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Zápis z 57. zasedání 
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného 

dne 22. 6. 2016 v Hotelu Continental v Brně 
 
 

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. Schválení rozpočtového opatření č. 17/2016 

5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky RR JV za rok 2015 

6. Stav čerpání ROP JV 

7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina 

8. Informace o provedených finančních korekcích 

9. Změna organizační struktury ÚRR 

10. Schválení převodu majetku pořízeného z dotace třetí osobě 

11. Schválení změn IPRM Jihlavy 

12. Schválení změn IPRM Brna I 

13. Schválení dokumentace ROP JV 

14. Termíny zasedání VRR v roce 2016 

15. Různé 

 

Prezenční listina: 
 
MUDr. Jiří Běhounek  Bc. Zdeněk Pavlík 
Ing. Vladimír Novotný  Mgr. Václav Božek, CSc. 
Zdeněk Chlád Igor Chlup 
Ing. Marie Černá Bohumila Beranová 
Ing. Radovan Necid  Ing. Martin Bedrava 
Ing. Václav Kodet PaedDr. Zdeněk Peša 
Josef Číž Stanislav Navrkal  
  
  
Průběh jednání: 
 
Jednání zahájil v 10.00 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek.  
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Při zahájení jednání bylo přítomno 13 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“), 
z toho sedm za Jihomoravský kraj a šest za Kraj Vysočina. I. Vrzal a M. Hyský byli ze zasedání 
omluveni. V průběhu jednání se dostavila M. Černá. 

 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 programu 57. zasedání Výboru Regionální rady. Nebyly podány žádné návrhy 
na doplnění nebo změnu programu jednání. 

 
Podklad:  RR–57–2016–01, RR–57–2016–01–př. č. 1 

Usnesení:  ÚRR 57/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 program 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
dle materiálu RR–57–2016–01–př. č. 1. 

 
     pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

Podklad: RR–57–2016–02 
Usnesení: ÚRR 57/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 ověřovatele zápisu z 57. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  

 

Jihomoravský kraj:  Stanislav Navrkal  

 
a za Kraj Vysočina:  Ing. Vladimír Novotný  
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     pro–proti–zdržuji se 

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

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 

M. Valešová informovala, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 21. 6. 2016 pro regionální radu 
dotaci na financování nezpůsobilých výdajů a ukončování činnosti regionální rady. Dne 23. 6. 2016 bude 
tento materiál předložen ke schválení i Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.  

M. Valešová dále informovala, že se podařilo změnit rozhodnutí MMR a bude tak možné dočasně 
přezávazkovat ROP ze zdrojů MMR. Dle informací z MMR byla poslední tranše odeslána dne  
21. 6. 2016. Je tedy možné využít vratky z ROP do konce tohoto roku, tzn. ÚRR odhadne 
pravděpodobnou výši vratek, k 30. 6. 2016 bude proplaceno více finančních prostředků, které budou  
do konce roku 2016 vyúčtovány a zbylé finanční prostředky budou na začátku příštího roku vráceny 
MMR.  RR JV je jedinou regionální radou, která takto postupovala. Díky tomuto postupu a také aktivnímu 
přístupu příjemce Dopravní podnik města Brna (dále též „DPmB“), na jehož projekt Nákup tramvají 
budou zaslány poslední finanční prostředky, dojde k úplnému vyčerpání finančních prostředků ROP JV. 
DPmB souhlasil se zřízením zvláštního jistinného účtu, na který zašle před vyplacením dotace vlastní 
finanční prostředky a z nichž může být případný přeplatek alokace operativně vrácen na účet regionální 
rady, aby mohlo dojít k vyúčtování dotace MMR.   

J. Běhounek doplnil, že díky včasnému plánování a perspektivnímu uvažování při implementaci ROP JV, 
je ROP JV jediným operačním programem, který vyčerpá všechny finanční prostředky. 

F. Carda informoval o stavu plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod  
k 31. květnu 2016. Plnění příjmů bylo k tomuto datu na úrovni 99,95 %, čerpání výdajů na úrovni 
64,37 % oproti upravenému rozpočtu. K dnešnímu dni se podařilo proplatit skoro všechny žádosti  
o platbu. Na proplacení čekají ještě 2 žádosti o platbu. Podrobnější informace k příjmům a výdajům jsou 
uvedeny v materiálu RR–57–2016–03–př. č. 1.  

F. Carda přítomné informoval o zprávě k účetní závěrce za období 1–3/2016.  Během tohoto období 
nebyla vyhodnocena žádná rizika a ztráty hrozící účetní jednotce. Výsledkem hospodaření k 31. 3. 2016 
je zisk ve výši 3 371 818,09 Kč z důvodu přijetí dotace na technickou pomoc z MMR a z důvodu přijetí 
úroků na bankovních účtech ve výši 1 626 849,79 Kč. 

 Od posledního zasedání Výboru schválila ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod čtrnáct rozpočtových opatření. Předseda Regionální rady Jihovýchod neschválil v tomto 
období žádné rozpočtové opatření. Všechna schvalovaná rozpočtová opatření jsou uvedena v materiálu 
RR–57–2016–03–př. č. 4.  
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V průběhu projednávání bodu č. 3 opustil jednací sál S. Navrkal. 

 

Podklad: RR–57–2016–03, RR–57–2016–03–př. č. 1 

Usnesení: ÚRR 57/03–1 
 
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. 5. 2016 dle materiálu RR–57–2016–03–př. č. 1. 

 

     pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   12–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
 
 
Podklad: RR–57–2016–03, RR–57–2016–03–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 57/03–2 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  
 

 informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–57–2016–03–př. č. 2. 

 

     pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   12–0–0 
Kraj Vysočina:    6–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
 
 
Podklad: RR–57–2016–03, RR–57–2016–03–př. č. 3, RR–57–2016–03–př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 57/03–3 
 
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. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
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8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14/2016) dle materiálu RR–57–2016–03–př. č. 3 a přehled všech 

rozpočtových opatření za rok 2016 dle materiálu RR–57–2016–03–př. č. 4.  

 

   pro–proti–zdržuji se 

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

4. Schválení rozpočtového opatření č. 17/2016 

F. Carda informoval o předkládaném rozpočtovém opatření č. 17/2016, které zvyšuje celkové příjmy 
rozpočtu o 144 974 833,04 Kč a výdaje o 147 118 021,04 Kč. Rozdíl financování je ve výši 
2 143 188,00. Kč. Financování je zajištěno ze zůstatků na účtech RR JV.  

Příjmy jsou zvýšeny z důvodu zvýšení dotace z MMR na základě Změnového rozhodnutí o poskytnutí 
dotace Regionální radě Jihovýchod na rok 2016 ve výši 137 125 266,68 Kč a z důvodu narozpočtování 
přijatých vratek za porušení rozpočtové kázně, smluvních podmínek a příjmů vygenerovaných  
na projektech ve výši 7 849 566,36 Kč. Současně se mění závazný ukazatel celkového objemu příjmů 
rozpočtu o 144 975 tis. Kč na 2 082 510 tis. Kč. Výdaje jsou zvýšeny z důvodu změny celkové výše 
dotace v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2016 ve výši 137 2125 266,68 Kč, z důvodu zapojení 
vygenerovaných úroků z dotace MMR ve výši 1 995 503,00 Kč, z důvodu odvodu přijatých vratek  
za porušení rozpočtové kázně, smluvních podmínek a příjmů vygenerovaných v projektech na účet PCO 
a MMR ve výši 7 997 251,36 Kč a z důvodu narozpočtování nezpůsobilých výdajů – proplacení dovolené 
po ukončení mateřské dovolené. Dochází tak ke změně závazného ukazatele celkového objemu výdajů 
o 147 118 tis. Kč na 2 092 653 tis. Kč. 

V průběhu projednávání bodu č. 4 se vrátil S. Navrkal. 

V průběhu projednávání bodu č. 4 se na jednání dostavila M. Černá. 

 
Podklad: RR–57–2016–04,  RR–57–2016–04–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 57/04 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 rozpočtové opatření č. 17/2016 dle materiálu RR–57–2016–04–př. č. 1. 
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pro–proti–zdržuji se 

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

5. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky RR JV za rok 2015 

F. Carda informoval o Závěrečném účtu Regionální rady Jihovýchod za rok 2015. Regionální rada 
regionu soudržnosti měla celkové příjmy ve výši 3 556 881 959,98 Kč a výdaje ve výši  
3 570 081 337,13 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl -13 199 377,15 Kč. Součástí závěrečného účtu je 
přezkoumání hospodaření, které provedlo oddělení Přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků Ministerstva financí ČR. Zpráva o výsledku přezkoumání je přílohou závěrečného 
účtu a obsahuje závěr, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná závažná rizika, 
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.  

F. Carda dále informoval o Účetní závěrce Regionální rady Jihovýchod za rok 2015 sestavené  
k 31. 12. 2015, jejíž součástí je i „Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků 
k 31. 12. 2015“ a „Roční zpráva o činnosti útvaru interního auditu za rok 2015“. Výsledkem hospodaření 
za rok 2015 byla ztráta ve výši 11 416 797,99 Kč. Představuje to použité prostředky, vlastní zdroje RR 
z minulých let a opravné položky k pohledávkám za příjemci dotace. 

  
Podklad: RR–57–2016–05,  RR–57–2016–05–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 57/05–1 

 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje  
 

 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2015  

dle materiálu RR–57–2016–05–př. č. 1 a vyjadřuje souhlas s hospodařením Regionální 

rady za rok 2015 bez výhrad. 

 
     pro–proti–zdržuji se 

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

Podklad: RR–57–2016–05,  RR–57–2016–05–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 57/05–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
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 účetní závěrku Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod sestavenou  

k 31. 12. 2015 dle materiálu RR–57–2016–05–př. č. 2. 

 

  pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
 
Podklad: RR–57–2016–05 
Usnesení: ÚRR 57/05–3 

 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 

 

 převod ztráty ve výši 11 416 797,99 Kč z výsledku hospodaření Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod za rok 2015 na účet „432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let“.  

 

     pro–proti–zdržuji se 

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

6. Stav čerpání ROP JV 

J. Karásek informoval o stavu čerpání ROP JV a jeho výsledcích. V rámci ROP JV bylo k dispozici  
720 mil. €, přičemž zhruba 44 mil. € šlo ze státního rozpočtu a 4 mil. € šly z rozpočtu krajů. Celkem bylo 
podáno 1701 projektů. Schváleno bylo 932 projektů, z toho v Jihomoravském kraji 610 a v Kraji 
Vysočina 322. S technickou pomocí bylo schváleno 940 projektů. Prozatím 25 projektů po schválení 
realizaci nedokončilo. Příjemcům bude proplaceno přibližně 20,4 mld. Kč, z toho 12 mld. Kč 
v Jihomoravském kraji a 8,4 mld. Kč v Kraji Vysočina. Dalších 10,5 mld. Kč přidali k projektům sami 
příjemci. Oproti jiným programům dojde k úplnému vyčerpání ROP JV.  

J. Karásek dále informoval, že celkem bylo proplaceno 99,2 % finančních prostředků, k největšímu 
přečerpání programu došlo v prioritní ose 1, závěrečným projektem bude projekt z oblasti podpory 1.3. 
V současné době je certifikováno 86,2 % finančních prostředků. Toto je dáno zejména tím, že nebyla 
využita průběžná certifikace. K certifikaci finančních prostředků dojde až v rámci závěrečné certifikace, 
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kdy bude souhrnná žádost o platbu podána na konci června 2016. Pravidlo N+2, N+3 bylo u ROP JV 
splněno. U ostatních programů nebylo vyčerpáno téměř 30 mld. Kč.  

J. Karásek informoval o dalších zajímavých skutečnostech týkajících se výsledků ROP JV. 

J. Běhounek informoval, že krom jednoho byly přeplněny všechny indikátory programu. 

 M. Černá vyjádřila potěšení nad tím, že se podařilo program nastavit a vyčerpat všechny finanční 
prostředky. Poděkovala ÚRR, všem jeho zaměstnancům i všem, kteří se na implementaci ROP JV 
podíleli, za jejich práci. 

 

I. Minařík doplnil, že v Jihomoravském kraji bylo v období 2007–2013 vyčerpáno ze všech operačních 
programů více než 145 mld. Kč a poděkoval ÚRR za spolupráci. 

 
Podklad: RR–57–2016–06 
Usnesení: ÚRR 57/06 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 
 

 stav čerpání ROP JV dle materiálu RR–57–06–př. č. 1. 

 
     pro–proti–zdržuji se 

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

7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a Kraje 
Vysočina 

S. Staníková informovala o financování činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod od roku 
2016 z operačního programu Technická pomoc 2014–2020. Na základě schválených projektů  
pro období ukončování ROP Jihovýchod jsou a budou zajištěny finanční prostředky  
na tzv. „způsobilé výdaje“. Na ostatní výdaje, které nelze hradit z uvedeného operačního programu, 
bude Regionální rada využívat finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu Jihomoravského kraje a Kraje 
Vysočina. Mnohdy se jedná o výdaje, jejichž zařazení mezi nezpůsobilé je nepochopitelné, jako např. 
soudní poplatky, správní poplatky, odvody za nezaměstnávání osob se zdravotním postižením a další. 
V Kraji Vysočina je smlouva uzavírána na dobu projektu podaného do OP TP, v Jihomoravském kraji je 
to až do roku 2021. 

J. Běhounek doplnil, že se v Kraji Vysočina počítá s dodatky ke smlouvě až do roku 2021. 
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Podklad: RR–57–2016–07, RR–57–2016–07–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 57/07–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje  
 

 smlouvu o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje dle materiálu RR–57–2016–07–př. č. 1. 

 
     pro–proti–zdržuji se 

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

 

Podklad: RR–57–2016–07, RR–57–2016–07–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 57/07–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje  
 

 smlouvu o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina dle materiálu RR–57–2016–07– 

př. č. 2. 

     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 20 090 449,29 Kč.  

Tento bod byl informativního rázu a nebylo o něm hlasováno. 

9. Změna organizační struktury ÚRR 

M. Valešová informovala o aktuálním stavu zaměstnanců na ÚRR k 1. 6. 2016. Celkem má ÚRR 
k tomuto datu 45 zaměstnanců na základě pracovní smlouvy, 11 zaměstnanců v Jihlavě  
a 34 zaměstnanců v Brně, přičemž tzv. mimo evidenční stav je dalších 6 zaměstnanců, kteří čerpají 
rodičovskou dovolenou. Některá místa jsou neobsazena, pracovních pozic je tak 58. V loňském roce byl 
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vytvořen plán pro postupné snižování počtu zaměstnanců. Zaměstnanci již více než rok vědí, jak se 
bude s jejich místy nakládat a k jakému datu by měly být jednotlivé pracovní pozice zrušeny. Někteří 
zaměstnanci odchází mimo plán, proto se zaměstnancům, kterým měl být pracovní poměr dle plánu 
ukončen dříve, nabízí tato volná místa.  

M. Valešová informovala o připravovaných změnách organizační struktury s účinností od 1. 7. 2016, kdy 
by mělo dojít ke sloučení oddělení metodického řízení a oddělení monitoringu a evaluace.  

Dále informovala o připravovaných změnách organizační struktury od 1. 10. 2016, kdy dojde ke snížení 
počtu pracovních míst na 45. Navrhované organizační změny jsou součástí materiálu RR–57–2016–09–
př. č. 2 a RR–57–2016–09–př. č. 3. 

 
Podklad: RR–57–2016–09, RR–57–2016–09–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 57/09–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 s účinností od 1. 7. 2016 změnu organizační struktury dle materiálu RR–57–2016–09–př. 
č. 2. 

pro–proti–zdržuji se 

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

 

 

Podklad: RR–57–2016–09, RR–57–2016–09–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 57/09–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 s účinností od 1. 10. 2016 změnu organizační struktury dle materiálu RR–57–2016–09–př. 
č. 3. 

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
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10. Schválení převodu majetku pořízeného z dotace třetí osobě 

E. Šteflová informovala o žádosti o převod majetku z Kraje Vysočina na město Třebíč u projektu „II/360 
ul. Rafaelova - Pocoucov“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/40.01652. Důvodem převodu majetku je údržba sjezdů 
a dalších obslužných komunikací. 
 
M. Černá informovala VRR, že je činná v orgánech města Třebíč, do jehož majetku by měl být majetek 
pořízený z dotace převeden, nicméně není v takovém vztahu k projektu, který by u ní zakládal střet 
zájmů.  
 
J. Karásek informoval o situaci u projektu „Sokolské volnočasové sportovní centrum“ reg.  
č. CZ.1.11/3.1.00/41.01640, kde nebyl jednak dodržen termín realizace stavby, která byla prodloužena, 
a jednak příjemce nezaplatil dodavateli do 31. 12. 2015 a část dotace mu proto nebyla proplacena. 
Z těchto důvodů příjemci hrozí insolvence. Město Brno schválilo na svém zasedání dne 21. 6. 2016 
záměr nákupu sportovní haly od příjemce. K realizaci nákupu by mělo dojít během půl roku. Sportovní 
hala je dopoledne využívána školou, odpoledne kluby tělocvičné jednoty. ÚRR proto navrhuje schválit 
udělení souhlasu s převodem  sportovní haly na Statutární město Brno. 
 
 
Podklad: RR–57–2016–10, RR–57–2016–10–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 57/10–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 poskytnutí souhlasu k převodu majetku Kraje Vysočina dle materiálu č. RR–57–2016–10–
př. č. 1.  

 

pro–proti–zdržuji se 

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

Podklad: RR–57–2016–10, RR–57–2016–10–př. č. 2, RR–57–2016–10–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 57/10–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 poskytnutí souhlasu k převodu majetku Tělocvičné jednoty Sokol Brno - Obřany – 
Maloměřice dle materiálu č. RR–57–2016–10–př. č. 2 a 3.   
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pro–proti–zdržuji se 

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

11. Schválení změn IPRM Jihlavy 

R. Hubl informoval, že IPRM Jihlavy byl prvním IPRM v celé ČR a jako první v rámci ROP JV je také 
ukončován. VRR je předkládán nový návrh dodatku smlouvy a nová verze IPRM, která reflektuje 
závěrečný stav čerpání IPRM Jihlavy. IPRM využil max. alokaci, která mu byla poskytnuta, na 99, 1 %. 
Podařilo se investovat více než 680 mil. Kč z dotace, s využitím vlastních zdrojů města Jihlavy je to 
takřka 1 mld. Kč. Navržená změna reflektuje skutečný stav indikátorů na jednotlivých projektech tak, aby 
dodatek odrážel skutečný stav v závěru IPRM. Jihlavě se podařilo naplnit všechny indikátory kromě 
jediného, a to „plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy“. 
Nedosažení naplnění indikátoru je 43 m2 z 20 284 m2. 
 
 
Podklad: RR–57–2016–11, RR–57–2016–11–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 57/11–1 
 
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“, verzi 1.16 dle materiálu RR–57–2016–11–př. č. 2. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
 
Podklad: RR–57–2016–11, RR–57–2016–11–př. č. 3a–c 
Usnesení: ÚRR 57/11–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
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 dodatek č. 13 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–57–2016–11–př. č. 3a–c. 

 

pro–proti–zdržuji se 

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

12. Schválení změn IPRM Brna I 

R. Hubl informoval, že IPRM I je tzv. zónový plán, který se soustředil na rekonstrukci historického centra 
města Brna. Rekonstruovala se z něj v podstatě všechna historická náměstí v centru a okolí hradu 
Špilberk. Doplněn byl z oblasti podpory 2.1 o projekty, jako je rekonstrukce brněnského podzemí nebo 
kostnice u sv. Jakuba. Obsahuje pouze 10 projektů. Čerpání se podařilo na zhruba 92 %, investováno 
bylo téměř 400 mil. Kč z dotace, město Brno přidalo dalších 300 mil. Kč. Podařilo se naplnit všechny 
indikátory kromě jediného, a to „plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové  
a volnočasové povahy“ o necelých 12 m2. 
 

Podklad: RR–57–2016–12, RR–57–2016–12–př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 57/12–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna „Komplexní regenerace historického centra, 
včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“, verzi 1.5 dle materiálu RR–57–2016–12–př. č. 2. 

 

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   14–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
 
 
Podklad: RR–57–2016–12, RR–57–2016–12–př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 57/12–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
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 dodatek č. 3 ke smlouvě Smlouva o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města 
Brna „Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch“  
dle materiálu RR–57–2016–12–př. č. 3. 

 

pro–proti–zdržuji se 

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

13. Schválení dokumentace ROP JV 

R. Hubl informoval o změnách v Prováděcím dokumentu ROP JV, verzi 1.31, ve které došlo k upřesnění 
cílových hodnot indikátorů a jejich rozdělení mezi oblasti podpory v souvislosti s uzavíráním programu.  
 
 
Podklad: RR–57–2016–13, RR–57–2016–13–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 57/13 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 Prováděcí dokument Regionálního operačního programu Jihovýchod, verzi 1.31  
dle materiálu RR–57–2016–13–př. č. 1. 

pro–proti–zdržuji se 

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

14. Termíny zasedání VRR v roce 2016 

J. Běhounek informoval o termínech zasedání VRR ve 2. polovině roku 2016. 

 

M. Valešová doplnila, že by bylo vhodné zvolit po volbách členy Výboru Regionální rady již  

na ustavujících zastupitelstvech krajů. 

 
Podklad: RR–57–2016–14 
Usnesení: ÚRR 57/14 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 termíny zasedání Výboru Regionální rady 

o 22. 9. 2016 v 13.00 hodin 

o 14. 12. 2016 v 10.00 hodin 

 

pro–proti–zdržuji se 

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

 

15. Různé  

J. Běhounek informoval o plánovaném setkání všech i bývalých členů VRR dne 31. 8. 2016, které se 
uskuteční k 10. výročí Regionální rady. Místo a čas budou upřesněny. 

 

Jednání skončilo v 11.25 hodin.  

 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek  
          předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 
Ověřovatelé zápisu:  
    
 
 5. 7. 2016  Stanislav Navrkal  
 
 
 

5. 7. 2016  Ing. Vladimír Novotný  
 
 
 
 
Zápis vypracovala:  P. Kocúrová 
 
V Brně dne:  22. 6. 2016 


