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Zápis ze 46. zasedání 
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne  

19. 2. 2014 v Brně 
 
 
Program zasedání: 
 

1. Schválení programu jednání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení dokumentace ROP JV a informace o přijetí nového pokynu COCOF  

ke stanovení finančních oprav za nedodržení pravidel pro veřejné zakázky  
4. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady a provedených rozpočtových opatřeních 

v kompetenci předsedy RR JV a ředitele ÚRR JV 
5. Zavedení flexibility a informace o čerpání ve všech oblastech podpory 
6. Informace o přípravě příštího programového období 2014–2020 
7. Informace o provedených finančních korekcích 
8. Informace o projektech se strategickým významem pro cestovní ruch 
9. Schválení projektů určených k financování z ROP JV pro oblasti podpory 

a) 3.1 Rozvoj urbanizačních center 
b) 3.4 Veřejné služby regionálního významu 

10. Výsledky provedených auditů a informace o chybovosti ve Výroční kontrolní zprávě 2013  
11. Schválení změny harmonogramu projektu „Modernizace motorových vozů M27.002, M27.003, 

M27.004“, reg. číslo CZ.1.11/1.3.00/09.01053 
12. Zpráva o personálním obsazení ÚRR 
13. Schválení plánu výzev na rok 2014 
14. 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 
15. Změny termínů zasedání VT a VRR v roce 2014 
16. Různé 

a) Informace o zřízení webové sekce „Transparentní úřad“ 
b) Informace o zadaných podlimitních veřejných zakázkách 

 
Prezenční listina: 
MUDr. Jiří Běhounek Mgr. Václav Božek, CSc. 
Ing. Vladimír Novotný Bc. Zdeněk Pavlík 
Ing. Bc. Martin Hyský  Ing. Jaroslav Parolek  
Zdeněk Chlád PaedDr. Zdeněk Peša 
Ing. Marie Černá Ing. Martin Bedrava  
Ing. Radovan Necid  Stanislav Navrkal 
Ing. Václav Kodet  
Josef Číž  
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Průběh jednání: 
Jednání zahájil v 9.20 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek a oznámil, že M. Černá se na 
jednání dostaví později.  
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. M. Hašek a I. Vrzal byli 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 je upravený program, bod č. 15 „Schválení dodatku ke smlouvě o 
poskytnutí úvěru PPF bankou, a.s.“ byl stažen, k bodu č. 9 byl doplněn přehled projektů určených 
k financování z ROP JV ke schválení, tj. přílohy č. 1 – 3, a k dispozici je také materiál „Přehled čerpání – 
dosažené výsledky k 4. 2. 2014“. Usnesení URR 46/15 nebude přijímáno, ostatní podkladové materiály 
nebudou přečíslovány. Nebyly podány žádné další návrhy na doplnění či změnu programu. 
 
Podklad:  RR–46–2014–01, RR–46–2014–01–př. č. 1, upr. 1 
Usnesení:  ÚRR 46/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  

 program 46. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu  
RR–46–2014–01–př. č. 1, upr.1. 

 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   13-0-0 
Kraj Vysočina:  7-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
Na zasedání se dostavila M. Černá.  
 
 

2. Schválení ověřovatelů zápisu  
 
Podklad: RR–46–2014–02 
Usnesení: ÚRR 46/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
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 ověřovatele zápisu ze 46. 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. Schválení dokumentace ROP JV a informace o přijetí nového pokynu COCOF  

ke stanovení finančních oprav za nedodržení pravidel pro veřejné zakázky 
 

V. Jaroš informoval o změnách v jednotlivých kapitolách Operačního manuálu ROP JV – verze 1.35. 

S. Staníková informovala o přijetí nového pokynu COCOF ke stanovení finančních oprav, které mají být 
uděleny Evropskou komisí na výdaje financované Evropskou unií v rámci společného řízení za 
nedodržení pravidel pro veřejné zakázky ze dne 19. 12. 2013. Všechna nově odhalená pochybení při 
zadávacích řízeních po tomto datu musí být posuzována podle tohoto nového pokynu bez ohledu na to, 
kdy se zadávací řízení realizovalo. 
 
Podklad: RR–46–2014–03, RR–46–2014–03–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 46/03–1 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 Operační manuál Regionálního operačního programu Jihovýchod, verzi 1.35 dle materiálu RR–
46–2014–03–př. č. 1. 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
Podklad: RR–46–2014–03 
Usnesení: ÚRR 46/03–2 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
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 informaci o rozhodnutí Evropské komise o pokynu COCOF ke stanovení finančních oprav, které 
mají být uděleny Evropskou komisí na výdaje financované Evropskou unií v rámci společného 
řízení za nedodržení pravidel pro veřejné zakázky ze dne 19. 12. 2013. 
 

     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 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 31. 12. 
2013. 

Závěrem tohoto bodu seznámil členy s rozpočtovým opatřením schváleným předsedou Regionální rady 
a dále se sedmi rozpočtovými opatřeními schválenými ředitelem Úřadu Regionální rady Jihovýchod 
v období od posledního zasedání Výboru. 
 
Podklad: RR–46–2014–04, RR–46–2014–04–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 46/04–1 
 
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. 12. 2013 dle materiálu RR–46–2014–04–př. č. 1. 
 

    pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–46–2014–04, RR–46–2014–04–př. č. 2, RR–46–2014–04–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 46/04–2 
 
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. 41/2013) a ředitele Úřadu Regionální rady 
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Jihovýchod (č. 38, 39, 42, 43, 44, 45 a 46/2013), dle materiálu RR–46–2014–04–př. č. 2 
a přehled všech rozpočtových opatření za rok 2013 dle materiálu RR–46–2014–04–př. č. 3. 

 

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

5. Zavedení flexibility a informace o čerpání ve všech oblastech podpory 
 

J. Karásek informoval Výbor o postupu ÚRR k umožnění „flexibility“ přesunu finančních prostředků mezi 
prioritními osami do 10% a o stavu čerpání, možných realokacích, plánu výzev a případných finančních 
korekcích u všech oblastí podpory. 
 
J. Běhounek požádal zástupce obou krajů o intenzivní spolupráci s ÚRR týkající se přehledu projektů 
tak, aby projekty byly konzultovány s ÚRR ještě před jejich registrací. 
 
Podklad: RR–46–2014–05 
Usnesení: ÚRR 46/05–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  

 postup ÚRR při použití procesu „flexibility“ přesunu finančních prostředků  
mezi prioritními osami do 10% dle materiálu RR–46–2014–05. 
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–46–2014–05  
Usnesení: ÚRR 46/05–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí  

 informace o čerpání ve všech oblastech podpory dle materiálu RR–46–2014–05. 
pro-proti-zdržuji se 

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

6. Informace o přípravě příštího programového období 2014–2020 
 

V. Jaroš informoval o dalších krocích při přípravě příštího programového období 2014–2020 a dále 
shrnul problematiku na evropské a národní úrovni. 
 
V. Jaroš konstatoval, že nejvýznamnější změna je ve vedení Ministerstva pro místní rozvoj, novou 
ministryní se stala Věra Jourová a její náměstkyní pro evropské fondy Klára Dostálová, která bude 
dohlížet na přípravu operačních programů.  
K. Dostálová byla lídrem Vyjednávacího týmu AKČR pro kohezní politiku EU 2014‒2020 (dále VT 
AKČR), který vznikl za účelem vyjednání maximálně výhodné pozice krajů v budoucí kohezní politice EU 
pro nové programové období 2014–2020. Tuto funkci po K. Dostálové přebírá M. Valešová. 
 
J. Běhounek požádal oba kraje o intenzivní spolupráci jejich regionalistů (Odbory regionálního rozvoje) 
s pracovníky ÚRR. 
 
A. Zatloukal doplnil, že otázkou lidských zdrojů pro administraci současného programového období a 
nového programového období se ředitelé ÚRR intenzivně zabývají. Cílem je sjednotit názory všech 
ředitelů ÚRR. Informoval, že z ROP Střední Čechy odchází ředitel T. Novotný na MPO. 
 
Podklad: RR–46–2014–06, RR–46–2014–06–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 46/06 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 informace o přípravě příštího programového období 2014–2020 dle materiálu RR–46–2014–06 a 
RR–46–2014–06–př. č. 1.      

 
pro-proti-zdržuji se 

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

7. Informace o provedených finančních korekcích 
 

E. Šteflová informovala o provedených finančních korekcích, celkový objem krácení dotací dle pokynů 
COCOF činí od minulého zasedání Výboru 8 380 238,67 Kč. 
Tento bod byl informativního rázu a nebylo o něm hlasováno. 
 



  

 

  

Zapsala: K. Suchánková 
strana:7  

8. 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: RR–46–2014–8 
Usnesení: ÚRR 46/8 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 informativní zprávu o projektech se strategickým významem pro cestovní ruch  
dle materiálu RR–46–2014–8. 
 

pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
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 ve třech výzvách v oblastech podpory 3.1 a 3.4. Jednotlivým projektům byly 
přiřazeny body dle Hodnotících tabulek ROP JV.  
 
Podklad: RR–46–2014–09 
Usnesení: ÚRR 46/09–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory „3.1 Rozvoj 
urbanizačních center“ a výzvu vyhlášenou dne 21. 2. 2011 
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 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–46–2014–09, RR–46–2014–09–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 46/09–2 
 
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–46–2014–09–př. č. 1 
 
   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–46–2014–09 
Usnesení: ÚRR 46/09–3 
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. 

     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–46–2014–09, RR–46–2014–09–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 46/09–4 
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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–46–2014–09–př. č. 2 
 
   pro-proti-zdržuji se 

Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 
 
 
Podklad: RR–46–2014–09 
Usnesení: ÚRR 46/09–5 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory „3.4 Veřejné 
služby regionálního významu“ a výzvu vyhlášenou dne 3. 10. 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: RR–46–2014–09, RR–46–2014–09–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 46/09–6 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 
pro prioritní osu 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory „3.4 Veřejné 
služby regionálního významu“ a výzvu vyhlášenou dne  
3. 10. 2013 

 souhrnný přehled projektů a projekty k financování dle materiálu RR–46–2014–09–př. č. 3 
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   pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:  8-0-0 
Jihomoravský kraj:  6-0-0 

 
 

10. Výsledky provedených auditů a informace o chybovosti ve Výroční kontrolní zprávě 2013 
 

E. Šteflová informovala o výsledcích provedených auditů a o probíhajících auditech.  
Dále upozornila na přílohy tohoto materiálu, které obsahují výsledky jednotlivých projektů auditovaných 
Auditním orgánem MF ČR a stížnosti ve věci auditů operací provedených Auditním orgánem 
Ministerstva financí ČR v roce 2013 v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod. 
Při stanovení chybovosti programu Ministerstvem financí ČR (celková chybovost 7,47%) existují dle 
názoru URR procesní a věcné nedostatky u jednotlivých auditních zpráv, které tvoří z celkové chybovosti 
6,54 %. Na tuto skutečnost upozornila Regionální rada JV jak na národní, tak  
na evropské úrovni a učinila již několik kroků proti nedostatkům při výkonu auditu Auditního orgánu MF 
ČR. 
Pro rok 2014 bylo vybráno 24 projektů v rámci auditů operací včetně projektů technické pomoci. Audit 
byl zahájen dne 10. 2. 2014. 
J. Běhounek informoval, že při jednání s MMR byla otevřena myšlenka, aby byl jednoznačně formován 
kontrolní auditní systém pro nové programové období tak, aby změny nebyly zpracovávány v průběhu 
času a nedocházelo tak ke změně názorů auditorů na pochybení. Kraje žádají zodpovědnost auditorů 
v rámci špatného nastavení nebo při pochybení u výsledku auditu. 
 
Podklad: RR–46–2014–10, RR–46–2014–10–př. č. 1, RR–46–2014–10–př. č. 2a, RR–46–2014–
10–př. č. 2b, RR–46–2014–10–př. č. 3 a RR–46–2014–10–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 46/10 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 zprávu o provedených auditech, informace o chybovosti ve Výroční kontrolní zprávě 2013, kroky 
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod proti výsledkům uvedeným ve Výroční kontrolní 
zprávě 2013 a vzorek operací pro audit dle materiálu RR–46–2014–10, RR–46–2014–10–př. č. 
1, RR–46–2014–10–př. č. 2a, RR–46–2014–10–př. č. 2b, RR–46–2014–10–př. č. 3 a RR–46–
2014–10–př. č. 4. 

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



  

 

  

Zapsala: K. Suchánková 
strana:11  

11. Schválení změny harmonogramu projektu „Modernizace motorových vozů   M27.002, 
M27.003, M27.004“, reg. č. CZ.1.11/1.3.00/09.01053 
 

E. Šteflová informovala, že příjemce dotace Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. dne 27. 12. 2013 
opětovně požádal o změnu harmonogramu projektu „Modernizace motorových vozů   M27.002, 
M27.003, M27.004“, reg. č. CZ.1.11/1.3.00/09.01053, tedy jednak posunutí dodávek motorových vozů a 
také posunutí data ukončení projektu z původního termínu 31. 12. 2013 na 28. 2. 2014. 
E. Šteflová konstatovala, že uvedený projekt je považován za rizikový z hlediska čerpání dotace a členy 
Výboru seznámila s jednotlivými důvody tohoto rizika. 
E. Šteflová konstatovala, že ÚRR navrhuje prodloužit datum ukončení realizace projektu za podmínek: 

 Ukončení projektu a vyplacení dotace nastane až po zkušebním provozu  
a vyjádření Drážního úřadu, že byly splněny všechny podmínky a vozidla jsou schopna řádného 
provozu, tedy nejpozději do 30. 9. 2014. 

 Bude uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, kterým stanovíme možnost jednostranné 
výpovědi smlouvy z naší strany. 

 
Členové Výboru požádali ÚRR o předložení materiálu s informacemi o aktuálním stavu projektu a 
případně znění dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace na příštím zasedání.  
 
Podklad: RR–46–2014–11 
Usnesení: ÚRR 46/11 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 změnu projektu „Modernizace motorových vozů M 27.002, M 27.003  
a M 27.004“, reg. č. CZ.1.11/1.3.00/09.01053, která spočívá v prodloužení doby ukončení 
realizace projektu do 30. 9. 2014 
 

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

12. Zpráva o personálním obsazení ÚRR 
 

A. Zatloukal informoval členy Výboru o současné personální situaci Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod. 
J. Běhounek seznámil členy Výboru s interním auditem firemní kultury na ÚRR, kde RR jako 
zaměstnavatel má vysoké hodnocení ze strany zaměstnanců.  
J. Běhounek poděkoval zaměstnancům ÚRR za jejich přístup v rámci fungování úřadu. 
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Podklad: RR–46–2014–12, RR–46–2014–12–př. č. 1, RR–46–2014–12–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 46/12 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 informativní zprávu o aktuálním personálním obsazení Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RR–46–2014–12 a RR–46–2014–12–př. č. 1 a 2. 
 

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

13. Schválení plánu výzev na rok 2014 
 

V. Jaroš seznámil členy Výboru s navrhovanou změnou Plánu výzev na rok 2014, která odráží 
skutečnost, že v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod již nebudou vyhlašovány žádné 
další výzvy. Pro rok 2014 zůstávají otevřeny pouze aktuálně běžící kontinuální výzvy uvedené v  Plánu 
výzev na rok 2013. 
 
Podklad: RR–46–2014–13, RR–46–2014–13–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 46/13 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 plán výzev pro rok 2014 dle materiálu RR–46–2014–13–př. č. 1. 
 

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

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

 
E. Šteflová shrnula, proč na předchozím zasedání Výboru dne 4. 12. 2013, Výbor neudělil souhlas se 
zřízením zástavy.  
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Na základě toho předložil příjemce dotace opětovnou žádost a doklady prokazující tržní ocenění 
nemovitostí, které jsou předmětem zástavy, v jejich budoucí hodnotě. Dále příjemce doložil rozhodnutí  
o zvýšení základního kapitálu společnosti PDT s.r.o., návrh smlouvy o zajištění závazku blankosměnkou 
a udělení směnečného souhlasu vyplňovacího práva, čímž umožní poskytovateli dotace uplatnit 
případnou pohledávku vůči příjemci. Podmínkou uzavření smlouvy o poskytnutí dotace je podpis 
smlouvy o zajištění závazku blankosměnkou a udělení směnečného souhlasu vyplňovacího práva. 
V současné době je majetek, který má být předmětem budoucí zástavy, ve vlastnictví Města Telče. 
Majetkový převod na příjemce dotace má být uskutečněn po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.  

Úřad Regionální rady Jihovýchod se zabýval předloženou žádostí o souhlas se zřízením zástavního 
práva a vyhodnotil ji za možnou, zejména z pohledu dostatečného zajištění možného budoucího 
uspokojení pohledávky vůči příjemci dotace v době udržitelnosti projektu.  

 
Podklad: RR–46–2014–14, RR–46–2014–14–př. č. 1, RR–46–2014–14–př. č. 2, RR–46–2014–14–př. 
č. 3 
Usnesení: ÚRR 46/14 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
uděluje souhlas 

 se zřízením zástavního práva na majetku pořízeném z dotace u projektu „Panský dvůr Telč – 
centrum volnočasových aktivit a turistiky“, reg.  
č. CZ.1.11/2.1.00/28.01419 dle materiálu RR–46–2016–14–př. č. 1, 2, 3..  

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

15. Změny termínů zasedání VT a VRR v roce 2014 
 
A. Zatloukal informoval, že Výbor Regionální rady na svém 45. zasedání dne 4. 12. 2013 schválil 
termíny zasedání VRR a VT pro rok 2014. V souvislosti se souběhem termínů zasedání Asociace krajů 
České republiky a zastupitelstev a rad obou krajů navrhuje Úřad Regionální rady změnu jednoho 
termínu VRR oproti původně schválenému harmonogramu. 
Ohledně změny termínů VRR proběhla diskuse, následně byl harmonogram zasedání nově upraven. 
Dubnové zasedání proběhne nově dne 23. 4. 2014 v Brně, červnové zasedání VRR se uskuteční 
v původním termínu dne 25. 4. 2014 na Vysočině a v termínu 24. 9. 2014 proběhne zasedání VRR také 
na Vysočině. 
 
Podklad: RR–46–2014–16–upr.1 
Usnesení: ÚRR 46/16–1 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 termíny zasedání Výboru Regionální rady v následujícím rozložení dle materiálu RR–46–2014–
16–upr.1 

o 23. 4. 2014 v 9.00 hodin, místo konání Brno  

o 25. 6. 2014 v 9.00 hodin, místo konání Kraj Vysočina 

o 24. 9. 2014 v 9.00 hodin,  místo konání Kraj Vysočina 

o 3. 12. 2014 v 9.00 hodin, místo konání Jihomoravský kraj  
 
     pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:   8-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 
Podklad: RR–46–2014–16 
Usnesení: ÚRR 46/16–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 

 termíny zasedání Vyjednávacího týmu v následujícím rozložení dle materiálu RR–46–2014–16–
upr.1 

o 4. 4. 2014 v 9.00 hodin (původní termín 2. 4. 2014 od 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:   14-0-0 
Kraj Vysočina:   8-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 
 

16. Různé 
 
a) V. Jaroš seznámil členy Výboru s návrhem vytvoření sekce Transparentní úřad na webu Regionální 
rady Jihovýchod www.jihovychod.cz. Účelem této sekce je prokázání transparentnosti činnosti úřadu a 
možnost ucházet se o ocenění v některé ze soutěží tzv. „otevřených úřadů“. 
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S. Navrkal informoval o protikorupčním portálu Jihomoravského kraje www.krajbezkorupce.cz 

 
Podklad: RR–46–2014–17a–upr.1, RR–46–2014–17a–př. č. 1, upr.1 
Usnesení: ÚRR 46/17a 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 informaci o zřízení webové sekce Transparentní úřad na webu www.jihovychod.cz dle materiálu 
RR–46–2014–17a–upr.1  a RR–46–2014–17a–př. č. 1,upr. 1 

 
    pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:   8-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 
b) S. Staníková informovala o výsledku zadávacích řízení v režimu dle zákona o veřejných zakázkách 
Regionální rady Jihovýchod.  

 
Podklad: RR–46–2014–17b 
Usnesení: ÚRR 46/17b 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 

 informaci o zadávacích řízeních v režimu zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění, uskutečněných v roce 2013. 
 

    pro-proti-zdržuji se 
Hlasování:   14-0-0 
Kraj Vysočina:   8-0-0 
Jihomoravský kraj:   6-0-0 
 
Závěrem J. Běhounek upozornil členy Výboru na následující akce: 

o In-line jízda Brnem dne 10. 5. 2014, akce pro veřejnost 
o Výroční konference ROP JV + večerní program, dne 4. 6. 2014 
o Den pro děti na suchu i na ledě, Zimáček Jihlava dne 2. 9. 2014, akce pro veřejnost 
o Konference Evropské fondy 2014 – nové programové období, dne 20. 2. 2014, Magistrát hl. m. 

Prahy, účast za ÚRR V. Jaroš 
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J. Běhounek informoval o příštím zasedání Výboru, které se bude konat dne 23. 4. 2014 v Brně. 
 
 
 
Jednání skončeno v 11.10 hod.  
 
 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek  
            předseda Regionální rady 

            regionu soudržnosti Jihovýchod 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
    
 
 4. 3. 2014   Stanislav Navrkal 
 
 
 
 

4. 3. 2014   Ing. Bc. Martin Hyský 
 
 
 
 
 
Zápis vypracovala:  K. Suchánková 
 
V Brně dne:  21. 2. 2014 


