Zápis ze 49. zasedání
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,
24. 9. 2014 ve Valči
Program zasedání:
1. Schválení programu jednání
2. Schválení účasti hostů na jednání a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, účetní závěrce a provedených rozpočtových
opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a ředitele ÚRR JV
4. Rozpočtové opatření č. 25/2014
5. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1, 3.1, 3.4 a 4.2 a stav plnění KPI
6. Prodloužení smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu krajů
7. Informace o přípravě příštího programového období 2014–2020
8. Informace o provedených finančních korekcích
9. Informace o projektech se strategickým významem pro cestovní ruch
10. Schválení projektů určených k financování z ROP JV pro oblasti podpory
a) Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
b) 3.1 Rozvoj urbanizačních center
11. Výsledky provedených auditů
12. Zpráva o personálních záležitostech ÚRR
13. Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
14. Rozšíření projektu Datová Dálnice Kamenice, CZ.1.11/3.3.00/29.01353
15. Různé
a) 50. zasedání Výboru Regionální rady se uskuteční 3. 12. 2014 od 9 hodin
v Jihomoravském kraji.
Prezenční listina:
Ing. Bc. Martin Hyský
Zdeněk Chlád
Ing. Marie Černá
Ing. Radovan Necid
Ing. Václav Kodet
Josef Číž

Bc. Zdeněk Pavlík
Mgr. Václav Božek, CSc.
Ing. Jaroslav Parolek
Bohumila Beranová
Ing. Martin Bedrava
Stanislav Navrkal
PaedDr. Zdeněk Peša
Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA

Průběh jednání:
Jednání zahájil v 9.15 hodin místopředseda Regionální rady Z. Pavlík.

Zapsala: K. Suchánková
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Začátku jednání se zúčastnilo 13 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále jen „Výbor“), z toho
sedm za Jihomoravský kraj a šest za Kraj Vysočina. J. Běhounek a V. Novotný byli ze zasedání
omluveni. I. Vrzal se dostavil na jednání před projednáváním bodu č. 6.
Z. Pavlík 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
Z. Pavlík informoval o změnách a úpravách materiálů, které byly předloženy na jednání, a upozornil,
že k dispozici je také materiál „Přehled čerpání – dosažené výsledky ke 2. 9. 2014“.
Podklad:
Usnesení:

RR–49–2014–01, upr. 1, RR–49–2014–01–př. č. 1, upr. 1
ÚRR 49/01

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


program 49. zasedání Výboru Regionální
dle materiálu RR–49–2014–01–př. č. 1, upr. 1.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

rady

regionu

soudržnosti

Jihovýchod

pro–proti–zdržuji se
13–0–0
6–0–0
7–0–0

2. Schválení účasti hostů na jednání a ověřovatelů zápisu
Z. Pavlík informoval, že z důvodu ukončení pracovního poměru RNDr. Ing. Martina Černého, MBA je
navržena účast Doc. RNDr. Ivety Fryšové, Ph.D., jako stálého hosta na zasedáních VRR.
Podklad:
RR–49–2014–02, upr. 1
Usnesení č. ÚRR 49/02–1:
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


účast
Doc.
až do odvolání.

Hlasování:
Kraj Vysočina:

Zapsala: K. Suchánková
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RNDr.

Ivety

Fryšové,

pro–proti–zdržuji se
13–0–0
6–0–0

Ph.D.

na

všech

svých

zasedáních

Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

7–0–0

RR–49–2014–02, upr. 1
ÚRR 49/02–2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


ověřovatele zápisu ze 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:
Jihomoravský kraj:

Stanislav Navrkal

a za Kraj Vysočina:

Ing. Bc. Martin Hyský

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro–proti–zdržuji se
13–0–0
6–0–0
7– 0–0

3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, účetní závěrce a provedených
rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a ředitele ÚRR JV
F. Carda informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod k 31. 8. 2014.
Výboru Regionální rady byla předložena pro informaci zpráva k účetní závěrce sestavená k 30. 6. 2014.
Od posledního zasedání Výboru Regionální rady JV schválil ředitel Úřadu Regionální rady
8 rozpočtových opatření a předseda Regionální rady JV 1 rozpočtové opaření.
Podklad:
Usnesení:

RR–49–2014–03, RR–49–2014–03–př. č. 1
ÚRR 49/03–1

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. 2014 dle materiálu RR–49–2014–03–př. č. 1.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Zapsala: K. Suchánková
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pro–proti–zdržuji se
13–0–0
6–0–0
7–0–0

Podklad:
Usnesení:

RR–49–2014–03, RR–49–2014–03–př. č. 2
ÚRR 49/03–2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–49–2014–03–př. č. 2.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

pro–proti–zdržuji se
13–0–0
6–0–0
7–0–0

RR–49–2014–03, RR–49–2014–03–př. č. 3, RR–49–2014–03–př. č. 4
ÚRR 49/03–3

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních
v kompetenci ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod (č. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21/2014)
a o provedeném rozpočtovém opatření v kompetenci předsedy Regionální rady (č. 16/2014)
dle materiálu RR–49–2014–03–př. č. 3 a přehled všech rozpočtových opatření za rok 2014
dle materiálu RR–49–2014–03–př. č. 4.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro–proti–zdržuji se
13–0–0
6–0–0
7–0–0

4. Schválení rozpočtového opatření č. 25/2014
F. Carda informoval o změnách rozpočtu Regionální rady, které jsou obsaženy v rozpočtovém opatření
č. 25/2014.

Podklad:
Usnesení:

RR–49–2014–04, RR–49–2014–04–př. č. 1
ÚRR 49/04

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje

Zapsala: K. Suchánková
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rozpočtové opatření č. 25/2014 dle materiálu RR–49–2014–04–př. č. 1.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

pro–proti–zdržuji se
13–0–0
6–0–0
7–0–0

5. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1, 3.1, 3.4 a 4.2 a stav plnění KPI
J. Karásek informovali o stavu čerpání v oblastech podpory 1.1, 3.1, 3.4 a 4.2.
Doplnil, že vlivem úspor výdajů v jiných oblastech podpory došlo k navýšení alokace oblasti podpory 1.1.
Po registraci posledního očekávaného projektu došlo k pozastavení kontinuální výzvy v této oblasti.
Dále byl členům Výboru předložen přehled projektů v rámci „závěrečných“ výzev.
V současné době je pro oblast podpory 3.1 vyhlášena kontinuální výzva ze dne 6. 9. 2014.
Z důvodu vyčerpání alokace a nedostatečné absorpční kapacity byl příjem projektů v oblastech podpory
3.4 a 4.2 pozastaven.
A. Zatloukal seznámil členy s klíčovými ukazateli výkonu ÚRR JV (KPI) a představil jejich indikátory:
o
o
o
o
o

Absorpční kapacita v závěrečných projektech v oblasti podpory 1.1
Plnění indikátorů programu
Plnění pravidla N+2
Dostatečná personální kapacita pro splnění cílů programu
Odhad plošné korekce na program

Závěrem informoval o stavu plnění KPI.
Podklad:
Usnesení:

RR–49–2014–05
ÚRR 49/05

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


informace o čerpání v oblastech podpory 1.1, 3.1, 3.4 a 4.2 a o plnění klíčových ukazatelů
výkonu ÚRR Jihovýchod dle materiálu RR–49–2014–05.
pro–proti–zdržuji se
Hlasování:
14–0–0
Kraj Vysočina:
6–0–0
Jihomoravský kraj:
7–0–0

Zapsala: K. Suchánková
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6. Prodloužení smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu krajů
Na jednání se dostavil I. Vrzal.
J. Karásek seznámil členy Výboru s aktuálním stavem výpočtu nejisté části alokace, opatřeními k jejímu
snížení a s potencionálními dopady pro rozpočet krajů. Informoval, že cílem předkládaného opatření je
zrychlení proplácení žádostí o platbu a umožnit krajům využití financí navrácených příjemci po březnu
2016. Kurzová rezerva bude snížena o nevyčerpaný zůstatek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
krajů přibližně o cca 150 mil. Kč. Projekty v tomto objemu byly přesunuty do jisté části alokace.
Dále informoval, že do smlouvy bude podpisem dodatku doplněn další účel pro využití prostředků –
výdaje, které nebudou plně kryty alokací programu, ale očekává se jejich dodatečné krytí z prostředků,
které budou vráceny do ROP JV po 1. 3. 2016.
Podklad:
Usnesení:

RR–49–2014–06, upr. 1, RR–49–2014–06–př. 1, upr. 1
ÚRR 49/06–1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí
dle materiálu RR–49–2014–06–př. č. 1, upr. 1

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

dotace

z rozpočtu

Jihomoravského

kraje

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

RR–49–2014–06, upr. 1, RR–49–2014–06–př. 2
ÚRR 49/06–2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina dle materiálu RR–49–
2014–06–př. č. 2.
pro–proti–zdržuji se
Hlasování:
14–0–0
Kraj Vysočina:
6–0–0
Jihomoravský kraj:
8–0–0

Zapsala: K. Suchánková
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7. Informace o přípravě programového období 2014–2020
V. Jaroš seznámil členy s aktuálními informacemi o přípravě IROP, s rolí regionální rady jako
zprostředkujícího subjektu IROP a s územně zaměřenou finanční alokací pro kraje ČR v programovém
období 2014–2020.
IROP byl po schválení Vládou ČR zaslán v polovině července Evropské komisi (EK) k formálnímu
projednání, připomínky se očekávají koncem září 2014. Předpokládá se, že EK schválí IROP na
přelomu roku a první výzvy programu by mohly být vyhlášeny v květnu 2015.
V. Jaroš informoval o zahájení přípravy strategie řízení IROP ve spolupráci Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR a všech sedmi regionálních rad.
V současné době probíhá také mapování absorpční kapacity programu, příprava plánu výzev,
hodnotících kritérií a je připravována novela zákona č. 248/2000 Sb., kterou budou zakotveny regionální
rady jako zprostředkující subjekty pro programové období 2014–2020. Novela by měla vejít v platnost
v dubnu 2015.
Dále V. Jaroš informoval, že se v současné době plánuje také administrativní kapacita pro implementaci
IROP s cílem využití maximálního počtu kompetentních lidí pro hladký průběh implementace.
Závěrem tohoto bodu V. Jaroš seznámil členy Výboru se zpracováním a přípravou Regionálního akčního
plánu, s Regionální stálou konferencí, která má zajistit zejména zacílení finančních prostředků
na specifické potřeby území a řízení Regionálního akčního plánu, s informacemi ze schůzek AK ČR
a řídících orgánů operačních programů 2014+ ve věci realizace územní dimenze.
Podklad:
Usnesení:

RR–49–2014–07
ÚRR 49/07

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


informace o přípravě příštího programového období 2014–2020 dle materiálu RR–49–2014–07.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

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

8. Informace o provedených finančních korekcích
E. Šteflová informovala o provedených finančních korekcích, celkový objem krácení dotací dle pokynů
COCOF činí od minulého zasedání Výboru 166 652,70 Kč. Odkázala na přílohu č. 1 materiálu, kde jsou
korekce zobrazeny. Tento bod byl informativního rázu a nebylo o něm hlasováno.

Zapsala: K. Suchánková
strana:7

9. Informace o projektech se strategickým významem pro cestovní ruch
J. Karásek a E. Šteflová informovali o stavu projektů se strategickým významem pro cestovní ruch
v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina.
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
Podklad:
Usnesení:

RR–49–2014–09
ÚRR 49/09

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


informativní zprávu o projektech
dle materiálu RR–49–2014–09.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

se

strategickým

významem

pro

cestovní

ruch

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

10. Schválení projektů určených k financování z ROP JV
J. Karásek informoval o provedeném hodnocení u registrovaných projektů splňujících formální náležitosti
a přijatelnost ve dvou výzvách v oblastech podpory 1.1 a 3.1. Jednotlivým projektům byly přiřazeny body
dle Hodnotících tabulek ROP JV.
Podklad:
Usnesení:

RR–49–2014–10
ÚRR 49/10–1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory „1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
v regionu“ a výzvu vyhlášenou dne 1. 8. 2013

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

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

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

RR–49–2014–10, RR–49–2014–10–př. č. 1
ÚRR 49/10–2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje
pro prioritní osu 1 – Dostupnost dopravy, oblast podpory „1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
v regionu“ a výzvu vyhlášenou dne 1. 8. 2013
 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–49–2014–10–př. č. 1.
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

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

RR–49–2014–10
ÚRR 49/10–3

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
 minimální bodovou hranici pro schválení projektů k financování z programu ROP JV ve výši
50 bodů.
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

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

RR–49–2014–10, RR–49–2014–10–př. č. 2
ÚRR 49/10–4

Zapsala: K. Suchánková
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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–49–2014–10–př. č. 2.
Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

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

11. Výsledky provedených auditů a plánované audity
E. Šteflová informovala o auditech operací Auditního orgánu Ministerstva financí ČR, Evropské komise
(z roku 2010 a horizontálním auditu v oblasti projektů zaměřených na zdravotnictví u všech operačních
programů ČR) a o auditu Evropského účetního dvora 2010.
Dále E. Šteflová prezentovala výsledky provedených auditů a informace o plánovaném Auditu
implementace ROP JV, který bude zaměřen na nastavení systému pro ukončování programu.
Podklad:
Usnesení:

RR–49–2014–11, RR–49–2014–11–př. č. 1
ÚRR 49/11

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


zprávu o výsledcích provedených auditů a plánovaných auditech dle materiálu RR–49–2014–11.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

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

12. Zpráva o personálních záležitostech ÚRR
A. Zatloukal informoval členy Výboru o počtu zaměstnanců ÚRR a seznámil je s navrženými změnami
organizační struktury, která souvisí zejména s uzavíráním programu a přípravou nového programového
období.
Dále představil Analýzu administrativní kapacity 2014–2019, která byla zaslána na MMR pro pokrytí
činností v programovém období 2007–2013 a 2014–2020.

Zapsala: K. Suchánková
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Podklad:
Usnesení:

RR–49–2014–12, RR–49–2014–12–př. č. 1
ÚRR 49/12–1

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


informativní zprávu o aktuálním stavu zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod dle materiálu RR–49–2014–12–př. č. 1.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

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

RR–49–2014–12, RR–49–2014–12–př. č. 2
ÚRR 49/12–2

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
schvaluje


změnu organizační struktury dle materiálu RR–49–2014–12–př. č. 2.

Hlasování:
Kraj Vysočina:
Jihomoravský kraj:

Podklad:
Usnesení:

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

RR–49–2014–12, RR–49–2014–12–př. č. 3, RR–49–2014–12–př. č. 4
ÚRR 49/12–3

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
bere na vědomí


Analýzu administrativní kapacity 2014–2019“ a tabulku „Plán administrativní kapacity ROP JV
a ZS pro IROP 2014 – 2019+ dle materiálu RR–49–2014–12–př. č. 3 a RR–49–2014–12–př. č. 4.

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

13. Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
S. Staníková informovala o příjemcích dotace, kteří požádali o prominutí odvodu za porušení rozpočtové
kázně a penále s odvodem spojeného.
Jedná se o následující příjemce:
o Kraj Vysočina, projekt „II/347 Světlá n. S. – D1, 1. Stavba“ – žádost o prominutí odvodu
za porušení rozpočtové kázně
o ŽS REAL, a.s., projekt „Výstavba komplexu Moravia THERMAL“ – žádost o prominutí penále
spojeného s odvodem za porušení rozpočtové kázně.
Podklad: RR–49–2014–13, RR–49–2014–13–př. č. 1, RR–49–2014–13–př. č. 2
Usnesení: ÚRR 49/13–1
Výbor Regionální rady
schvaluje


na základě žádosti příjemce prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, který byl stanoven
rozhodnutím č. j. RRJV 10187/2014 (materiál RR–49–2014–13–př. č. 1 a 2), a to ve výši
146 274 891,00 Kč.

pro–proti–zdržuji se
Hlasování:
14–0–0
Kraj Vysočina:
6–0–0
Jihomoravský kraj: 8–0–0
Podklad: RR–49–2014–13, RR–49–2014–13–př. č. 3, RR–49–2014–13–př. č. 4
Usnesení: ÚRR 49/13–2
Výbor Regionální rady
schvaluje


na základě žádosti příjemce prominutí penále spojeného s odvodem za porušení rozpočtové
kázně, které bylo vyměřeno platebním výměrem ze dne 5. 8. 2014 č. j. RRJV 10752/2014
(materiál RR–49–2014–13–př. č. 3 a 4), a to v plném rozsahu.

pro–proti–zdržuji se
Hlasování:
14–0–0
Kraj Vysočina:
6–0–0
Jihomoravský kraj: 8–0–0
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14. Rozšíření projektu „Datová Dálnice Kamenice“, reg. č. CZ.1.11/3.3.00/29.01353
E. Šteflová seznámila členy s návrhem řešení rozšíření projektu „Datová Dálnice Kamenice“
a prezentovala konkrétní hodnoty rozšíření původního projektu. Příjemce dotace doložil relevantní
projektovou dokumentaci i podrobný položkový rozpočet.
Hodnoty indikátorů uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace zůstanou zachovány, stejně jako maximální
schválená dotace a maximální výše způsobilých výdajů.
Podklad: RR–49–2014–14, RR–49–2014–14–př. č. 1
Usnesení: ÚRR 49/14
Výbor Regionální rady
schvaluje


rozšíření projektu „Datová Dálnice Kamenice“, reg. číslo CZ.1.11/3.3.00/29.01353 dle materiálu
RR–49–2014–14.

pro–proti–zdržuji se
Hlasování:
14–0–0
Kraj Vysočina:
6–0–0
Jihomoravský kraj: 8–0–0
15. Různé
A. Zatloukal informoval, že příštího zasedání Výboru by se zúčastnila také Marta Valešová. Toto
zasedání by se mělo konat dne 3. 12. 2014 v Lednici.
V. Kodet se ze zasedání Výboru dne 3. 12. 2014 předem omluvil.
S. Navrkal informoval, že v termínu dne 3. 12. 2014 je naplánována v Jihomoravském kraji návštěva
prezidenta ČR, tudíž je nutné provést změnu termínu 50. zasedání Výboru. Členové Výboru se dohodli
na korespondenčním stanovení nového termínu a Z. Pavlík požádal ÚRR o jeho zajištění.
I. Minařík informoval o termínu slavnostního otevření projektu ROP JV „Lázeňská zóna Lednice –
doplnění infrastruktury“ dne 4. 10. 2014 od 16 hodin.
Jednání skončilo v 11.00 hod.

MUDr. Jiří Běhounek
předseda Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod

Zapsala: K. Suchánková
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Ověřovatelé zápisu:

7. 10. 2014

Stanislav Navrkal

7. 10. 2014

Ing. Bc. Martin Hyský

Zápis vypracovala:

K. Suchánková

V Brně dne:

26. 9. 2014
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