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Zápis z 53. zasedání 
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,  

23. 6. 2015 v Brně a v Jihlavě (formou videokonference) 
 

 
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, účetní závěrce a provedených rozpočtových 
opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a ředitelky ÚRR JV 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 15/2015 

6. Změna Podmínek pro projekty technické pomoci řídícího orgánu 

7. Schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky RR JV za rok 2014 

8. Přehled čerpání v oblastech podpory 1.1 a 3.1 

9. Financování ROP z OP TP 2 

10. Informace o přípravě programového období 2014–2020, dokončení ROP 

11. Informace o provedených finančních korekcích 

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

a) 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 

b) 3.1 Rozvoj urbanizačních center 

13. Schválení změn IPRM Jihlavy 

14. 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. Radovan Necid  Ing. Martin Bedrava 
Ing. Václav Kodet PaedDr. Zdeněk Peša 
Josef Číž   
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Průběh jednání: 
Jednání zahájil v 16.00 hodin předseda Regionální rady J. Běhounek.  
Při zahájení jednání bylo přítomno 13 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále jen „Výbor“ nebo 
„VRR“), z toho šest za Jihomoravský kraj a sedm za Kraj Vysočina. M. Černá, S. Navrkal a I. Vrzal byli  
ze zasedání 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 P. Bartáčková. 

1. Schválení návrhu programu jednání  

 
J. Běhounek informoval o úpravách přílohy bodu 5 Schválení rozpočtového opatření č. 15/2015  
a o doplnění podkladových materiálů bodu 12 „Schválení projektů určených k financování z ROP JV“ 
přílohami č. 1 a 2. Upozornil, že k dispozici je také materiál „Přehled čerpání – dosažené výsledky  
k 1. 6. 2015“. Nebyly podány žádné návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání. 

 
Podklad:  RR–53–2015–01, RR–53–2015–01–př. č. 1 

Usnesení:  ÚRR 53/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 program 53. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu  

RR–53–2015–01–př. č. 1. 

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

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

Podklad: RR–53–2015–02 
Usnesení: ÚRR 53/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 



  

 

  

Zapsala: P. Bartáčková 
strana:3  

 ověřovatele zápisu z 53. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  

 

Jihomoravský kraj:   PaedDr. Zdeněk Peša 

 
a za Kraj Vysočina:   Ing. Bc. Martin Hyský 

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

3. Schválení dokumentace ROP JV 

V. Jaroš informoval o provedených změnách v Operačním manuálu (dále též „OM“), verzi 1.40. 
Evropská komise vydala metodický pokyn k uzavírání programů, ze kterého byly do OM zapracovány 
nejdůležitější požadavky. Další změny spočívají v zapracování Odboru vnitřních věcí v rámci celého OM 
a zapracování požadavků Auditního orgánu. 

Podklad: RR–53–2015–03, RR–53–2015–03–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 53/03 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
bere na vědomí 
 

 Operační manuál Regionálního operačního programu Jihovýchod, verzi 1.40 dle materiálu RR–
53–2015–03–př. č. 1. 

 
     pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
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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 čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady Jihovýchod  
k 4. červnu 2015, odkázal na Tabulku 1 v materiálu RR–53–2015–04. Plnění příjmů bylo k tomuto datu 
na úrovni 34,57 %, čerpání výdajů na úrovni 25,32 % 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–53–2015–04, 
př. č. 1. 
 

F. Carda informoval o zprávě k účetní závěrce za období 1–3/2015.  Během tohoto období nebyla 

vyhodnocena žádná rizika a ztráty hrozící účetní jednotce. Výsledkem hospodaření k 31. 3. 2015 byla 

ztráta ve výši Kč 1 481 166,69 Kč.  Ztrátu vytváří opravná položka k pohledávce v celkové výši 

2 123 026,20 Kč, která musí být ponížena o přijaté úroky na bankovních účtech ve výši 641 859,51 Kč. 

 

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

regionu soudržnosti Jihovýchod (dále též „ÚRR“) 8 rozpočtových opatření. Předseda Regionální rady 

Jihovýchod neschvaloval v tomto období žádné rozpočtové opatření. Všechna schvalovaná rozpočtová 

opatření jsou uvedena v materiálu RR–53–2015–04, př. č. 3. 

 

Podklad: RR–53–2015–04, RR–53–2015–04, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 53/04–1 
 
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 4. 6. 2015 dle materiálu RR–53–2015–04–př. č. 1. 

 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
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Podklad: RR–53–2015–04, RR–53–2015–04, př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 53/04–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  
 

 informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–53–2015–04–př. č. 2. 

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
 
 
Podklad: RR–53–2015–04, RR–53–2015–04, př. č. 3, RR–53–2015–04, př. č. 4 
Usnesení: ÚRR 53/04–3 
 
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. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 12/2015)  
dle materiálu RR–53–2015–04–př. č. 3 a přehled všech rozpočtových opatření za rok 2015  
dle materiálu RR–53–2015–04–př. č. 4.  

 
pro–proti–zdržuji se 

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

 

5. Schválení rozpočtového opatření č. 15/2015 

F. Carda informoval o rozpočtovém opatření č. 15/2015 v kompetenci VRR, které zvyšuje celkové příjmy 
rozpočtu o 13 716 000,00 Kč a výdaje o 31 467 000,00 Kč. Příjmy jsou zvýšeny z důvodu větší potřeby 
finančních prostředků pro podíl SR, díky čemuž dojde i ke zvýšení celkové dotace v Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace na rok 2015. Výdaje jsou zvýšeny z důvodu zvýšení celkové dotace pro podíl SR 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2015 ve výši 13 716 000,00 Kč, zapojení finančních prostředků 
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Rezervního fondu ve výši 8 115 000,00 Kč a vygenerovaných úroků z dotace MMR na národní 
spolufinancování ve výši 9 636 000,00 Kč.  
 
 
Podklad: RR–53–2015–05, upr. 1, RR–53–2015–05, př. č. 1, upr. 1 
Usnesení: ÚRR 53/05 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 rozpočtové opatření č. 15/2015 dle materiálu RR–53–2015–05–př. č. 1, upr. 1. 

 
pro–proti–zdržuji se 

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

6. Změna Podmínek pro projekty technické pomoci řídícího orgánu 

F. Carda informoval o změnách „Podmínek pro projekty technické pomoci řídícího orgánu“. Změny 
spočívají v prodloužení doby ukončení fyzické realizace projektu do 31. 12. 2016 vzhledem 
k prodloužení čerpání dotace z krajů také do 31. 12. 2016 a zrušení omezení příjemce dotace 
v nakládání s majetkem nejméně po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu.  Na projekty 
technické pomoci se nevztahuje tzv. „udržitelnost projektu“.  
 
 
Podklad: RR–53–2015–06, RR–53–2015–06, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 53/06–1 
 
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–53–2015–06–př. č. 1.    

 
pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
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Podklad: RR–53–2015–06, RR–53–2015–06, př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 53/06–2 
 

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–53–2015–06–př. č. 2.   

 
pro–proti–zdržuji se 

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

7. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod za rok 2014 

F. Carda informoval o Závěrečném účtu Regionální rady Jihovýchod za rok 2014. Regionální rada 

regionu soudržnosti měla celkové příjmy ve výši 1 843 004 984,12 Kč a výdaje  

ve výši 1 852 037 739,01 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl +17 967 245,11 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 2014 sestavené  

k 31. 12. 2014, jejíž součástí je i „Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků 

k 31. 12. 2014“ a „Roční zpráva o činnosti útvaru interního auditu za rok 2014“. Výsledkem hospodaření 

za rok 2014 byla ztráta ve výši 2 693 116,92 Kč. 

 

Podklad: RR–53–2015–07, RR–53–2015–07, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 53/07–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje  
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 závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2014 dle materiálu  
RR–53–2015–07–př. č. 1 a vyjadřuje souhlas s hospodařením Regionální rady za rok 2014  
bez výhrad. 

 

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

Podklad: RR–53–2015–07, RR–53–2015–07, př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 53/07–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 účetní závěrku Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod sestavenou k 31. 12. 2014  
dle materiálu RR–53–2015–07–př. č. 2. 

 

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

Podklad: RR–53–2015–07 
Usnesení: ÚRR 53/07–3 
 

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 převod výsledku hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2014, ztráty 
ve výši 2 693 116,92 Kč, z účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, na účet 432 
– Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.   

 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
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8. 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“. V současnosti je alokace oblasti podpory 1.1 přečerpána  
o 821 mil. Kč.  Jedná se o projekty, které jsou již v realizaci, a projekty, které budou předloženy  
ke schválení na dnešním zasedání. Tyto projekty budou kryty z úspor v ostatních oblastech podpory. 
Zůstatek alokace v jiných oblastech podpory je 548 mil. Kč, očekávané úspory z jiných oblastí podpory 
171 mil. Kč, chystané odvody za porušení rozpočtové kázně 25 mil. Kč a předpokládaný objem korekcí 
7,5 mil. Kč. Celkem bude do oblasti podpory 1.1 přesunuto 753 mil. Kč. Současně se očekávají i úspory 
v oblasti podpory 1.1 ve výši 70 mil. Kč. V oblasti podpory tak zbývá 2,1 mil. Kč. 
 
K 1. 6. 2015 byly zaregistrovány poslední projekty Jihomoravského kraje i Kraje Vysočina. Projekty jsou 
předkládány ke schválení VRR v bodě 12. 
 
U oblasti podpory 3.1 byla pozastavena kontinuální výzva, byl zaregistrován poslední projekt. Očekává 
se úplné vyčerpání prostředků.  
 
E. Šteflová informovala o počtu případů a objemu částek dotčených nesrovnalostí. Případů dotčených 
nesrovnalostí je 58 v celkovém objemu 150 mil. Kč. Jedná se i o nevymožitelné případy a případy 
v trestním řízení.  
 

Podklad: RR–53–2015–08 
Usnesení: ÚRR 53/08 
 
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–53–2015–08. 

 
pro–proti–zdržuji se 

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

9. Financování ROP z OP TP 2 

M. Valešová informovala o skutečnosti, že od roku 2016 bude převážná část výdajů na ukončování ROP  
a financování Regionální rady hrazena z OP TP 2. Jedná se o prostředky potřebné na chod řídícího 
orgánu, ovšem v některých oblastech jsou způsobilé výdaje omezené.  Způsobilé výdaje budou z 85 % 
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spolufinancovány z OP TP 2 a z 15 % ze státního rozpočtu. V současné době se řeší financování 
nezpůsobilých výdajů. Jedná se o možnosti spolufinancování z krajů. Mělo by proběhnout na jednání 
Asociace krajů České republiky s ministryní K. Šlechtovou. 
 
Budou se podávat 1–3 leté projekty společné na provoz i na mzdy. Platby budou probíhat kombinovaně 
(systémem limitek) s možností 50% ex-ante platby. Jedná se o tom, jakým způsobem bude 
zabezpečeno financování, aby regionální rady nemusely zabezpečovat vlastní zdroje 
na předfinancování.  
 
Podklad: RR–53–2015–09 
Usnesení: ÚRR 53/09 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 
 

 informace o financování ROP z OP TP 2 dle materiálu RR–53–2015–09. 

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

10. Informace o přípravě programového období 2014–2020; dokončení ROP 

M. Valešová informovala VRR o skutečnosti, že Evropská komise schválila dne 4. 6. 2015 IROP. 
Připravuje se implementační servis na všech krajských pobočkách CRR, kam přechází i lidé z Úřadu 
Regionální rady. K 29. 6. 2015 odchází 11 lidí, 6 v Brně a 5 v Jihlavě. V Jihlavě prozatím nejsou prostory 
pro CRR, v Brně jsou prostory pro 10 lidí, které jsou však obsazeny. Řeší se otázka dočasného 
poskytnutí prostor ÚRR pro potřeby CRR. 
 
M. Valešová informovala o novele zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, která má 
zabezpečit narovnání podmínek pracovníků regionálních rad při přechodu na CRR po účinnosti 
služebního zákona od 1. 7. 2015. Zaměstnancům, kteří přejdou před 1. 7. 2015 bude započítána praxe  
a budou přijati za starých podmínek. U nově nastavených podmínek služebním zákonem by nebyla 
zaměstnancům regionálních rad praxe započítána. Novela zákona řeší započítání praxe, neřeší to, že by 
se ze zaměstnanců regionálních rad stali úředníci. Novela je v Parlamentu před třetím čtením. 
 
Další problematické ustanovení je zavedení odpovědnosti měst jako zprostředkujících subjektů při ITI. 
Města s ITI od začátku avizovala, že nechtějí být zprostředkujícími subjekty. Poté se po diskusích s EK 
došlo k závěru, že města zprostředkujícími subjekty musí být. Nyní se v zákoně navrhuje změna, díky 
které by města přebírala veškerou zodpovědnost za jakékoliv problémy vzniklé při implementaci ITI.  
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Podklad: RR–53–2015–10 
Usnesení: ÚRR 53/10 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí  
 

  informace o dokončování ROP a přípravě programového období 2014–2020  
dle materiálu RR–53–2015–10. 

 
pro–proti–zdržuji se 

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

 

11. Informace o provedených finančních korekcích 

E. Šteflová informovala o provedených finančních korekcích. Celkový objem krácení dotací dle „pokynu 
COCOF“ činí od minulého zasedání Výboru 19 353 144,35 Kč. Tento bod byl informativního rázu  
a nebylo o něm hlasováno. 
 
J. Běhounek vznesl dotaz na korekce u projektů Regionální rady Regionu soudržnosti Jihovýchod. 
 
E. Šteflová doplnila, že se jedná o korekce, kdy byla na základě auditu zjištěna pochybení u některých 
výběrových řízení.  
 
M. Valešová upřesnila, že největší korekcí RR je výběrové řízení GINIS. Proběhlo jedno společné 
výběrové řízení pro všechny RR, které dělala RR Moravskoslezsko. Jedná se o výběrové řízení z roku 
2007. Auditoři v loňském roce konstatovali, že jsou v tomto výběrovém řízení chyby, které podléhají 
korekci.   
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12. Schválení projektů určených k financování z ROP JV  

 
J. Karásek informoval o provedeném hodnocení u registrovaných projektů splňujících formální náležitosti 
a přijatelnost ve výzvách v oblasti podpory 1.1 a 3.1. Od 46. zasedání VRR, které se uskutečnilo  
19. 2. 2014 a na kterém byl schválen systém flexibility, bylo v oblasti podpory 1.1 schváleno 27 projektů 
za 1,257 mld. Kč. V oblasti podpory 3.1 je ke schválení předložen poslední projekt Statutárního města 
Jihlava. 
 

Podklad: RR–53–2015–12 
Usnesení: ÚRR 53/12–1 
 
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:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
 

Podklad: RR–53–2015–12, RR–53–2015–12, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 53/12–2 
 
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–53–2015–12–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–53–2015–12 
Usnesení: ÚRR 53/12–3 
 
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:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
 

Podklad: RR–53–2015–12, RR–53–2015–12, př. č. 2 
Usnesení: ÚRR 53/12–4 
 
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–53–2015–12–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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13. Schválení změn Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy 

V. Jaroš informoval o změně Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy vyžadující dodatek. Jedná se  
o 12. verzi. Podstatnou změnou je změna finančního harmonogramu – přesun finančních prostředků 
mezi po sobě jdoucími roky. Integrovaný plán rozvoje města Jihlavy je úspěšně realizován. 

 
Podklad: RR–53–2015–13, RR–53–2015–13, př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 53/13–1 
 
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 1.15 dle materiálu RR–53–2015–13–př. č. 2. 

pro–proti–zdržuji se 
Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    7–0–0 
Jihomoravský kraj:    6–0–0 
 
Podklad: RR–53–2015–13, RR–53–2015–13, př. č. 3a–c 
Usnesení: ÚRR 53/13–2 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje 
 

 dodatek č. 12 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–53–2015–13–př. č. 3a–c. 

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

J. Běhounek informoval o materiálu „Přehled čerpání – dosažené výsledky k 1. červnu 2015“. 

J. Běhounek informoval o příštím zasedání Výboru Regionální rady, které by se mělo konat  
dne 16. 9. 2015 od 9.00 hodin v Hotelu Galant v Mikulově. Požádal o přesun termínu zasedání  
na 9. 9. 2015. 

 

Jednání skončilo v 16.48 hodin.  

 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek  
        předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 
Ověřovatelé zápisu:  
    
 
 6. 7. 2015   PaedDr. Zdeněk Peša 
 
 
 
 

6. 7. 2015   Ing. Bc. Martin Hyský 
 
 
 
 
 
Zápis vypracovala:  P. Bartáčková 
 
V Brně dne:  23. 6. 2015 


