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     Zápis ze 70. zasedání   
 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod konaného 

dne 20. 3. 2019 v Brně a Jihlavě (formou videokonference)  
 
 
 

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, 
provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a změnách v rozpisu 
rozpočtu v kompetenci ředitele ÚRR JV  

4. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2019  

5. Ukončování ROP JV – průběžný stav 

6. Problematické projekty 

7. Různé  

 

 

Prezenční listina: 
 
za kraj Vysočina:                                                    za Jihomoravský kraj: 
 
MUDr. Jiří Běhounek   Ing. Naděžda Křemečková 
Pavel Hodač  Ing. Martin Kyjovský 
Ing. Radovan Necid  Stanislav Navrkal 
Ing. Vladimír Novotný  Ing. Jan Nečas 
Ing. Jaromír Kalina  Ing. Jiří Němec 
  PaedDr. Hana Potměšilová 

Vít Rajtšlégr 
   Ing. Mgr. Drago Sukalovský 
   
 
Doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.   Ing. Ivo Minařík, MPA 
 
Omluveni: 
Ing. Bc. Martin Hyský, Mgr. Pavel Pacal a Ing. Lucie Vichrová, za Kraj Vysočina. 
 
Průběh jednání: 
 
Jednání zahájil v 10.15 hodin J. Běhounek, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
(dále jen „Regionální rada“ nebo „Regionální rada Jihovýchod“).  
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Při zahájení jednání bylo přítomno 12 z celkem 16 členů Výboru Regionální rady (dále též „Výbor“), z toho 
sedm za Jihomoravský kraj a pět za Kraj Vysočina.   

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 E. Bušinová. 

1. Schválení návrhu programu jednání  

J. Běhounek přivítal členy a ostatní zúčastněné a informoval o programu 70. zasedání Výboru Regionální 
rady. Nebyly podány žádné návrhy na změnu programu jednání. 

 
Podklad: RR–70–2019–01, RR–70–2019–01–př. č. 1 
Usnesení: ÚRR 70/01 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 program 70. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
dle materiálu RR–70–2019–01–př. č. 1.      

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   12–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0      

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

Podklad: RR–70–2019–02 
Usnesení: ÚRR 70/02 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
schvaluje  
 

 ověřovatele zápisu z 70. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za:  

Jihomoravský kraj:  Stanislav Navrkal  

a za Kraj Vysočina:  Ing. Vladimír Novotný  

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   12–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    7–0–0 
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3. Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu Regionální rady, informativní zpráva o účetní závěrce, 
provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci předsedy RR JV a změnách v rozpisu 
rozpočtu v kompetenci ředitele ÚRR JV 

1. P. Dvořák informoval o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Regionální rady   
k 31. 12. 2018 dle přílohy materiálu RR–70–2019–03–př. č. 1. K 31. 12. 2018 bylo plnění příjmů 
Regionální rady Jihovýchod ve výši 46 183 996,47 Kč, což činí 112,03 % k upravenému rozpočtu, 
a čerpání výdajů ve výši 33 724 758,34 Kč, což činí 68,03 % k upravenému rozpočtu.  
 

2. P. Dvořák přednesl informativní zprávu k řádné účetní závěrce k 31. 12. 2018 dle přílohy materiálu 
k tomuto bodu RR–70–2019–03–př. č. 2. Výsledkem hospodaření Regionální rady k 31. 12. 2018 je 
zisk ve výši 1 757 093,82 Kč, jehož výše je ovlivněna v nákladové části opravnými položkami a 
ostatními náklady hrazenými z prostředků Regionální rady. Na straně výnosů ovlivňují hospodářský 
výsledek výnosy, které jsou příjmy Regionální rady a nespotřebované dotace.  
Během roku 2018 nevzniklo riziko ztráty finančních prostředků a nejsou známy žádné významné 
okolnosti, které by měly vliv na hospodaření účetní jednotky. 

 
3. P. Dvořák informoval o rozpočtových opatřeních schválených předsedou RR JV a změnách v rozpisu 

rozpočtu schválených ředitelem ÚRR v období od posledního zasedání VRR dle materiálů  
RR–70–2019–03–př. č. 3 a RR–70–2019–03–př. č. 4. 

 
V průběhu projednávání se dostavila Ing. Naděžda Křemečková, členka Výboru RR JV za Jihomoravský 
kraj. 
 
Podklad: RR–70–2019–03, RR–70–2019–03–př. č. 1   
Usnesení: ÚRR 70/03–1 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 
 

 zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 
Regionální rady Jihovýchod k 31. 12. 2018 dle materiálu RR–70–2019–03–př. č. 1.   

pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0  
 
 
Podklad: RR–70–2019–03, RR–70–2019–03–př. č. 2   
Usnesení: ÚRR 70/03–2 
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Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 

 

 informativní zprávu k účetní závěrce dle materiálu RR–70–2019–03–př. č. 2.  

     pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0  
 
 
Podklad: RR–70–2019–03, RR–70–2019–03–př. č. 3 a RR–70–2019–03–př. č. 4   
Usnesení: ÚRR 70/03–3 

 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 

 

  zprávu ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod o provedených rozpočtových opatřeních  
v kompetenci předsedy Regionální rady Jihovýchod a o provedených změnách v rozpisu rozpočtu 
v kompetenci ředitele Úřadu Regionální rady Jihovýchod (č. 10/2018) dle materiálu  
RR–70–2019–03–př. č. 3 a o přehledu všech rozpočtových opatření a změnách v rozpisu rozpočtu 
za rok 2018 dle materiálu RR–70–2019–03–př. č. 4. 

    pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0  

4. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2019 

P. Dvořák informoval o návrhu rozpočtového opatření č. 1/2019, které obsahuje  

v položce příjmové: 

a) zvýšení příjmů ve výši 2 467 991,00 Kč z důvodu přijetí vratky dotace od příjemce TREDOS, 
spol. s r.o. za porušení smluvních podmínek u projektu CZ.1.11/1.2.00/07.00947 – Nákup 
ekologických dopravních prostředků (položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů), 

b) změnu závazného ukazatele celkového objemu příjmů rozpočtu o 2 468 tis. Kč. 

v položce výdajové: 

a) zvýšení výdajů o 2 656 500,94 Kč z důvodu odvodu přijaté vratky dotace v roce 2019 a také 
odvodu vratky z konce roku 2018 (CZ.1.11/1.2.00/23.01316 - Výstavba dopravního terminálu - 
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městské nádraží Jihlava - Ia. etapa) na účet PCO (položka 5364 - Vratky veřejným rozpočtům 
ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích), 

b) přesun peněžních prostředků mezi rozpočtovými položkami výdajů rozpočtu ve výši 71 000,00 Kč 
z důvodu potřeby finančních prostředků na úhradu zákonného pojistného za použití služebního 
automobilu k soukromým účelům. 

c) změnu závazného ukazatele celkového objemu výdajů rozpočtu o 2 657 tis. Kč.  

ve financování: 

a) zvýšení ve výši 188 509,94 Kč, 

b) změnu závazného ukazatele celkového objemu financování o 189 tis. Kč. 

Podklad: RR–70–2019–04, RR–70–2019–04–př. č. 1   
Usnesení: ÚRR 70/04 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
schvaluje 
 

 rozpočtové opatření č. 1/2019 dle materiálu RR–70–2019–04–př. č. 1. 

   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 

5. Informace o ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod – průběžný stav  

A. Zatloukal informoval, že ředitelé úřadů regionálních rad ve spolupráci s právníky a věcně příslušnými 
úředníky Regionálních rad vypracovali dva materiály:  
V příloze č. 1 je uvedena aktuální tabulka kategorizující úkoly související s ukončováním činnosti 
Regionálních rad, včetně definování zodpovědných subjektů. 
V příloze č. 2 je obsažen legislativní návrh změn zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 248/2000 Sb.“), včetně všech souvisejících zákonů a 
přechodných a závěrečných ustanovení, které dopracovávají potřebné pravomoci v souvislosti s 
přechodem práv a povinností na právního nástupce. 
Legislativní návrh byl neformálně projednán 6. března 2019 se zástupci ministerstva pro místní rozvoj. 
V plánu legislativních prací vlády je předložení návrhu změny zákona č. 248/2000 Sb. plánováno na září 
letošního roku. Ministerstvo pro místní rozvoj v něm chce hlavně řešit legislativní nastavení pro další 
programovací období. Ukončení činnosti Regionálních rad má být součástí tohoto legislativního návrhu. 
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Podklad: RR–70–2019–05, RR–70–2019–05–př. č. 1, RR–70–2019–05–př. č. 2   
Usnesení: ÚRR 70/05 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 
 

 s účinností informaci o ukončování Regionálního operačního programu Jihovýchod z 20. 3. 2019. 

    pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 

6. Problematické projekty Regionálního operačního programu Jihovýchod 

S. Stará informovala Výbor Regionální rady o stavu tzv. problematických projektů Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. 

Jedná se o tyto projekty: 

Projekt CZ.1.11/2.1.00/02.00438 „První bobová dráha na jižní Moravě“ 

Projekt CZ.1.11/3.2.00/02.00694 „Bartolomějské náměstí – revitalizace historického jádra města“ 

Projekt CZ.1.11/2.1.00/01.00202 „Hotel Sladovna“ 

Projekt CZ.1.11/1.3.00/09.01052 „Moderní železniční vozidla pro Kraj Vysočina“ 

Projekt CZ.1.11/2.1.00/14.01231 „ZOO pěti kontinentů“ – v   tomto jediném případě došlo k rozhodnutí o 
porušení rozpočtové kázně před vyplacením finančních prostředků, tj. rozhodnutí Ministerstva financí ČR 
v neprospěch Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod by znamenalo výdaj z jejího rozpočtu vůči 
příjemci dotace. 

Projekt CZ.1.11/3.3.00/36.01516 „Úprava veřejného prostranství v obci Tasovice“ 

Projekt CZ.1.11/2.1.00/08.01122 „Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura 
Pasohlávky“ 

 

Podklad: RR–70–2019–06   
Usnesení: ÚRR 70/06 
 
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod  
bere na vědomí 
 

 informaci z 20. 3. 2019 o problematických projektech Regionálního operačního programu 

Jihovýchod. 
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   pro–proti–zdržuji se 

Hlasování:   13–0–0 
Kraj Vysočina:    5–0–0 
Jihomoravský kraj:    8–0–0 

7. Různé  

J. Běhounek informoval, že další zasedání VRR se pravděpodobně uskuteční 25. 6. 2019 ve 13 hodin 
formou videokonference a případný náhradní termín zasedání je 24. 6. 2019 v 15.00 hod. 

 

Jednání skončeno v 10.45 hodin.  

 

 

 
 
 

     MUDr. Jiří Běhounek,  
          předseda Regionální rady 

           regionu soudržnosti Jihovýchod 
 
Ověřovatelé zápisu:  
    
 
10. 4. 2019  Stanislav Navrkal  
 
 
 
10. 4. 2019  Ing. Vladimír Novotný 
 
 
 
Zápis vypracovala:  E. Bušinová 
 
V Jihlavě dne:  20. 3. 2019 


