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Zápis z 52. zasedání 
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,  

8. 4. 2015 v Rytířsku 
 
Program zasedání: 

1. Schválení návrhu programu jednání 

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení dokumentace ROP JV  

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

5. Schválení rozpočtového opatření č. 6/2015 

6. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1 a 3.1 

7. Dokončení ROP, informace o přípravě programového období 2014–2020 

8. Informace o provedených finančních korekcích 

9. Schválení projektů určených k financování z ROP JV pro oblasti podpory 

1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 

3.1 Rozvoj urbanizačních center 

10. Schválení Výroční zprávy ROP Jihovýchod za rok 2014 

11. Schválení převodu majetku příjemce pořízeného z dotace na třetí osobu 

12. 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. Václav Kodet Stanislav Navrkal  
Josef Číž PaedDr. Zdeněk Peša 
 Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA  
  
  
  
Průběh jednání: 
Jednání zahájil v 10.05 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek.  
Při zahájení jednání bylo přítomno 15 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále jen „Výbor“), 
z toho osm za Jihomoravský kraj a sedm za Kraj Vysočina. R. Necid byl ze zasedání omluven.  
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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. Bartáčková. 

1. Schválení programu jednání  

J. Běhounek informoval o změnách a úpravách materiálů, které byly předloženy na jednání, a upozornil,  
že k dispozici je také materiál „Přehled čerpání – dosažené výsledky k 2. 4. 2015“.  
 

J. Běhounek informoval o doplnění programu o bod 11 „Schválení převodu majetku příjemce pořízeného 
z dotace na třetí osobu“, o doplnění podkladových materiálů bodu 9 „Schválení projektů určených 
k financování z ROP JV“ přílohami č. 1 a 2.  

 
Podklad:  RR–52–2015–01, upr. 1, RR–52–2015–01–př. č. 1, upr. 1 
Usnesení:  ÚRR 52/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 program 52. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu  

RR–52–2015–01–př. č. 1, upr. 1. 

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

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

Podklad: RR–52–2015–02 
Usnesení: ÚRR 52/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 ověřovatele zápisu z 52. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  

 

Jihomoravský kraj:    Stanislav Navrkal 
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a za Kraj Vysočina:   Ing. Martin Hyský 

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

3. Schválení dokumentace ROP JV 

V. Jaroš informoval o provedených změnách ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace, který byl upraven 
dle připomínek Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí České republiky (dále též „PCO“). 
Změny spočívají v úpravě odkazu na legislativu o veřejné podpoře a náhradě pojmu „ukončení 
programu“ za “uzavření programu“. 

Podklad: RR–52–2015–03, RR–52–2015–03–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 52/03 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 vzor smlouvy o poskytnutí dotace k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti 
Jihovýchod dle materiálu RR–52–2015–03–př. č. 1. 

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

4. 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 výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod  
k 20. březnu 2015, odkázal na Tabulku 1 v materiálu RR–52–2015–04. Plnění příjmů bylo k tomuto datu 
20,01 %, plnění výdajů 8,07 % oproti upravenému rozpočtu. Příjmy představuje proplacení dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj (dále též „MMR“) na spolufinancování projektů ve výši 857 619,00 Kč, 
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–52–2015–04, př. č. 1. 
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F. Carda informoval, že od posledního zasedání Výboru Regionální rady schválila ředitelka Úřadu 

Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále též „ÚRR“) 3 rozpočtová opatření. Předseda 

Regionální rady Jihovýchod neschvaloval v tomto období žádné rozpočtové opatření. Všechna 

schvalovaná rozpočtová opatření jsou uvedena v materiálu RR–52–2015–04, př. č. 2. 

 

Podklad: RR–52–2015–04, RR–52–2015–04, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 52/04–1 
 
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 20. 3. 2015 dle materiálu RR–52–2015–04–př. č. 1. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
 
 
Podklad: RR–52–2015–04, RR–52–2015–04, př. č. 2, RR–52–2015–04, př. č. 3 
Usnesení: ÚRR 52/04–2 
 
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, 3/2015) dle materiálu RR–52–
2015–04–př. č. 2 a přehled všech rozpočtových opatření za rok 2015 dle materiálu RR–52–
2015–04–př. č. 3.  

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
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5. Schválení rozpočtového opatření č. 6/2015 

F. Carda informoval o rozpočtovém opatření č. 6/2015 v kompetenci VRR, které snižuje celkové příjmy 
rozpočtu o 817 308,00 Kč a o stejnou částku snižuje i výdaje. Příjmy jsou sníženy v důsledku krácení 
finančních prostředků v rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na rok 2015. 
Snížení neznamená zásadní zásah do plnění rozpočtu. Finanční prostředky pro rok 2015 by měly být 
dostačující. Druhá část rozpočtového opatření se týká změny poměru investiční a neinvestiční části 
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.  
 
M. Valešová doplnila, že celková částka rozpočtu na rok 2015 se snižuje proto, že MMR poprvé v historii 
pokrátilo celkovou částku určenou pro ROP na celý rok. MMR argumentuje tím, že MF poskytlo nižší 
objem prostředků pro všechny ROP oproti tomu, kolik bylo požadováno. ROP JV je jedinou regionální 
radou, která se snížením nemá zásadní problém. Některé regionální rady však přišly i o 1 – 1,5 mld. Kč. 
Regionální rady obdržely příslib od paní ministryně, že regionálním radám, které nebudou mít ve druhé 
polovině roku dostatek finančních prostředků, bude rozhodnutí ve lhůtě 14 dní navýšeno. Regionální 
rady počítají s lhůtou delší.  
 
M. Valešová dále informovala o problémech s ukončováním ROP. Na politické úrovni se řeší financování 
ROP v letech 2016–2023. Náklady byly vyčísleny na 1 mld. Kč a hrazeny budou z OP TP a částečně 
z finančních prostředků MMR (85% z OP TP a 15% ze státního rozpočtu). Otázka nezpůsobilých výdajů 
prozatím nebyla vyřešena. 
 
Podklad: RR–52–2015–05, RR–52–2015–05, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 52/05 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 rozpočtové opatření č. 6/2015 dle materiálu RR–52–2015–05–př. č. 1. 

 
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 současnosti je alokace oblasti podpory 1.1 přečerpána  
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o 640 mil. Kč. Částka přečerpání byla snížena o 170 mil. Kč z ukončené smlouvy projektu „Komplexní 
zabezpečení mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany“, od jehož realizace Jihomoravský kraj 
ustoupil. Předpokládaná výše úspor je 100 mil. Kč. SÚS JMK zaregistrovala do oblasti podpory 1.1 tři 
projekty v hodnotě zhruba 70 mil. Kč. Dva z těchto projektů budou ke schválení předloženy na dnešním 
zasedání. 
 

J. Karásek dále informoval o projektech v „závěrečných“ výzvách, které jsou v bezpečné části alokace  

a realizaci IPRM Brna. Ke schválení bude VRR předložen poslední projekt, pak by měl být IPRM Brna 

ukončen. 

 

E. Šteflová doplnila, že v souvislosti s předpokládanými korekcemi za projekty, které jsou v současné 

době v realizaci, je u IPRM Jihlavy připraven k registraci ještě jeden projekt.  

 
J. Běhounek informoval, že na Vyjednávacím týmu byla diskutována případná ohrožení čerpání projektů 
v oblasti podpory 1.1. V této souvislosti navrhl doplnit usnesení v bodě 6 o žádost, aby kraje 
v pravidelných měsíčních intervalech informovaly VRR o postupu stavebních prací u jednotlivých akcí. 
 
 
Podklad: RR–52–2015–06 
Usnesení: ÚRR 52/06 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 
 

 informace o čerpání v oblastech podpory 1.1 a 3.1 dle materiálu RR–52–2015–06 a žádá Kraj 
Vysočina a Jihomoravský kraj o poskytování pravidelných měsíčních informací o postupu 
stavebních prací v aktuálně realizovaných projektech. 

 
pro–proti–zdržuji se 

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

7. Dokončení ROP, informace o přípravě programového období 2014–2020 

M. Valešová informovala VRR o dokončování ROP. Rok 2015 bude náročný zejména pro příjemce, 
protože je nutné dokončit všechny projekty. Z důvodu nižšího počtu žádostí o platbu byly některé 
očekávané platby odsunuty. MF souhlasilo s posunem termínu souhrnných závěrečných žádostí o platbu 
z března 2016 na duben 2016. Intenzivně probíhají jednání s MMR o financování dokončení ROP po 
roce 2015, kdy již nebude možné proplácet finanční prostředky z prioritní osy Technická pomoc 
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regionálních operačních programů. Situace je složitější vzhledem k tomu, že regionální rady již nebudou 
řídícími orgány a neexistuje navazující program. 
 
M. Valešová dále informovala, že Česká republika je jedinou členskou zemí, která nemá schválený 
žádný OP. Očekává se, že OP by měly být schváleny v průběhu května a června 2015. Evropská komise 
nastavila předběžné podmínky, které musí ČR splnit. Předběžné podmínky se týkají zejména služebního 
zákona. Všechny orgány, které implementují OP, musí spadat pod služební zákon, což znamená 
nejenom výpadek regionálních rad z implementačního systému, ale dojde pravděpodobně i k přesunu 
zaměstnanců Czechinvest pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.  
 
M. Valešová dále připomněla, že zprostředkujícím subjektem pro IROP bude Centrum pro regionální 
rozvoj (dále též „CRR“). V současné chvíli se upřesňují počty zaměstnanců jednotlivých poboček  
a termíny přechodu na CRR. Počítá se v průměru s 22 zaměstnanci na jednu pobočku. V letošním roce 
by mělo být přijato cca 10 zaměstnanců. Prozatím se neplánuje změna zákona o regionálním rozvoji tak, 
aby byly stejné podmínky pro přechod i pro zaměstnance ROP. Podmínky jsou velmi nerovné.  
 
M. Valešová dále informovala o konání Regionálních stálých konferencí v Jihomoravském kraji i Kraji 
Vysočina. Dokončuje se regionální akční plán pro každý kraj, dolaďuje se s MMR metodika tak, aby 
tento dokument určoval potřeby každého kraje v otázkách územní dimenze a byl přijatelný nejenom  
pro IROP, ale i pro ostatní řídící orgány. 
 
M. Hyský doplnil informace z Národní stálé konference (dále též „NSK“) konané 27. března 2015. 
Metodická setkání k regionálním akčním plánům (dále též „RAP“) by měla proběhnout  
do 10. dubna 2015 a tabulky s vyplněnou absorpční kapacitou by měly být hotové do 15. dubna 2015. 
MMR by bylo rádo, aby byly regionální stálé konference (dále též „RSK“) zapojeny v rámci plánování  
a nastavování výzev, nicméně jednotlivé resorty s tím nepočítají. Funkce NSK by měla mít pro jednotlivé 
řídící orgány pouze doporučující význam. Prostor k vyjádření dostaly i regionální stálé konference 
jednotlivých krajů. RSK Kraje Vysočina se zajímala o podobu cílených výzev a představu územní 
dimenze u jednotlivých resortů. Každý rezort k územní dimenzi přistupuje jinak.  
 
M. Hyský informoval, že v OP Zaměstnanost by mělo být k dispozici 1,6 mld. Kč na individuální projekty, 
což je méně než v minulém programovacím období.  
 
J. Běhounek dodal, že je otázkou, zda vůbec a jak budou CRR fungovat. Doplnil, že Evropský dům se 
v Kraji Vysočina zřizovat nebude. Některá ministerstva chtějí projekty řešit sama (Ministerstvo vnitra  
a Ministerstvo zdravotnictví). 
  
 
Podklad: RR–52–2015–07 
Usnesení: ÚRR 52/07 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  
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  informace o dokončování ROP a přípravě programového období 2014–2020  
dle materiálu RR–52–2015–07. 

 
pro–proti–zdržuji se 

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

 

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 11 627 049,97 Kč. Tento bod byl informativního rázu  
a nebylo o něm hlasováno. 
 

9. Schválení projektů určených k financování z ROP JV pro oblasti podpory 

 
E. Šteflová informovala o provedeném hodnocení u registrovaných projektů splňujících formální 
náležitosti a přijatelnost ve výzvách v oblasti podpory 1.1 a 3.1.  
 

Podklad: RR–52–2015–09 
Usnesení: ÚRR 52/09–1 
 

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 

 

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

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



  

 

  

Zapsala: P. Bartáčková 
strana:9  

Podklad: RR–52–2015–09, RR–52–2015–09, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 52/09–2 
 
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–52–2015–09–př. č. 1. 

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

 

Podklad: RR–52–2015–09 
Usnesení: ÚRR 52/09–3 
 

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

 

Podklad: RR–52–2015–09, RR–52–2015–09, př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 52/09–4 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
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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–52–2015–09–př. č. 2. 

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

10. Schválení Výroční zprávy ROP Jihovýchod za rok 2014 

A. Zatloukal informoval o Výroční zprávě ROP Jihovýchod za rok 2014. Výroční zpráva bude odeslána 
Auditnímu orgánu, MMR, PCO a poté bude předložena Monitorovacímu výboru ROP JV a Evropské 
komisi. 

Podklad: RR–52–2015–10, RR–52–2015–10, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 52/10 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 Výroční zprávu Regionálního operačního programu Jihovýchod za rok 2014  
dle materiálu RR–52–2015–10–př. č. 1. 

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

 

11. Schválení převodu majetku příjemce pořízeného z dotace na třetí osobu 

E. Šteflová informovala o předložení žádostí Kraje Vysočina o převod majetku po dokončení stavby 
z projektu „II/353 D1-Rytířsko-Jamné, 2. stavba“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01331 do vlastnictví Obce 
Jamné a převod majetku po dokončení stavy z projektu „II/150 Havlíčkův Brod-Okrouhlice“,  
reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01330 do vlastnictví Obce Okrouhlice. 
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Podklad: RR–52–2015–11, RR–52–2015–11, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 52/11–1 

 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
souhlasí 
 

 s převodem majetku uvedeným v materiálu RR–52–2015–11–př. č. 1 z vlastnictví Kraje 
Vysočina formou darování obci Jamné. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   15–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 
 
 
 
Podklad: RR–52–2015–11, RR–52–2015–11, př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 52/11–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
souhlasí 
 

 s převodem majetku uvedeným v materiálu RR–52–2015–11–př. č. 2 z vlastnictví Kraje 
Vysočina formou darování obci Okrouhlice. 

 
pro–proti–zdržuji se 

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

12. Různé  

J. Běhounek informoval o příštím zasedání Výboru Regionální rady, které se bude konat dne 23. 6. 2015 
od 16.00 hodin formou videokonference z Úřadu Regionální rady v Brně a Krajského úřadu Kraje 
Vysočina v Jihlavě. 
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Jednání skončilo v 10.55 hodin.  

 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek  
        předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 
Ověřovatelé zápisu:  
    
 
 21. 4. 2015   Stanislav Navrkal 
 
 
 
 

21. 4. 2015   Ing. Martin Hyský 
 
 
 
 
 
Zápis vypracovala:  P. Bartáčková 
 
V Brně dne:  8. 4. 2015 


