USNESENÍ
VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY
REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA
Z 9. KORESPONDENČNÍHO ELEKTRONICKÉHO HLASOVÁNÍ
ZE DNE 27. BŘEZNA 2020

Usnesení
100/VRR9K/20
Kontrola usnesení z minulých jednání VRR
bere na vědomí
plnění úkolů vyplývajících z usnesení jednání Výboru Regionální
rady ze dne 12. 5. 2015 a 4. 12. 2019.

Usnesení
101/VRR9K/20
Reakce na dopis zaslaný členům VRR
bere na vědomí
informace k dopisu p. Petra Látala ze dne 13. 2. 2020, zástupce
příjemce dotace společnosti KOLŠTEJN, a.s., a GEORGIUS
DENATOR s.r.o., který byl zaslán členům VRR v únoru 2020,
uvedené v důvodové zprávě.

Usnesení
102/VRR9K/20
Smlouva o výkonu funkce
bere na vědomí
důvodovou zprávu,
schvaluje
uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy Regionální rady dle
bodu 4. důvodové zprávy.

Usnesení
103/VRR9K/20
Ukončení činnosti regionálních rad
bere na vědomí
informace uvedené v důvodové zprávě.
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Usnesení
104/VRR9K/20
Aktualizace řídící dokumentace ROP Střední Morava
bere na vědomí
důvodovou zprávu,
schvaluje
aktualizaci pravidel pouţití finančních prostředků na úhradu
nezpůsobilých výdajů dle důvodové zprávy.

Usnesení
105/VRR9K/20
Akční plán dokončení ROP Střední Morava
bere na vědomí
1. informace o plnění Akčního plánu dokončení ROP Střední
Morava dle bodu I. důvodové zprávy a dle přílohy č. 110VRR-20 P01,
2. rizika dokončení ROP Střední Morava dle bodu IV.
důvodové zprávy,
souhlasí
se zrušením úkolu dle usnesení č. 300/VRR23/15 ze dne
12. 5. 2015 dle bodu III. důvodové zprávy.

Usnesení
106/VRR9K/20
Rozpočtové opatření č. ROVRR/001/2020
schvaluje
rozpočtové opatření č. ROVRR/001/2020 dle přílohy č. 111-VRR-20
P01 Bilance:
a) příjmy v celkové výši
b) výdaje v celkové výši
c) financování ve výši

60 459 tis. Kč,
71 071 tis. Kč,
10 612 tis. Kč,

bere na vědomí
přílohu č. 111-VRR-20 P02 Rozpočet dle rozpočtových poloţek.

Usnesení
107/VRR9K/20
Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000
Sb.
bere na vědomí
předloţenou důvodovou zprávu,
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schvaluje
prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, příjemci KRYTÝ BAZÉN ROŢNOV, spol.
s r.o. ve výši 11 150,00 Kč z důvodů hodných zvláštního zřetele dle
bodu I. důvodové zprávy.

V Olomouci dne 27. března 2020
Zapsala: Ing. Hana Linhartová

……………………………………………
Josef Bazala
ověřovatel

………………………………………
RNDr. Ladislav Šnevajs
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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