J. Karásek informoval o provedeném věcném hodnocení u registrovaných projektů splňujících formální 
náležitosti a přijatelnost celkem v sedmi výzvách. Jednotlivým projektům byly přiřazeny body dle 
Hodnotících tabulek ROP JV. Dále informoval o výsledku hodnocení projektu Technické pomoci v oblasti 
podpory 4.2, kde je z důvodu nepřidělování bodů stanoven odlišný postup a schvaluje se pouze 
hodnotící zpráva projektu. K tomuto bodu proběhla diskuse k oslabení koruny ČNB se závěrem, že 
neexistuje garance výše kurzu oslabené koruny (cca 27 Kč za euro) po dva roky. 
 
Podklad: RR–45–2013–09–upr1 
Usnesení: ÚRR 45/09–1 
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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:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–09–upr1, RR–45–2013–09–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 45/09–2 
 
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–45–2013–09–př. č. 1 
 
   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–09–upr1 
Usnesení: ÚRR 45/09–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory „1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury“ a 
výzvu vyhlášenou dne 1. 8. 2013 

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

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
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Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–09–upr1, RR–45–2013–09–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 45/09–4 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory „1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury“ a 
výzvu vyhlášenou dne 1. 8. 2013 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–45–2013–09–př. č. 2 
 
   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–09–upr1 
Usnesení: ÚRR 45/09–5 
 
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 17. 12. 2012 

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

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
Podklad: RR–45–2013–09–upr1, RR–45–2013–09–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 45/09–6 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
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pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory „1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a 
veřejné dopravy“ a výzvu vyhlášenou dne 17. 12. 2012 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–45–2013–09–př. č. 3 
 
   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–09–upr1 
Usnesení: ÚRR 45/09–7 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
pro prioritní osu 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, oblast podpory „2.2 Rozvoj služeb 
v cestovním ruchu“ a výzvu vyhlášenou dne 8. 4. 2013 

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

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013-09–upr1, RR–45–2013–09–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 45/09–8 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
pro prioritní osu 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, oblast podpory „2.2 Rozvoj služeb 
v cestovním ruchu“ a výzvu vyhlášenou dne 8. 4. 2013 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–45–2013–09–př. č. 4. 
   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
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Podklad: RR–45–2013–09–upr1 
Usnesení: ÚRR 45/09–9 
 
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:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–09–upr1, RR–45–2013–09–př. č. 5 
Usnesení: ÚRR 45/09–10 
 
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 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–45–2013–09–př. č. 5 
 
   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–09–upr1 
Usnesení: ÚRR 45/09–11 
 
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 6. 9. 2013 
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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:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–09–upr1, RR–45–2013–09–př. č. 6 
Usnesení: ÚRR 45/09–12 
 
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 6. 9. 2013 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–45–2013–09–př. č. 6 
 
   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–09–upr1, RR–45–2013–09–př. č. 7, RR–45–2013–09–př. č. 8 
Usnesení: ÚRR 45/09–13 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
pro prioritní osu 4 – Technická pomoc, oblast podpory „4.2 Podpora absorpční kapacity“ a výzvu 
vyhlášenou dne 28. 6. 2013 

 Hodnotící zprávy projektu Technické pomoci dle materiálu RR–45–2013–09–př. č. 8 a souhrnný 
přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–45–2013–09–př. č. 7.  
 
   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
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10. Schválení změny projektu „Aktivity spojené s realizací a řízením ROP Jihovýchod v letech 
2009–2015“, reg. č. CZ.1.11/4.1.00/04.00871 
 

V. Jaroš informoval o změně projektu Technické pomoci „Aktivity spojené s realizací a řízením ROP 
Jihovýchod v letech 2009‒2015“, která spočívá ve zvýšení rozpočtu projektu. S touto změnou souvisí 
také zvýšení hodnoty indikátorů projektu, zvyšovány jsou cílové hodnoty všech indikátorů. Nejvýraznější 
zvýšení je u indikátoru „Počet uskutečněných kontrol čerpání finančních prostředků“. 

V. Božek požádal o podrobnější zdůvodnění nových hodnot indikátorů. V. Jaroš tyto hodnoty odůvodnil – 
došlo k úpravě počtu indikátorů v souvislosti se skutečným stavem. 
 
Podklad: RR–45–2013–10  
Usnesení: ÚRR 45/10–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 zapojení zbývající alokace v oblasti podpory 4.1 do projektu Technické pomoci  
reg. č.  CZ.1.11/4.1.00/04.00871.  
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–10, RR–45–2013–10–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 45/10–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 změny projektu „Aktivity spojené s realizací a řízením ROP Jihovýchod v letech 2009–2015“, reg. 
č. CZ.1.11/4.1.00/04.00871 dle materiálu RR–45–2013–10–př. č. 1. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
Podklad: RR–45–2013–10, RR–45–2013–10–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 45/10–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
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 změnu Podmínek pro projekt technické pomoci řídícího orgánu „Aktivity spojené  
s realizací a řízením ROP Jihovýchod v letech 2009–2015“,  
reg. č. CZ.1.11/4.1.00/04.00871 dle materiálu RR–45–2013–10–př. č. 2. 
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

11. Informace o přípravě příštího programového období 2014‒2020 
 

M. Valešová informovala o probíhajícím vyjednávání Dohody o partnerství (zastřešující rámcový 
dokument ČR s EK pro využití strukturálních fondů v programovém období 2014‒2020). Projednávání 
probíhá na národní úrovni a po té s Evropskou komisí. Obě vyjednávání se nyní časově překrývají.  

M. Valešová informovala o Integrovaných nástrojích třech typů: 
- Aglomerace: existence 6 Integrovaných územních investic (ITI), vychází z návrhu nařízení 

evropské legislativy. Jedná se o metropolitní oblasti funkčně vymezené pro hl. m. Prahu, Brno, 
Ostravu, Plzeň a hradecko-pardubické a ústecko-chomutovské aglomerace. 

- Integrované plány rozvoje území, definované ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014‒2020 
(SRR). Týká se krajských měst a zázemí, která nejsou v ITI např. Jihlava, Olomouc, Liberec) 

- Komunitně vedený místní rozvoj se bude realizovat na území místních akčních skupin  
Na posledním setkání partnerů vyplynulo, že kraje potřebují jasně danou alokaci (na zdravotnictví, 
silnice, cestovních ruch apod.), vyjednávání budou pokračovat. 

Institut stálé konference (platforma národní a krajská) – partneři (kraje, obce, VŠ, HK atd.), kteří se 
budou scházet (např. jako nynější VRR) na jednáních by mělo dojít k vyjednávání o prioritách, 
projektech na území daného kraje. Vše by mělo být zapracováno do metodického pokynu pro využití 
územní dimenze.  

Zprostředkující subjekt na úrovni regionů - ve fázi vyjednávání. Cílem je zachování stávajících 
personálních kapacit a administrace evropských dotací z regionů. Budou pokračovat další setkání, jedná 
se zejména o zprostředkující subjekt pro IROP a územní dimenze v některých operačních programů:  
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Životního prostředí a možná také OP Zaměstnanost.  
V. Jaroš informoval o dalších krocích v přípravě příštího programového období 2014‒2020 a o 
informačních materiálech k tomuto bodu. 
V. Božek se dotázal na územní vymezení brněnské metropolitní oblasti a jihlavské sídelní aglomerace 
pro potřeby budoucích integrovaných nástrojů (spolupráce ROP JV s příslušnými městy). 

V. Jaroš informoval, že před zasedáním Výboru obdržel ROP JV finální vyhotovení zakázky „Vymezení 
funkčního území Brněnské metropolitní oblasti a Jihlavské sídelní aglomerace“, kterou zpracovávali 
odborníci z Masarykovy univerzity. Neřeší se typy projektů, kdo a co bude realizovat, ale geografické 
vymezení – na základě dynamických statistických ukazatelů např. dojížďky ekonomicky aktivních 
obyvatel z daných obcí, dostupnost a další. Výsledek se komunikoval s představiteli měst a řešily se 
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další pohledy na vazby obcí. Existují výstupy a mapy zázemí, které Masarykova univerzita v rámci této 
zakázky zpracovala.  

Členové Výboru požádali o zaslání materiálu zpracovaného MU „Vymezení funkčního území Brněnské 
metropolitní oblasti a Jihlavské sídelní aglomerace““.  

A. Zatloukal informoval o příloze č. 1 materiálu s názvem „Analýza rizik regionálních rad“.  Výsledkem je 
pět společných rizik, na kterých se shodly všechny regionální rady: 

 Řídící orgán (Regionální rada) ROP nebude disponovat potřebnou administrativní 
kapacitou a zdroji pro úspěšné dokončení programu v programovém období 
2007‒2013. 

 Zmaření investic do budování institucionální kapacity pro administraci fondů EU 
v regionech v období 2007‒2013. 

 Ztráta jedinečného know-how pro efektivní implementování ESI fondů 2014+ 
v území. 

 Absence silného regionálního aktéra v kohezní politice. 
 Nevhodná publicita kohezní politiky. 

 
Podklad: RR–45–2013–11, RR–45–2013–11–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 45/11 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 informace o přípravě příštího programového období 2014‒2020 dle materiálu RR–45–2013–11 a 
RR–45–2013–11–př. č. 1. 
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

12. Informace o provedených finančních korekcích 
 
E. Šteflová informovala o provedených finančních korekcích, celkový objem krácení dotací dle pokynů 
COCOF činí od minulého zasedání Výboru 1 308 939,03 Kč. 
Tento bod byl informativního rázu a nebylo o něm hlasováno. 

 
 

13. 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.  
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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: RR–45–2013–13 
Usnesení: ÚRR 45/13 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 informativní zprávu o projektech se strategickým významem pro cestovní ruch  
dle materiálu RR–45–2013–13. 
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  5-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

14. Informace o čerpání ve všech oblastech podpory 
 
E. Šteflová v souvislosti s uzavíráním programu ROP JV informovala členy Výboru o stavu čerpání 
finančních prostředků ve všech oblastech podpory, možných realokacích, plánu výzev a případných 
finančních korekcích.  
 
Podklad: RR–45–2013–14, RR–45–2013–14–př. č. 1, RR–45–2013–14–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 45/14 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 informaci o čerpání ve všech oblastech podpory ROP JV dle materiálu RR–45–2013–14, RR–45–
2013–14–př. č. 1 a č. 2.  

 
pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   12-0-0 
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Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

15. Výsledky provedených auditů a plánované audity 
 
E. Šteflová informovala o výsledcích provedených auditů a o probíhajících auditech. Dále upozornila na 
přílohu č. 2 „Pochybení auditorů AO“. 
 
Podklad: RR–45–2013–15, RR–45–2013–15–př. č. 1, RR–45–2013–15–př. č. 2, RR–45–2013–
15–př. č. 3, RR–45–2013–15–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 45/15 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 zprávu o provedených a probíhajících auditech dle materiálu RR–45–2013–15 a RR–45–2013–
15–př. č. 1, vyhodnocení postupu AO dle materiálu RR–45–2013–15–př. č. 2, předběžný výpočet 
chybovosti ROP JV za rok 2013 dle materiálu RR–45–2013–15–př. č. 3 a auditní vzorek pro audit 
NKÚ dle materiálu RR–45–2013–15–př. č. 4.  

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

16. Termíny zasedání VT a VRR pro rok 2014 
 
J. Běhounek informoval, že členům byly termíny zaslány předem ke schválení. Vše bylo akceptováno 
beze změny.  
 
Podklad: RR–45–2013–16 
Usnesení: ÚRR 40/16–1 
 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 termíny zasedání Výboru Regionální rady v následujícím rozložení: 

o 12. 2. 2014 v 9.00 hodin 

o 16. 4. 2014 v 9.00 hodin 
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o 25. 6. 2014 v 9.00 hodin 

o 24. 9. 2014 v 9.00 hodin 

o 3. 12. 2014 v 9.00 hodin 
 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 
 
Podklad: RR–40–2013–16 
Usnesení: ÚRR 40/16–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 termíny zasedání Vyjednávacího týmu v následujícím rozložení: 

o 29. 1. 2014 v 10.00 hodin 

o 2. 4. 2014 v 10.00 hodin 

o 11. 6. 2014 v 10.00 hodin 

o 10. 9. 2014 v 10.00 hodin 

o 19. 11. 2014 v 10.00 hodin 
 
    pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:   6-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 

17. Souhlas se zřízením zástavního práva u projektu „Panský dvůr Telč – centrum 
volnočasových aktivit a turistiky“, CZ.1.11/2.1.00/28.01419 

 
E. Šteflová informovala, že v současné době nemá příjemce uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace 
z ROP JV. Majetek, který má být předmětem budoucí zástavy, je ve vlastnictví Města Telče.  

Příjemce dosud na výzvu URR nedoložil, jakým jiným majetkem disponuje, ani své poslední ekonomické 
výsledky.  

Úřad Regionální rady Jihovýchod se zabýval předloženou žádostí o souhlas se zřízením zástavního 
práva a vyhodnotil ji za rizikovou, zejména pro případ možného budoucího uspokojení pohledávky vůči 
příjemci dotace v době udržitelnosti projektu.  
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Ze strany ÚRR JV je snaha nalézt řešení pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV. 

 
Podklad: RR–45–2013–17, RR–45–2013–17–př. č. 1, RR–45–2013–17–př. č. 2, RR–45–2013–17–př. 
č. 3, RR–45–2013–17–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 45/17 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
neuděluje souhlas 
 

 se zřízením zástavního práva na majetku pořízeném z dotace u projektu „Panský dvůr Telč – 
centrum volnočasových aktivit a turistiky“, CZ.1.11/2.1.00/28.01419.  

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   12-0-0 
Kraj Vysočina:  6-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 

18. Schválení změn Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy 
 
V. Jaroš informoval, že původní IPRM Jihlavy byl schválen v roce 2008, ale dochází k různým změnám 
vlivem realizace IPRM jako takového (zejména k posunu realizace projektů) a podstatné změny 
podléhají schválení ve Výboru RR JV. 
Statutární město Jihlava připravilo novou verzi Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Změny v  
této verzi IPRM (verze 1.12) jsou v souladu s platnou metodickou dokumentací  
pro vypracování IPRM. Dokument obsahuje změny upravující zařazení nových projektových záměrů do 
IPRM Jihlavy a změny zohledňující průběh realizace stávajících projektů zařazených v IPRM. 
 
Podklad: RR–45–2013–18, RR–45–2013–18–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 45/18–1 
 
 
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 1.12 dle materiálu RR–45–2013–18–př. č. 2 za podmínky jeho schválení 
v nezměněné podobě zastupitelstvem Statutárního města Jihlavy. 
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
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Kraj Vysočina:  5-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–45–2013–18, RR–45–2013–18–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 45/18–2: 
 
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–45–2013–18–př. č. 3a–
c za podmínky jeho schválení v nezměněné podobě zastupitelstvem Statutárního města Jihlavy. 

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

19. Schválení Výroční zprávy ROP Jihovýchod za rok 2012 
 
A. Zatloukal představil Výroční zprávu ROP Jihovýchod za rok 2012, která byla schválená také 
Evropskou komisí. 
 
Podklad: RR–45–2013–19, RR–45–2013–19–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 45/19 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 Výroční zprávu Regionálního operačního programu Jihovýchod za rok 2012  
dle materiálu RR–45–2013–19–př. č. 1. 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:  5-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
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20. Zpráva o řízení rizik 
 
V. Jaroš informoval o rizicích, která byla identifikována jako nejvýznamnější ve vztahu k implementaci 
Regionálního operačního programu Jihovýchod. 
 
 
Podklad: RR–45–2013–20, RR–45–2013–20–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 45/20: 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bereme na vědomí 
 

 Zprávu o řízení rizik dle materiálu RR–45–2013–20–př. č. 1. 

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

21. Promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně 
 
S. Staníková informovala, že Výbor na svém 44. zasedání schválil svým usnesením č. ÚRR 44/14–3 
Kraji Vysočina prominutí části odvodu za porušení rozpočtové kázně. Odvod byl udělen za neoprávněné 
rozdělení předmětu těchto veřejných zakázek zadávaných v letech 2009 až 2010: 
 

 zabezpečení technického dozoru investora, 

 zabezpečení autorského dozoru, 

 zpracování projektové dokumentace, 

 zabezpečení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

 organizace výběrového řízení, 

 provedení diagnostiky a stanovení technologie stavebních úprav.  

Dne 18. 11. 2013 byl částečně prominutý odvod uhrazen na účet Regionální rady.  
Při zpracování podkladů pro vyúčtování vrácených finančních prostředků ve vztahu k Platebnímu a 
certifikačnímu orgánu a ministerstvu pro místní rozvoj ČR bylo zjištěno, že u projektů: 

 II/351 od II/602 – Třebíč, reg. číslo CZ.1.11/1.1.00/02.00898; 

 II/354 Nové Město na Moravě, reg. číslo CZ.1.11/1.1.00/02.00901; 

 III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi, reg. číslo CZ.1.11/1.1.00/02.00909; 

 II/347 Světlá n.S. – D1, 1. stavba, reg. číslo CZ.1.11/1.1.00/02.01114, 
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není ve výši prominutí zohledněn vlastní veřejný podíl příjemce a částka prominutého odvodu mohla být 
vyšší.  
S ohledem na skutečnost, že příjemce již částečně prominutý odvod uhradil, bude mu v případě 
schválení prominutí rozdíl mezi původně částečně prominutým odvodem a nově prominutým odvodem 
vrácen na jeho účet. Jedná se o částku 160 669,- Kč. 
 
Podklad: RR–45–2013–21, RR–45–2013–21–př. č. 1, RR–45–2013–21–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 45/21 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
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–45–2013–21–př. č. 1 a 2), 
a to v celkové výši 6 672 667,00 Kč. 

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

22. Schválení převodu majetku pořízeného z dotace na třetí osobu u projektu „II/409 Panské 
Dubénky – most ev. č. 409-016“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01276 

 
E. Šteflová seznámila členy Výboru s žádostí Kraje Vysočina o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace 
s převodem majetku pořízeného z dotace ROP Jihovýchod v době udržitelnosti projektu na jinou osobu 
(obec Panské Dubénky), a to v souvislosti s projektem „II/409 Panské Dubénky – most ev. č. 409-016“, 
reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01276.  

Úřad Regionální rady JV se žádostí řádně zabýval a neshledal skutečnosti, které by díky převodu 
majetku mohly ohrozit udržitelnost projektu „II/409 Panské Dubénky – most ev. č. 409-016“, reg.  
č. CZ.1.11/1.1.00/21.01276. 
 
 
Podklad: RR–45–2013–22, RR–45–2013–22–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 45/22 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
poskytuje souhlas 
 

 s převodem majetku dle materiálu č. RR–45–2013–22–př. č. 1. z vlastnictví Kraje Vysočina na 
obec Panské Dubénky 
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pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   11-0-0 
Kraj Vysočina:  5-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
J. Běhounek informoval o příštím zasedání Výboru, které se bude konat dne 12. 2. 2014 
v Jihomoravském kraji. 
 
 
 
Jednání skončeno v 11.35 hod.  
 
 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek  
            předseda Regionální rady 

            regionu soudržnosti Jihovýchod 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
    
 
 17. 12. 2013   Stanislav Navrkal 
 
 
 
 

17. 12. 2013   Ing. Marie Černá 
 
 
 
 
 
Zápis vypracovala:  K. Suchánková 
 
V Brně dne:  6. 12. 2013 


