VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
STŘEDNÍ MORAVA
ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 10. 10. 2018
Přítomno:
Omluveni:
Neomluveni:
Datum konání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

10 členů Výboru Regionální rady
6 za Zlínský kraj, 4 za Olomoucký kraj dle prezenční listiny
1 za Zlínský kraj, 4 za Olomoucký kraj dle prezenční listiny
1
10. října 2018
12:15 hodin
13:15 hodin

Místo konání:

14/15 Baťův institut, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Předseda Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava Ing. Michal Symerský (dále jen
předseda) přivítal přítomné členy Výboru Regionální rady (dále jen „VRR“) na jednání, omluvil
nepřítomnost členů a zahájil 6. jednání, které bylo svoláno v souladu s jednacím řádem VRR.
Bylo konstatováno, ţe podle prezenční listiny jsou přítomni 4 členové Olomoucké komory a 5
členů Zlínské komory. Pan Vacek ze Zlínské komory telefonicky omluvil pozdní příjezd. Olomoucká komora je neusnášeníschopná. Zlínská komora je usnášeníschopná.
Za Olomouckou komoru se v řádném termínu omluvili 2 členové: Šoltys, Zahradníček, na poslední chvíli pak další 2 členové: Okleštěk, Zemánek.
Za Zlínskou komoru se omluvil 1 člen: Pijáček.
S ohledem na skutečnost, ţe se jednalo o třetí jednání VRR, kdy VRR nebyl usnášeníschopný
(zrušené jednání dne 20. 6. 2018 a 12. 9. 2018), předseda navrhl v souladu s Jednacím řádem
– článkem 4, bod (2). VRR, aby jednání pokračovalo a Zlínská komora provedla hlasování přímo na jednání. Olomoucká komora pak provede hlasování prostřednictvím korespondenčního
hlasování VRR, a to v termínu 11. - 22. října 2018.
Členové VRR s navrţeným postupem souhlasili.
Pozvánka byla zaslána 27. září 2018.
E-maily ze dne 4. října 2018 byly zaslány následující tisky:
1.

Tisk č. 055-VRR-18

Kontrola usnesení z minulých jednání VRR
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

2.

Tisk č. 056-VRR-18

Informace o 4. a 5. korespondenčním hlasování VRR
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

3.

Tisk č. 057-VRR-18

Administrativní kapacita ÚRR a aktualizace Operačního
manuálu ROP Střední Morava
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady
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4.

Tisk č. 058-VRR-18

Předložení žádosti o dotaci z rozpočtu krajů na rok 2019
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

5.

Tisk č. 059-VRR-18

Podstatné změny
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

6.

Tisk č. 060-VRR-18

Promíjení odvodu a penále podle zákona č. 250/2000 Sb.
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

7.

Tisk č. 061-VRR-18

Řešení problematiky sporných případů
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

8.

Tisk č. 062-VRR-18

Rozpočtové opatření č. ROVRR/002/2018
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

9.

Tisk č. 063-VRR-18

Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

10.

Různé

R1-06VRR-18 Ochrana osobních údajů
R2-06VRR-18 Přehled účastí na jednání VRR
R3-06VRR-18 Aktuální informace k vyšetřování Policie
ČR bývalých zaměstnanců Úřadu Regionální rady
R4-06VRR-18 Informace o přemístění územního pracoviště Zlín Úřadu Regionální rady

Přímo na jednání byl předloţen novinový článek k bodu 10., Tisk č. R3-06VRR-18 Aktuální
informace k vyšetřování Policie ČR bývalých zaměstnanců Úřadu Regionální rady.
S ohledem na korespondenční hlasování Olomoucké komory předseda navrhl staţení tisku
č. 062-VRR-18 Rozpočtové opatření č. ROVRR/002/2018 z programu, jelikoţ tento tisk
s ohledem na posunutí termínu schválení není aktuální.
Předseda vyzval členy VRR, zda mají k programu připomínky či návrhy na doplnění. Ţádné
připomínky či podněty nebyly vzneseny.
Hlasování o změně programu:
hlasování:
(Pro – Proti – Zdrţel se):
Zlínský kraj:
5– 0 – 0
Hlasování o programu jako celku:
hlasování:
(Pro – Proti – Zdrţel se):
Zlínský kraj:
5– 0 – 0
Program tohoto jednání byl schválen a jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni:
Za Olomoucký kraj:
Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
Za Zlínský kraj:
Ing. Jaroslav Kučera
Hlasování o ověřovatelích zápisu:
hlasování:
(Pro – Proti – Zdrţel se):
Zlínský kraj:
5– 0 – 0
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Ověřovatelé byli schváleni.
Jako zapisovatelka byla určena Ing. Hana Linhartová z Úřadu Regionální rady.
Program jednání:
Tisk č. 055-VRR-18
1.

Kontrola usnesení z minulých jednání VRR
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

2.

Tisk č. 056-VRR-18

Informace o 4. a 5. korespondenčním hlasování VRR
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

3.

Tisk č. 057-VRR-18

Administrativní kapacita ÚRR a aktualizace Operačního
manuálu ROP Střední Morava
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

4.

Tisk č. 058-VRR-18

Předložení žádosti o dotaci z rozpočtu krajů na rok 2019
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

5.

Tisk č. 059-VRR-18

Podstatné změny
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

6.

Tisk č. 060-VRR-18

Promíjení odvodu a penále podle zákona č. 250/2000 Sb.
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

7.

Tisk č. 061-VRR-18

Řešení problematiky sporných případů
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

8.

Tisk č. 063-VRR-18

Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava
Předkladatel: Ing. Michal Symerský, předseda Regionální
rady

9.

Různé

R1-06VRR-18 Ochrana osobních údajů
R2-06VRR-18 Přehled účastí na jednání VRR
R3-06VRR-18 Aktuální informace k vyšetřování Policie
ČR bývalých zaměstnanců Úřadu Regionální rady
R4-06VRR-18 Informace o přemístění územního pracoviště Zlín Úřadu Regionální rady

Jednání k jednotlivým tiskům:
Bod č. 1 - Tisk č. 055-VRR-18
Kontrola usnesení z minulých jednání VRR
Ředitel informoval, ţe v rámci tisku je popsáno plnění jednotlivých úkolů.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
3/11

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Hlasování:

(Pro – Proti – Zdrţel se):
Zlínský kraj:
5– 0 – 0

Usnesení:

Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava

051/VRR06/18
bere na vědomí
plnění úkolů vyplývajících z usnesení jednání Výboru Regionální rady
ze dne 12. 5. 2015, 7. 12. 2016, 7. 3. 2018 a 4. korespondenčního
hlasování ze dne 29. 3. 2018.

Bod č. 2 - 056-VRR-18
Informace o 4. a 5. korespondenčním hlasování VRR
Ředitel poděkoval členům za provedené hlasování.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Hlasování:

(Pro – Proti – Zdrţel se):
Zlínský kraj:
5– 0 – 0

Usnesení:

Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava

052/VRR06/18
bere na vědomí
1. informaci o 4. korespondenčním hlasování VRR dle části I. důvodové
zprávy a přijetí usnesení č. 047/VRR4K/18 a 048/VRR4K/18,
2. informaci o 5. korespondenčním hlasování VRR dle části II. důvodové
zprávy a přijetí usnesení č. 049/VRR5K/18 a 050/VRR5K/18.
Bod č. 3 - Tisk č. 057-VRR-18
Administrativní kapacita ÚRR a aktualizace Operačního manuálu ROP Střední Morava
Předseda předal slovo řediteli. Ředitel uvedl, ţe v rámci tisku je s ohledem na utlumování činnosti RR předloţena změna organizační struktury ÚRR k 1. 1. 2019, kdy dochází ke zúţení
organizační struktury ÚRR a poklesu počtu zaměstnanců ÚRR. V souvislosti s touto změnou
bude zrušena 1 vedoucí pozice, u 4 zaměstnanců uplyne doba sjednaného pracovního poměru. Po změně zůstanou dva odbory, na Odboru kontroly a plateb jiţ nebude ţádné oddělení. Je
navrţeno schválit počet 26 zaměstnanců ÚRR, z toho 5 zaměstnankyň v mimoevidenčním stavu na rodičovské dovolené.
V rámci tisku je předloţena také změna Operačního manuálu, a to zpětně k 1. 6. 2018. Tento
časový posun je dán dvěma zrušenými jednáními VRR. Předmětem změny Operačního manuály je pouze změna organizační struktury ÚRR.
V souvislosti s nyní předloţenou změnou organizační struktury je ÚRR uloţen úkol provést
změnu řídící dokumentace k 1. 1. 2019.
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Pro přehled je součástí tisku i porovnání administrativní kapacity mezi ostatními ROPy, tento
stav odpovídá postupu administrace a ukončování jednotlivých regionálních operačních programů.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Hlasování:

(Pro – Proti – Zdrţel se):
Zlínský kraj:
5– 0 – 0

Usnesení:

Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava

053/VRR06/18
bere na vědomí
důvodovou zprávu,
schvaluje
a) počet zaměstnanců Regionální rady ke dni 1. 1. 2019 ve výši 26,
b) zrušení pracovních pozic k 31. 12. 2018 dle bodu 4. důvodové zprávy,
c) organizační strukturu ÚRR k 1. 1. 2019 dle přílohy č. 057-VRR-18
P03 Organizační struktura k 1. 1. 2019,
d) Operační manuál Regionálního operačního programu regionu
soudrţnosti Střední Morava vč. jeho příloh, ve verzi 2.8 dle části 7.
důvodové zprávy a dle příloh č. 057-VRR-18 P04 a č. 057-VRR-18
P05,
ukládá
řediteli Úřadu Regionální rady:
provést úpravu řídící dokumentace a řídícího a kontrolního systému
ROP Střední Morava v souladu se schválenými organizačními změnami.
Bod č. 4 - Tisk č. 058-VRR-18
Předložení žádosti o dotaci z rozpočtu krajů na rok 2019
Předseda uvedl tisk a předal slovo řediteli. Ředitel sdělil, ţe podobný materiál byl předloţen jiţ
v loňském roce. Kdy ÚRR jiţ předloţilo, nebo předloţí ţádosti na kraje. Pro rok 2019 bude finanční poţadavek dotace o 50 tis. Kč niţší, tj. 250 tis. Kč. Více informací k vyuţití nezpůsobilých výdajů je uvedeno v tisku č. 061-VRR-18 Řešení problematiky sporných případů.
Rozprava:
Ing. Kučera vyjádřil názor, ţe tento výdaj kraje unesou. Ing. Sukop doplnil, ţe jiný návrh na
řešení situace není.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Hlasování:

(Pro – Proti – Zdrţel se):
Zlínský kraj:
5– 0 – 0
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Usnesení:

Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava

054/VRR06/18
bere na vědomí
informace uvedené v důvodové zprávě
schvaluje
návrh dalšího postupu ve vztahu k Olomouckému a Zlínskému kraji uvedený v bodě III. důvodové zprávy.
Bod č. 5 - Tisk č. 059-VRR-18
Podstatné změny projektů
Ředitel uvedl, ţe pod bodem 11 je předloţena změna projektu, kdy příjemce neuspěl ve výběrovém řízení na dopravce zajišťujícího dopravní obsluţnost a dochází k ukončení závazku veřejné sluţby příjemce dotace z důvodu otevření trhu. VRR se touto problematikou jiţ zabýval
v minulosti a schválil postupy, které jsou nyní vyuţity pro schválení tohoto případu.
Ředitel dále komentoval změnu projektu pod bodem č. 12, kterou úřad doporučuje neschválit.
U tohoto projektu jsou tři zásadní problémy. Posudkem byla zjištěna nehospodárnost stavebních prací. Na základě policejního vyšetřování byly získány důkazy o tom, ţe do ţádosti o platbu byly zahrnuty výdaje na práce, které nebyly v dané době dokončeny. Na příjemce je podána
ţaloba.
Příjemce ţádá o změnu záruky krytí dotace, tj. zrušení stávajícího zástavního práva a nahrazení jinou formou záruky. V případě, ţe bude příjemci pravomocně prokázán trestní čin, bude
vymáháno 100 % poskytnuté dotace. Navrţenou změnou záruky vzniká riziko vymáhání závazku, z tohoto důvodu ÚRR navrhuje neschválit změnu projektu.
Zbývající ţádosti o změnu jsou navrţeny ke schválení.
Rozprava:
Ing. Kučera sdělil, ţe je rád, ţe Zlínský kraj v roce 2016 otevřel diskuzi k problematice veřejného závazku, tedy co nastane v případě neobnovení závazku veřejné sluţby z důvodu otevření
trhu. Výsledkem je dohoda, ţe nový dopravce převezme podpořené dopravní prostředky za
účetní zůstatkovou hodnotu. Dále Ing. Kučera uvedl, ţe ţádost o změnu v rámci bodu 12 je
riziková, a doporučuje ji neschválit, a souhlasí s tím, aby RR nepřijímala taková rizika.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Hlasování:

(Pro – Proti – Zdrţel se):
Zlínský kraj:
5– 0 – 0

Usnesení:

Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava

055/VRR06/18
schvaluje
A)

Podstatné změny v projektech v době udržitelnosti
Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava
schvaluje
1. dodatečný souhlas s dispozicí s majetkem u projektu reg.č.:
CZ.1.12/1.2.00/18.01108, „Modernizace autobusových zastávek
Mikroregionu
Valašskomeziříčsko
Kelečsko“,
Smlouva
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o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2011/0176/OKP, příjemce Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko,
dle důvodové zprávy část A) bod č. 1 písm. b)
2. změnu názvu příjemce a adresy sídla u projektu reg.č.:
CZ.1.12/2.4.00/33.01696, „Volný čas pro Kroměříž“, Smlouva
o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2014/0154/OKP, příjemce TEXTIL
INVEST s.r.o., dle důvodové zprávy část A) bod č. 2 písm. b)
3. změnu pronajímatele u projektu reg.č.: CZ.1.12/2.2.00/31.01535,
„Centrum odborné přípravy v gastronomických a potravinářských
oborech Jeseník“, Smlouva o poskytnutí dotace č. ÚRR D2013/0111/OKP, příjemce Nadační fond Vincenze Priessnitze,
dle důvodové zprávy část A) bod č. 3 písm. b)
4. souhlas
s dispozicí
s
majetkem
u projektu
reg.č.:
CZ.1.12/2.4.00/39.01825, „Revitalizace brownfields Pavlovická – I.
etapa“, Smlouva o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2014/0184/OKP,
příjemce MORAVOINVEST CZ spol. s r.o., dle důvodové zprávy
část A) bod č. 4 písm. c)
5. dodatečný souhlas s dispozicí s majetkem u projektu reg.č.:
CZ.1.12/3.3.00/41.01969, „Modernizace ubytování a vybudování
wellness služeb HORSKÉ CHATY JANA“, Smlouva o poskytnutí
dotace č. ÚRR D-2014/0113/OKP, příjemce Chata Jana s.r.o.,
dle důvodové zprávy část A) bod č. 5 písm. b)
6. souhlas s dispozicí s majetkem u projektu reg.č.:
CZ.1.12/1.1.00/42.02142, „III/36719 Pivín – rekonstrukce silnice“,
Smlouva o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2014/0140/OKP, příjemce
Olomoucký kraj, dle důvodové zprávy část A) bod č. 6 písm. b)
7. dodatečný souhlas s dispozicí s majetkem u projektu reg.č.:
CZ.1.12/1.1.00/42.02139, „II/570 Hněvotín – rekonstrukce silnice“,
Smlouva o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2014/0141/OKP, příjemce
Olomoucký kraj, dle důvodové zprávy část A) bod č. 7 písm. b)
8. dodatečný souhlas s dispozicí s majetkem u projektu reg.č.:
CZ.1.12/3.3.00/15.00838, „Výstavba hotelu Purkmistr Kroměříž“,
Smlouva o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2011/0103/OKP, příjemce
SMO, a.s., dle důvodové zprávy část A) bod č. 8 písm. b)
9. dodatečný souhlas s dispozicí s majetkem u projektu reg.č.:
CZ.1.12/3.3.00/31.01572, „Rekreační areál Mikulčin Vrch“, Smlouva o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2014/0191/OKP, příjemce VOP
014, s.r.o., dle důvodové zprávy část A) bod č. 9 písm. b)
10. změnu
vedení
cyklotrasy
u projektu
reg.č.:
CZ.1.12/1.3.00/31.01498, „Cyklostezka podél Baťova kanálu –
Kvasice – Bělov - Otrokovice“, Smlouva o poskytnutí dotace
č. ÚRR D-2013/0068/OKP, příjemce Sdružení obcí pro rozvoj
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, za podmínek uvedených v důvodové zprávě část A) bod č. 10 písm. b)
11. prodej dopravních prostředků pořízených z ROP SM a přistoupení
nového dopravce k právům a povinnostem příjemce AUTA - BUSY
STUDENÝ s.r.o., u projektu reg.č.: CZ.1.12/1.2.00/25.01379, „Obnova vozového parku společnosti AUTA - BUSY STUDENÝ s.r.o.“,
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Smlouva o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2012/0051/OKP, za podmínek uvedených v důvodové zprávě část A) bod č. 11 písm. b)
Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava
neschvaluje
12. zrušení zástavního práva na majetek pořízený z dotace ve prospěch Regionální rady jako 2. v pořadí a jeho nahrazení příjemcem
navrhovanou
formou
zástavy
u projektu
reg.č.:
CZ.1.12/3.3.00/41.01969, „Modernizace ubytování a vybudování
wellness služeb HORSKÉ CHATY JANA“, Smlouva o poskytnutí
dotace č. ÚRR D-2014/0113/OKP, příjemce Chata Jana s.r.o.,
dle důvodové zprávy část A) bod č. 12 písm. b)
B)

Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava
bere na vědomí
informace týkající se projektu reg.č.: CZ.1.12/3.3.00/31.01572, „Rekreační areál Mikulčin Vrch“, Smlouva o poskytnutí dotace č. ÚRR D2014/0191/OKP, příjemce VOP 014, s.r.o., dle důvodové zprávy část
B)

Bod č. 6 - Tisk č. 060-VRR-18
Promíjení odvodu a penále podle zákona č. 250/2000 Sb.
Předseda předal slovo řediteli. Ten uvedl, ţe v rámci tisku jsou předloţeny 2 ţádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, kdy nejsou splněny podmínky promíjení. ÚRR tedy
nemůţe doporučit schválení prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Dále jsou předloţeny 2 ţádosti o prominutí penále a úroku za posečkání. Tyto ţádosti ÚRR doporučuje
schválit, neboť splňují podmínky promíjení a standardně jsou VRR schvalovány.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Hlasování:

(Pro – Proti – Zdrţel se):
Zlínský kraj:
5– 0 – 0

Usnesení:

Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava

056/VRR06/18
bere na vědomí
předloţenou důvodovou zprávu
neschvaluje
1. prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, příjemci Město Brumov - Bylnice,
ve výši 786 655,00 Kč dle části I. důvodové zprávy,
2. prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, příjemci Zlínský kraj, ve výši
327 668,00 Kč dle části II. důvodové zprávy,
schvaluje
1. prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, příjemci Olomoucký kraj ve výši
3 406 222,00 Kč z důvodů hodných zvláštního zřetele dle části III.
důvodové zprávy,
2. prominutí úroku za posečkání odvodu dle zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, příjemci Olomoucký kraj ve výši 15 398,00 Kč z důvodů hodných zvláštního
zřetele dle části IV. důvodové zprávy.

12:40 přišel Ing. Vacek. Předseda jej přivítal a informoval o průběhu jednání, tj. ţe Zlínská komora je usnášeníschopná a hlasuje, a ţe Olomoucká komora bude hlasovat korespondenčně.
Bod č. 7 - Tisk č. 061-VRR-18
Řešení problematiky sporných případů
Ředitel uvedl, ţe v příloze je uveden dopis předsedy Regionální rady a odpověď ministryně pro
místní rozvoj. V rámci sporných případu je problém u příjemce ČSAD Vsetín, a.s., který poţaduje v rámci vyhraného sporného případu úroky ve výši cca 1,5 mil. Kč. V rámci nyní nastavených pravidel nemůţe MMR poskytnout tyto prostředky Regionální radě. Pokud by vznikly
všechny závazky ze sporných případů, Regionální radě by k jejich úhradě chybělo cca 36 mil.
Kč.
V dopise předsedy Regionální rady byla navrţena opatření – např. ponechat si peníze z vratek
od příjemců, které jsou zasílány zpět na MF. Jako druhá varianta byl návrh na vytvoření nového dotačního titulu MMR, prostřednictvím kterého by bylo moţné ţádat o dotaci. Paní ministryně ve své odpovědi zamítla obě varianty, odkázala přitom na novelizaci zákona o podpoře regionálního rozvoje. Tato novelizace, dle informací z MMR, byla jiţ zahájena, nicméně potrvá aţ
2 roky. Odpověď ministryně tedy neřeší situaci, kdy by Regionální rada nebyla schopna dostát
svým závazkům v příštím roce. Proto ÚRR navrhuje zaslat další dopis předsedy Regionální
rady s ţádostí o sdělení návrhu postupu, jak řešit tuto případnou situaci.
Ředitel dále informoval o závěrech z jednání ředitelů ÚRR s náměstkem ministryně pro místní
rozvoj - je připravováno jednání ministryně s předsedy regionálních rad.
Ředitel ještě doplnil, ţe ministryně ve své písemné odpovědi navrhla účast krajů na úhradě
závazků Regionální rady, neboť kraje měly prospěch z realizace ROPu. Dle výkladu legislativy
je zřizovatelem regionálních rad ministerstvo pro místní rozvoj, a z tohoto východiska ÚRR při
zpracování tohoto tisku vycházel. Vzhledem k tomu, ţe rozdíly ve financování RR mezi jednotlivými regiony – kraji jsou, ÚRR předloţí informaci, jak jednotlivé kraje přispívají na dofinancování nezpůsobilých výdajů v rámci jednotlivých regionálních operačních programů. Další postup by měl vzejít z výsledků jednání předsedů regionálních rad s ministryní pro místní rozvoj.
Rozprava:
Ing. Mgr. Kučera se dotázal, co přesně je zahrnuto do závazků v částce 36 mil. Kč, zda se jedná o pesimistickou variantu a zda je součástí i doplatek dotace příjemcům.
Ředitel vysvětlil, ţe jsou zde zahrnuty závazky z pesimistické varianty, tj. ţe budou uznány závazky Regionální rady nejen u několika probíhajících sporných řízení, ale i projekty, u kterých
bylo identifikováno riziko, ţe budou vyvolány i nové spory v rámci problematických projektů. U
těchto projektů hrozí úhrada úroku z prodlení, penále a úhrada nákladů řízení. ÚRR doufá, ţe
tato situace nenastane. V případě doplatku dotace jsou nastaveny mechanismy čerpání dotace
z MMR.
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Ing. Mgr. Kučera sdělil, ţe jiný neţ navrţený postup není moţný - jednat na MMR a jednat tak,
aby bylo zamezeno insolventnosti Regionální rady.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Hlasování:

(Pro – Proti – Zdrţel se):
Zlínský kraj:
6– 0 – 0

Usnesení:

Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava

057/VRR06/18
bere na vědomí
informace uvedené v důvodové zprávě,
ukládá
předsedovi Regionální rady odeslat dopis na ministryni pro místní rozvoj
v souladu s částí III. důvodové zprávy.
Bod č. 8 - Tisk č. 063-VRR-18
Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava
Ředitel informoval, ţe stávající sazby finančních oprav při nepravdivých referencích byly nastaveny v době, kdy byl problém s projekty Jezdeckých areálů v Olomouci. V rámci těchto projektů
vyhrál zakázku subjekt, který uvedl v referencích objekt, který neexistoval. Nepravdivost reference byla odhalena díky nálezu Auditního orgánu MF, kdy auditorka znala místní poměry.
ÚRR od té doby řešil různé případy „nepravdivých referencí“, s různou mírou závaţnosti, tyto
případy jsou uvedeny v tabulce v tisku. ÚRR nyní navrhuje úpravu tabulky finančních oprav tak,
aby bylo moţné škálování v závislosti na míře závaţnosti porušení. Tento postup nyní není
moţný a pro všechny případy je stanovena jedna sazba.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Hlasování:

(Pro – Proti – Zdrţel se):
Zlínský kraj:
6– 0 – 0

Usnesení:

Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava

058/VRR06/18
schvaluje
dokument Provádění finančních oprav v rámci ROP Střední Morava,
verze 1.9, dle důvodové zprávy a přílohy č. 063-VRR-18 P01.
Bod č. 9 - Různé
R1-06VRR-18 Ochrana osobních údajů

Ředitel informoval, jak ÚRR přistoupil k ochraně osobních údajů s ohledem na novou legislativu. Ve vztahu k členům VRR jsou zpracovávány údaje po dobu jejich členství, jsou vyvěšeny
na webových stránkách. Z důvodu distribuce tisků běţnou elektronickou formou nebudou
osobní údaje v tiscích uváděny.
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R2-06VRR-18 Přehled účastí na jednání VRR

Ředitel uvedl, ţe je zde zpracován přehled účastí členů na jednáních VRR.
R3-06VRR-18 Aktuální informace k vyšetřování Policie ČR bývalých zaměstnanců Úřadu Regionální rady

Ředitel informoval, ţe bod se týká kauzy bývalých zaměstnanců ÚRR. Na konci srpna byla
podána ţaloba, která je v podobném rozsahu jako před 3 roky vznesené obvinění. V přílohách
je monitoring tisku. Zaměstnanci v podstatě přiznávají, ţe překročili pravidla ÚRR, zůstává na
posouzení soudu, zda došlo k trestní činnosti. Ředitel dále stručně shrnul hlavní pochybení
v rámci jednotlivých projektů dotčených soudním řízením.
R4-06VRR-18 Informace o přemístění územního pracoviště Zlín Úřadu Regionální rady
Ředitel sdělil, ţe ÚRR byl osloven Zlínským krajem s ţádostí o přemístění pracoviště ÚRR,
sídlící v budově 22 do jiného podlaţí. S ohledem na hospodárnost výdajů, kdy jiţ 2 regionální
rady územní pracoviště zrušily, byly zjištěny ceny nájmu v okolí. Byly nalezeny nové kancelářské prostory s úsporou cca 150 tis. Kč ročně, z tohoto důvodu ÚRR poţádal Zlínský kraj o výpověď dohodou, kterou následně schválila Rada. Nyní se ÚRR, pracoviště Zlín, nachází
v budově 64.
Předseda vyzval členy VRR, zda chtějí v bodě různé projednat nějaké téma. Ţádný člen VRR
se nepřihlásit.
Předseda poděkoval členům VRR za účast na jednání.
Další jednání VRR se uskuteční 5. 12. 2018 v 13:00 v Olomouci.
Jednání bylo ukončeno v 13:15 hod.
Ve Zlíně dne 10. října 2018
Zapsala: Ing. Hana Linhartová

……………………………………………
Ing. Jaroslav Kučera
ověřovatel

………………………………………
Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA
ověřovatel

……………………………………………
Ing. Jiří Sukop
místopředseda
Regionální rady
regionu soudrţnosti Střední Morava

………………………………………
Ing. Michal Symerský
předseda
Regionální rady
regionu soudrţnosti Střední Morava
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