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Zápis z 54. zasedání 
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,  

9. 9. 2015 v Hotelu Galant v Mikulově 
 

 
Program zasedání: 

1. Schválení návrhu programu jednání 

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, informativní zpráva o účetní závěrce  
a provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a ředitelky ÚRR JV 

4. Změna Podmínek pro projekty technické pomoci řídícího orgánu 

5. Podání projektu do Operačního programu Technická pomoc 2014–2020  

6. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1 a 3.1 

7. Informace o programovém období 2014–2020 

8. Informace o provedených finančních korekcích 

9. Zpráva o personálních záležitostech ÚRR 

10. Informace o využití flexibility 

11. Různé  

 
 
Prezenční listina: 
 
MUDr. Jiří Běhounek  Bc. Zdeněk Pavlík 
Ing. Vladimír Novotný  Ing. Jaroslav Parolek 
Ing. Bc. Martin Hyský Mgr. Václav Božek, CSc. 
Zdeněk Chlád Bohumila Beranová 
Ing. Marie Černá  Ing. Martin Bedrava 
Ing. Radovan Necid  Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA 
Ing. Václav Kodet Stanislav Navrkal  
Josef Číž  
  
  
Průběh jednání: 
Jednání zahájil v 9.10 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek.  
 
Při zahájení jednání bylo přítomno 12 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále jen „Výbor“ nebo 
„VRR“), z toho šest za Jihomoravský kraj a šest za Kraj Vysočina. Z. Peša byl ze zasedání omluven.  
J. Parolek, V. Kodet, M. Hyský a I. Fryšová se z důvodu špatné dopravní situace dostavili v průběhu 
jednání. 
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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 P. Kocúrová. 
 

1. Schválení návrhu programu jednání  

J. Běhounek informoval o úpravách bodu 5 Podání projektu do Operačního programu Technická pomoc 
2014–2020. Upozornil, že k dispozici je také materiál „Přehled čerpání – dosažené výsledky  
k 8. 9. 2015“. Nebyly podány žádné návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání. 

 
B. Beranová opustila dočasně jednání. 
 
Podklad:  RR–54–2015–01, RR–54–2015–01–př. č. 1 

Usnesení:  ÚRR 54/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 program 54. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu  

RR–54–2015–01–př. č. 1. 

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

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

Podklad: RR–54–2015–02 
Usnesení: ÚRR 54/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 ověřovatele zápisu z 54. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  

 

Jihomoravský kraj:   Stanislav Navrkal 
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a za Kraj Vysočina:   Zdeněk Chlád 

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

3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady a provedených rozpočtových 
opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a ředitele ÚRR JV 

F. Carda informoval o stavu plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod  
k 31. srpnu 2015, odkázal na Tabulku 1 v materiálu RR–54–2015–03. Plnění příjmů bylo k tomuto datu 
na úrovni 52,80 %, čerpání výdajů na úrovni 39,14 % oproti upravenému rozpočtu. Příjmy i výdaje jsou 
stabilní. Příjmy představuje proplacení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (dále též „MMR“)  
na spolufinancování projektů, přijaté úroky na běžných účtech a vratky z porušení rozpočtové kázně  
a vratky příjmů. Podrobnější informace k příjmům a výdajům jsou uvedeny v materiálu RR–54–2015–03, 
př. č. 1. 
 

F. Carda informoval o zprávě k účetní závěrce za období 1–6/2015.  Během tohoto období nebyla 

vyhodnocena žádná rizika a ztráty hrozící účetní jednotce. Výsledkem hospodaření k 30. 6. 2015 byl zisk 

ve výši 1 562 766,34 Kč.  

  

F. Carda informoval, že od posledního zasedání Výboru schválila ředitelka Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod (dále též „ÚRR JV“) 7 rozpočtových opatření. Předseda Regionální rady 

Jihovýchod (dále též „RR JV“) schválil v tomto období 1 rozpočtové opatření. Všechna schvalovaná 

rozpočtová opatření jsou uvedena v materiálu RR–54–2015–03, př. č. 3. 

 

V průběhu projednávání bodu 3 se dostavili V. Kodet a B. Beranová. 

 

Podklad: RR–54–2015–03, RR–54–2015–03, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 54/03–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  
 

 zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 
Regionální rady Jihovýchod k 31. 8. 2015 dle materiálu RR–54–2015–03–př. č. 1. 
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pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
 
 
Podklad: RR–54–2015–03, RR–54–2015–03, př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 54/03–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  
 

 informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–54–2015–03–př. č. 2. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
 
 
Podklad: RR–54–2015–03, RR–54–2015–03, př. č. 3, RR–54–2015–03, př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 54/03–3 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  
 

 zprávu ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních  
v kompetenci ředitelky Úřadu Regionální rady Jihovýchod (č. 13, 14, 17, 18, 19, 20 a 21/2015)  
a o provedeném rozpočtovém opatření v kompetenci předsedy Regionální rady Jihovýchod  
(č. 16/2015) dle materiálu RR–54–2015–03–př. č. 3 a přehled všech rozpočtových opatření za 
rok 2015 dle materiálu RR–54–2015–03–př. č. 4.  

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
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4. Změna Podmínek pro projekty technické pomoci řídícího orgánu 

S. Staníková informovala o potřebě změnit podmínky stávajících projektů technické pomoci končících 
v roce 2015. Změna je administrativně-technického rázu a týká se nakládání s majetkem RR JV tak, aby 
bylo výslovně uvedeno, že je nutné majetek RR JV užívat efektivně i v dalších letech k uzavírání ROP 
Jihovýchod (dále též „ROP JV“). 
 
Podklad: RR–54–2015–04, RR–54–2015–04, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 54/04–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 změnu Podmínek pro projekt „Aktivity spojené s realizací a řízením ROP Jihovýchod v letech 
2009–2015“, reg. číslo CZ.1.11/4.1.00/04.00871 dle materiálu RR–54–2015–04–př. č. 1.    

 
pro–proti–zdržuji se 

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

Podklad: RR–54–2015–04, RR–54–2015–04, př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 54/04–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 změnu Podmínek pro projekt „Podpora absorpční kapacity ROP Jihovýchod v letech 2009–2015“, 
reg. číslo CZ.1.11/4.2.00/04.00870 dle materiálu RR–54–2015–04–př. č. 2.   

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
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5. Podání projektu do Operačního programu Technická pomoc 2014–2020 

V. Jaroš informoval o upraveném materiálu, který zohlednil nové skutečnosti týkající se podmínek 

projektů technické pomoci k ukončení regionálních operačních programů pro roky 2016–2023. 

Financování aktivit vedoucích k ukončení ROP JV bude zajištěno z Operačního programu Technická 

pomoc 2014–2020. Financování způsobilých výdajů projektů bude 100 %. Předpokládaná délka projektu 

je max. 24 měsíců a délka etapy projektu min. 3 a max. 4 měsíce. Probíhají i jednání o předfinancování 

projektu z prostředků MMR. Projekt bude podán v rámci výzvy na konci října. Rozpočet projektu bude 

zapracován do rozpočtu Regionální rady na rok 2016, který bude předložen Výboru Regionální rady  

ke schválení na jeho příštím zasedání. 

 

Podklad: RR–54–2015–05 
Usnesení: ÚRR 54/05 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
ukládá 
 

 ředitelce Úřadu Regionální rady Jihovýchod připravit projekt k financování činnosti Regionální 
rady regionu soudržnosti Jihovýchod v letech 2016–2017 a podat ho do výzvy k předkládání 
projektů Operačního programu Technická pomoc 2014–2020. 

 ředitelce Úřadu Regionální rady Jihovýchod zapracovat rozpočet projektu do návrhu rozpočtu 
Regionální rady Jihovýchod na rok 2016, který bude Výboru Regionální rady předložen  
na příštím zasedání. 

 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
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6. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1 a 3.1 

E. Šteflová informovala o stavu čerpání u oblastí podpory „1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu“ 

a „3.1 Rozvoj urbanizačních center“.  Nad rámec alokace v oblasti podpory 1.1 nejsou žádné projekty. 

Bude možné pokrýt projekty silnic ze 100 %. V oblasti podpory 1.3 zbývá 73 mil. Kč. Předpokládaná 

výše prostředků, které budou přesunuty do oblasti podpory 1.1, je 1 mld. Kč. 

E. Šteflová informovala o počtu případů a objemu částek dotčených nesrovnalostí. Případů dotčených 

nesrovnalostí je 35 v celkovém objemu 97 mil. Kč. Jedná se i o nevymožitelné případy a případy,  

u kterých probíhá vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení. 

J. Karásek doplnil, že do nevymožitelných pohledávek spadají projekty „Zkvalitnění služeb Farmy Bolka 

Polívky a rozšíření o wellness“, reg. č. CZ.1.11/2.1.00/01.00157, „Realizace propagační kampaně  

a marketingu produktů regionu Slovácko v období 2009-2010“, reg. č. CZ.1.11/2.2.00/02.00543  

a „Vytvoření expozice brněnského funkcionalismu s využitím kulturní památky "Kavárna ERA", reg. č. 

CZ.1.11/2.1.00/02.00531. V šetření Policie České republiky (dále též „PČR“) je projekt „První bobová 

dráha na jižní Moravě“, reg. č. CZ.1.11/2.1.00/02.00438. Od minulého zasedání VRR bylo ukončeno 

šetření PČR u projektu „Stavební úpravy předzámčí zámku - Napoleonská expozice“, reg. č. 

CZ.1.11/2.1.00/06.01075. PČR věc odložila. 

V průběhu projednávání bodu 6 se na jednání dostavili J. Parolek a I. Fryšová. 

J. Běhounek poděkoval členům VRR i zaměstnancům ÚRR za jejich práci. 

 
Podklad: RR–54–2015–06 
Usnesení: ÚRR 54/06 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 
 

 informace o čerpání v oblastech podpory 1.1 a 3.1 a objemu řešených nesrovnalostí  
dle materiálu RR–54–2015–06. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 



  

 

  

Zapsala: P. Kocúrová 
strana:8  

7. Informace o programovém období 2014–2020 

V. Jaroš informoval o plánu výzev operačních programů České republiky, který je součástí RR–54–
2015–07, př. č. 1. V současné době je otevřeno 70 výzev v celkovém objemu 350 mil. Kč.  
 
A. Zatloukal informoval, že v Kraji Vysočina již byla zřízena pobočka Centra pro regionální rozvoj České 
republiky (dále též „CRR“) na ulici Brněnské. V Brně bude pobočka na Jakubském náměstí.  Bude 
probíhat rekonstrukce budovy, která může trvat delší dobu. Součástí materiálu jsou i kontakty  
na pracovníky CRR v JMK a KV. Vedením CRR v Praze je pověřen Z. Vašák, bývalý ředitel ROP 
Severovýchod.  
 
J. Běhounek informoval o schválení záměru projektové kanceláře Zastupitelstvem Kraje Vysočina.  
 
Podklad: RR–54–2015–07, RR–54–2015–07, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 54/07 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 
 

 informace o plánu výzev, zřizování poboček CRR a o záměru založení projektové kanceláře  
dle materiálu RR–54–2015–07. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 

8. Informace o provedených finančních korekcích 

E. Šteflová informovala o provedených finančních korekcích. Celkový objem krácení dotací dle „pokynu 
COCOF“ činí od minulého zasedání Výboru 14 663 938,40 Kč. Tento bod byl informativního rázu  
a nebylo o něm hlasováno. 
 
M. Černá se dotázala na informace z médií týkající se projektu „ZOO pěti kontinentů“, reg. č. 
CZ.1.11/2.1.00/14.01231.  
 
E. Šteflová doplnila, že u tohoto projektu se již od začátku roku řeší dva problémy, a to 5% korekce  
za oka na sítích, které byly instalovány do pavilonu opic a které neodpovídají zadávací dokumentaci,  
a 25% korekce, kdy došlo ke změně řešení izolace na pavilonu plazů. Tato korekce představuje částku 
ve výši 25 mil. Kč. V současné chvíli probíhají jednání o závažnosti pochybení a s tím související výši 
korekce. 
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9. Zpráva o personálních záležitostech ÚRR 

A. Zatloukal informoval o počtu zaměstnanců a návrhu změny organizační struktury ÚRR JV. 
V současné době má ÚRR JV 74 pracovních pozic, z toho 62 je obsazených. Z důvodu postupného 
snižování počtu zaměstnanců ÚRR JV je třeba schválit změnu organizační struktury. Od 1. 1. 2016 by 
mělo dojít ke zrušení oddělení hodnocení projektů v Brně a v Jihlavě (celkem 12 pracovních pozic),  
2 pracovních pozic na oddělení komunikace, 1 pracovní pozice na oddělení monitoringu a evaluace,  
1 pracovní pozice na oddělení správy rozpočtu a financování a 1 pracovní pozice na právním oddělení. 
 
A. Zatloukal informoval o proběhnuvších osobních pohovorech se zaměstnanci, na jejichž základě byl 
sestaven plán postupného odchodu jednotlivých zaměstnanců z ÚRR JV. 
 
Podklad: RR–54–2015–09, RR–54–2015–09, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 54/09–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí  
 

 informaci o personálním obsazení Úřadu Regionální rady dle materiálu RR–54–2015–09–
př. č. 1.  

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 

Podklad: RR–54–2015–09, RR–54–2015–09, př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 54/09–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 změnu organizační struktury Úřadu Regionální rady a počtu zaměstnanců dle materiálu 
RR–54–2015–09–př. č. 2. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
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Na jednání se dostavil M. Hyský. 

10. Informace o využití flexibility 

J. Karásek informoval o skutečnosti, že v rámci ROP JV byl zaregistrován 1 701 projekt. Nejistá část 
alokace přestala být sledována ve všech oblastech podpory. Došlo k přesunu kurzového rizika za celý 
program do oblasti podpory 1. 1. Byl fakticky zrušen systém závěrečných výzev. Úspory ze všech oblastí 
podpory byly v rámci flexibility převedeny do oblasti podpory 3.3, kde se tím pokrylo očekávané 
přečerpání. Došlo ke zvýšení alokace vázané ve smlouvách o IPRM. Případný zůstatek finančních 
prostředků v oblasti podpory 1.1 bude převeden do oblasti podpory 1.3 na projekty trolejbusů a tramvají. 
 
Podklad: RR–54–2015–10 
Usnesení: ÚRR 54/10 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 aplikaci pravidel „flexibility“ při proplácení dotačních prostředků programu tak, že projekty  
z oblasti podpory 1.3 bude možné proplatit ještě před ukončením proplácení projektů  
v oblasti podpory 1.1, a to v tom případě, kdy objem předpokládaných úspor převýší 
potřeby financování realizovaných projektů v oblasti podpory 1.1. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    8–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 

11. Různé  

J. Běhounek informoval o příštím zasedání Výboru Regionální rady, které by se mělo konat  
dne 2. 12. 2015 od 10.00 hodin v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě. 

 

Jednání skončilo v 10.00 hodin.  

 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek  
        předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 



  

 

  

Zapsala: P. Kocúrová 
strana:11  

Ověřovatelé zápisu:  
    
 
 22. 9. 2015   Stanislav Navrkal 
 
 
 
 

22. 9. 2015   Zdeněk Chlád 
 
 
 
 
 
Zápis vypracovala:  P. Kocúrová 
 
V Mikulově dne: 9. 9. 2015 


