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Zápis z 55. zasedání 
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného 

dne 2. 12. 2015 v Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě 
 

 
Program zasedání: 

1. Schválení návrhu programu jednání 

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

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

4. Schválení rozpočtového opatření č. 33/2015 

5. Schválení rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2016 a rozpočtového výhledu Regionální 
rady Jihovýchod na období 2017–2018  

6. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1 a 3.1 

7. Informace o provedených finančních korekcích 

8. Informace o podlimitních veřejných zakázkách 

9. Zpráva o řízení rizik 

10. Termíny zasedání VRR a VT v roce 2016 

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  PaedDr. Zdeněk Peša 
Josef Číž Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA  
 Stanislav Navrkal  
  
Průběh jednání: 
 
Jednání zahájil v 10.00 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek.  
 
Při zahájení jednání bylo přítomno 14 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“ nebo 
„VRR“), z toho osm za Jihomoravský kraj a sedm za Kraj Vysočina. V. Kodet byl ze zasedání omluven. 
M. Černá se dostavila v průběhu jednání. 
  
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. 
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1. Schválení návrhu programu jednání  

J. Běhounek informoval, že je k dispozici materiál „Přehled čerpání – dosažené výsledky  
k 1. 12. 2015“. Nebyly podány žádné návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání. 

 
Podklad:  RR–55–2015–01, RR–55–2015–01–př. č. 1 

Usnesení:  ÚRR 55/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 program 55. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu  

RR–55–2015–01–př. č. 1. 

 

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

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

Podklad: RR–55–2015–02 
Usnesení: ÚRR 55/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 ověřovatele zápisu z 55. 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:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
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3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, účetní závěrce a provedených 
rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a ředitelky ÚRR JV 

F. Carda informoval o stavu plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod  
k 13. listopadu 2015, odkázal na Tabulku 1 v materiálu RR–55–2015–03. Plnění příjmů bylo k tomuto 
datu na úrovni 73,33 %, čerpání výdajů na úrovni 62,79 % 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–55–2015–03, 
př. č. 1. 
 

F. Carda informoval o zprávě k účetní závěrce za období 1–9/2015.  Během tohoto období nebyla 

vyhodnocena žádná rizika a ztráty hrozící účetní jednotce. Výsledkem hospodaření k 30. 9. 2015 byl zisk 

ve výši 587 724,67 Kč.  

  

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

regionu soudržnosti Jihovýchod (dále též „ÚRR JV“) 8 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–55–2015–03, př. č. 3. 

 

Na jednání se dostavila M. Černá. 
 
Podklad: RR–55–2015–03, RR–55–2015–03, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 55/03–1 
 
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 13. 11. 2015 dle materiálu RR–55–2015–03–př. č. 1. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
 
 
Podklad: RR–55–2015–03, RR–55–2015–03, př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 55/03–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  
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 informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–55–2015–03–př. č. 2. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
 
 
Podklad: RR–55–2015–03, RR–55–2015–03, př. č. 3, RR–55–2015–03, př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 55/03–3 
 
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. 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29  
a 30/2015) a o provedeném rozpočtovém opatření v kompetenci předsedy Regionální rady 
Jihovýchod (č. 26/2015) dle materiálu RR–55–2015–03–př. č. 3 a přehled všech rozpočtových 
opatření za rok 2015 dle materiálu RR–55–2015–03–př. č. 4.  

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
 

4. Schválení rozpočtového opatření č. 33/2015 

F. Carda informoval o předkládaném rozpočtovém opatření č. 33/2015, které zvyšuje celkové příjmy 
rozpočtu o 19 309 654,83 Kč a výdaje o 28 980 740,75 Kč. Financování daného roku se tímto zvyšuje 
o 9 671 085,92 Kč. Financování je zajištěno ze zůstatků na účtech RR JV. Příjmy jsou tvořeny ze tří 
částí – změnou struktury dotace z rozpočtu krajů, nahodilými příjmy (např. prodej nepotřebného majetku) 
přijatými v průběhu roku do rozpočtu a příjmy za porušení rozpočtové kázně od příjemců dotací.  
Na straně výdajů je částka odvodů získaných za porušení rozpočtové kázně, která je odváděna na účty 
MMR, PCO a krajů, a částka zapojení finančních prostředků Rezervního fondu a vygenerovaných úroků 
z dotace MMR. 

 
Podklad: RR–55–2015–04, RR–55–2015–04, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 55/04: 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
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 rozpočtové opatření č. 33/2015 dle materiálu RR–55–2015–04–př. č. 1. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
 

5. Schválení rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2016 a rozpočtového výhledu 
Regionální rady Jihovýchod na období 2017–2018  

F. Carda informoval o navrženém rozpočtu Regionální rady Jihovýchod na rok 2016. Rozdíl v příjmech  
(1 937 534,6 tis. Kč) a ve výdajích (1 945 534,6 tis. Kč) tvoří schodkový rozpočet ve výši 8 000 tis. Kč. 
Tento schodek je kryt peněžními prostředky minulých let ze zůstatků na běžných účtech Regionální rady 
Jihovýchod. F. Carda odkázal na přílohu materiálu RR–55–2015–05 obsahující jak textovou, tak 
tabulkovou část. Příjmy rozpočtu jsou tvořeny především dotací z MMR ve výši 1 881 034,6 tis. Kč  
na předfinancování ROP JV, dotací z MMR ve výši 52 500,0 tis. Kč na předfinancování projektu 
z Operačního programu Technická pomoc (dále též „OP TP 2014+“) na ukončování činnosti RR JV 
v letech  2016–2017 a dotacemi od Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina ve výši 4 000 tis. Kč. Výdaje 
rozpočtu jsou tvořeny z rezervy, která bude postupně uvolňována na předložené a schválené žádosti  
o platbu příjemcům dotací v ROP Jihovýchod, z prostředků na projekt „Ukončování ROP Jihovýchod 
v letech 2016–2017“ z OP TP 2014+, z prostředků na fondy RR JV a z ostatních výdajů na činnost  
RR JV, především rezervou na nezpůsobilé výdaje. Návrh rozpočtu byl zveřejněn 15 dní před jednáním 
VRR. K dnešnímu dni k němu nepřišly žádné připomínky.  

Současně s rozpočtem na rok 2016 je předkládán i rozpočtový výhled na léta 2017–2018. Příjmy  
a výdaje jsou vyrovnané, v roce 2017 se předpokládá objem rozpočtu ve výši 39 250 tis. Kč a v roce 
2018 se předpokládaný rozpočet snižuje na 19 150 tis. Kč. F. Carda odkázal na přílohu č. 2. 

M. Valešová informovala o průběhu jednání s MMR týkajících se financování regionálních rad v letech 

2016–2023. Připomněla, že teprve v březnu 2015 bylo definitivně rozhodnuto, že implementaci IROP 

nebudou realizovat regionální rady, ale centra pro regionální rozvoj. Vyvstal problém s financováním 

ukončování ROP. Na začátku byl v OP TP 2014+ nastaven rozpočet na financování regionálních rad  

a ukončování regionálních operačních programů na 320 mil. Kč.  Na základě metodiky pro ukončování 

programu bylo spočítáno, že náklady na ukončování sedmi regionálních operačních programů na 8 let 

činí 970 mil. Kč plus 15 % podíl financování ze státního rozpočtu. V dubnu bylo zahájeno velké množství 

jednání s paní ministryní K. Šlechtovou a dalšími subjekty. Nakonec se podařilo s MMR vyjednat 

požadovaných 970 mil. Kč a s Ministerstvem financí prostředky ze státního rozpočtu. Projekt  

na financování ROP JV v letech 2016–2017 byl schválen. Krajům zbývá na ukončování ROP JV podíl  

na nezpůsobilých výdajů.  
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M. Valešová informovala, že v rámci metodického pokynu pro ukončování je nově nastaven způsob 

využívání vygenerovaných úroků. Dosud byla povinnost používat vygenerované úroky  

na spolufinancování projektů. Nově bude možné úroky použít pro financování nezpůsobilých výdajů.  

Na jaře 2016 by bylo vhodné začít připravovat způsob financování RR JV od roku 2017 až do roku 2023.  

M. Běhounek poděkoval paní náměstkyni JUDr. S. Zikmundové z MMR za maximální vstřícnost  

při jednáních. 

 
Podklad: RR–55–2015–05, RR–55–2015–05, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 55/05–1: 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje  
 

 rozpočet Regionální rady na rok 2016 v závazných ukazatelích rozpočtu, kde příjmy jsou 
1 937 534,6 tis. Kč, financování 8 000,0 tis. Kč a výdaje 1 945 534,6 tis. Kč  
dle materiálu RR–55–2015–05–př. č. 1. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
 

Podklad: RR–55–2015–05 
Usnesení: ÚRR 55/05–2: 
 

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 smluvních podmínek  
a příjmy v projektech) a odvody těchto příjmů do státního rozpočtu a do rozpočtů krajů.  

 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
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Podklad: RR–55–2015–05, RR–55–2015–05, př. č. 1, část. 2, RR–55–2015–05, př. č. 1, část. 3 
Usnesení: ÚRR 55/05–3: 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
pověřuje  
 

 ředitelku Úřadu Regionální rady k provedení podrobného rozpisu rozpočtu  
podle rozpočtové skladby dle materiálu RR–55–2015–05–př. č. 1, část 2 a dle materiálu RR–55–
2015–05–př. č. 1, část 3.  

 

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

Podklad: RR–55–2015–05, RR–55–2015–05, př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 55/05–4: 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 rozpočtový výhled Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2017–2018  
dle materiálu RR–55–2015–05–př. č. 2.  

 

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

6. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1 a 3.1 

J. Karásek informoval o stavu čerpání u oblastí podpory „1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu“ 

a „3.1 Rozvoj urbanizačních center“. V oblasti podpory 1.1 bude možné pokrýt všechny projekty. Došlo 

k proplacení části projektu trolejbusů. V oblasti podpory 1.3 zbývá k čerpání 9,5 mil. Kč. Předpokládaná 

výše prostředků, které budou přesunuty do oblasti podpory 1.1, je 864 mil. Kč. 

V oblasti podpory 3.1 jsou všechny integrované plány rozvoje měst (dále též „IPRM“) částečně 

přečerpány (přečerpání bude hrazeno z vlastních zdrojů). U IPRM Brna hrozí, že 2 projekty nebudou 

částečně nebo vůbec ukončeny do konce roku 2015. U obou krajů se předpokládá neukončení  

u 6 projektů. Odhadem dojde k nevyčerpání finančních prostředků ve výši 50–100 mil. Kč 
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J. Běhounek poděkoval všem členům Výboru a pracovníkům úřadu za skvělou práci. 

 

Podklad: RR–55–2015–06 
Usnesení: ÚRR 55/06 
 
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–55–2015–06. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
 

7. Informace o provedených finančních korekcích 

E. Šteflová informovala o provedených finančních korekcích. Celkový objem krácení dotací dle „pokynu 

COCOF“ činí od minulého zasedání Výboru 3 005 403,35 Kč. Někteří příjemci se proti udělení korekce 

odvolali k Odboru 12 Ministerstva financí České republiky (dále též „Odbor 12“). Některá odvolání leží  

na Odboru 12 již více než rok. Pokud nebude o odvoláních rozhodnuto nejpozději v únoru 2016, může 

se stát, že již tyto prostředky nebude možné znovu použít na financování jiných projektů.  

J. Běhounek doplnil, že např. u projektu „ZOO Pěti kontinentů“ se částky korekce pohybovaly v řádu 

několika milionů korun. Věří, že se záležitost s odvoláními na Odboru 12 co nejdříve vyřeší. 

Tento bod byl informativního rázu a nebylo o něm hlasováno. 

8. Informace o podlimitních veřejných zakázkách 

S. Staníková informovala, že Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod zadala  
ve zjednodušeném podlimitním řízení postupem podle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění v roce 2014 jednu zakázku (Evaluace dopadů Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod na vymezených územích) a v roce 2015 dvě zakázky (Evaluace dopadů 
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, IT technika 2015). Informovala  
o nabídkách, hodnotících kritériích a výsledku jednotlivých zadávacích řízení. 
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Podklad: RR–55–2015–08 
Usnesení: ÚRR 55/08 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 informaci o zadávacích řízeních v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, uskutečněných v roce 2014 a 2015. 

 

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

9. Zpráva o řízení rizik 

J. Karásek informoval o nejvýznamnějších rizicích, které ohrožují úspěšnou implementaci ROP JV. 
Aktuálně jsou jako významná řešena 3 rizika – Ohrožení úspěšného ukončení ROP JV z důvodu 
fluktuace zaměstnanců (odchod zkušených pracovníků), Kumulace administrativních činnosti na konec 
roku 2015 a Nálezy Auditního orgánu s finanční dopadem zjištěné ve druhé polovině roku 2016. U všech 
rizik byla přijata nápravná opatření.  
 
 
Podklad: RR–55–2015–09, RR–55–2015–09, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 55/09 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 
 

 Zprávu o řízení rizik dle materiálu RR–55–2015–09–př. č. 1. 

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

10. Termíny zasedání VRR a VT v roce 2016 

 
M. Valešová informovala o navrhovaných termínech zasedání VRR a VT v roce 2016. 
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Podklad: RR–55–2015–10 
Usnesení: ÚRR 55/10–1: 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 termíny zasedání Výboru Regionální rady v následujícím rozložení: 

o 17. 2. 2016 v 10.00 hodin 

o 6. 4. 2016 v 10.00 hodin 

o 22. 6. 2016 v 10.00 hodin 

o 14. 9. 2016 v 10.00 hodin 

o 7. 12. 2016 v 10.00 hodin 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
 

 
Podklad: RR–55–2015–10 
Usnesení: ÚRR 55/10–2: 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 termíny zasedání Vyjednávacího týmu v následujícím rozložení: 

o 3. 2. 2016 v 10.00 hodin 

o 30. 3. 2016 v 10.00 hodin 

o 15. 6. 2016 v 10.00 hodin 

o 7. 9. 2016 v 10.00 hodin 

o 30. 11. 2016 v 10.00 hodin 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
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11. Různé  

 

Jednání skončilo v 11.00 hodin.  

 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek  
          předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 
Ověřovatelé zápisu:  
    
 
 15. 12. 2015   Stanislav Navrkal 
 
 
 

15. 12. 2015   Ing. Bc. Martin Hyský 
 
 
 
 
 
Zápis vypracovala:  P. Kocúrová 
 
V Jihlavě dne:  2. 12. 2015 


