VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
STŘEDNÍ MORAVA
ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 7. 9. 2021

Přítomno:
Omluveni:
Neomluveni:
Datum konání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

9 členů Výboru Regionální rady
5 za Zlínský kraj, 4 za Olomoucký kraj dle prezenční listiny
2 za Zlínský kraj, 3 za Olomoucký kraj dle prezenční listiny
0
7. září 2021
15:00 hodin
17:30 hodin

Místo konání:

Hotel Lanterna, Léskové 659, 756 06 Velké Karlovice

Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Lubomír Traub, MSc. (dále jen
předseda) přivítal přítomné členy Výboru Regionální rady (dále jen „VRR“) na jednání, omluvil
nepřítomnost členů a zahájil 3. jednání, které bylo svoláno v souladu s jednacím řádem VRR.
Bylo konstatováno, že podle prezenční listiny jsou přítomni 4 členové Olomoucké komory
a 5 členů Zlínské komory.
O distanční formu účasti požádali:
za Olomouckou komoru 1 člen: Zácha
Z prezenčního jednání se omluvili:
za Olomouckou komoru 3 členové: Suchánek, Dvořáková Kocourková, Husičková
za Zlínskou komoru se 2 členové omluvili, že se dostaví později: Doležel, Mitáček
Pozvánka byla zaslána 24. srpna 2021.
Dne 1. září 2021 byly formou e-mailové komunikace zaslány tisky č. 019 – 024, R1-03VRR-21.
1.

Tisk č. 019-VRR-21

Kontrola usnesení z minulých jednání VRR
Předkladatel: Lubomír Traub MSc., předseda Regionální
rady

2.

Tisk č. 020-VRR-21

Podstatné změny projektů
Předkladatel: Lubomír Traub MSc., předseda Regionální
rady

3.

Tisk č. 021-VRR-21

Sporné případy a informace o projektech
Předkladatel: Lubomír Traub MSc., předseda Regionální
rady

4.

Tisk č. 022-VRR-21

Ukončení činnosti regionálních rad
Předkladatel: Lubomír Traub MSc., předseda Regionální
rady

5.

Tisk č. 023-VRR-21

Rozpočtové opatření č. ROVRR/003/2021
Předkladatel: Lubomír Traub MSc., předseda Regionální
rady
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6.

Tisk č. 024-VRR-21

Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové
kázně podle zákona č. 250/2000 Sb.
Předkladatel: Lubomír Traub MSc., předseda Regionální
rady

7.

Různé

R1-03VRR-21 Plán jednání VRR
Předkladatel: Lubomír Traub MSc., předseda Regionální
rady

Předseda vyzval členy VRR, zda mají k programu připomínky či návrhy na doplnění, příp. návrhy
na případné stažení tisků či změnu programu.
Předseda dále informoval členy VRR, že v souladu s Jednacím řádem Výboru Regionální rady
bude ke každému bodu otevřena rozprava a přijato usnesení. Výbor může rozhodnout o sloučení
rozpravy k více bodům. V rozpravě vystupují zúčastnění v pořadí, v jakém se přihlásili.
Hlasuje se zvednutím ruky v pořadí: „pro“, „proti“, „zdržel se hlasování“. V případě schválení
distanční formy účasti na jednání Výboru hlasují členové Výboru jmenovitě na základě výzvy
předsedajícího slovy „nehlasuji“, „pro“, „proti“, „zdržuji se“.
Usnesení je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou všech členů Výboru za Olomoucký
i Zlínský kraj. Pokud nedojde ke schválení usnesení, ustaví Výbor dohodovací komisi dle článku
5 Jednacího řádu o hlasování při jednání.
Hlasování o změně programu:
Hlasování:
Prezenční:
(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj:
4–0–0
Zlínský kraj:
5–0–0
Distanční:

(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj: Zácha - Pro

Hlasování o programu jako celku:
Hlasování:
Prezenční:
(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj:
4–0–0
Zlínský kraj:
5–0–0
Distanční:

(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj: Zácha - Pro

Program tohoto jednání byl schválen a jako ověřovatelé zápisu byli navrženi:
Za Olomoucký kraj:
ing. Radim Sršeň, Ph.D.
Za Zlínský kraj:
ing. Tomáš Pifka
Hlasování o ověřovatelích zápisu:
Hlasování:
Prezenční:
(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj:
4–0–0
Zlínský kraj:
5–0–0
Distanční:

(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj: Zácha - Pro
Ověřovatelé byli schváleni.
Jako zapisovatelka byla určena Ing. Dana Koplíková z Úřadu Regionální rady.
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Schválený program:
1.

Tisk č. 019-VRR-21

Kontrola usnesení z minulých jednání VRR
Předkladatel: Lubomír Traub MSc., předseda Regionální
rady

2.

Tisk č. 020-VRR-21

Podstatné změny projektů
Předkladatel: Lubomír Traub MSc., předseda Regionální
rady

3.

Tisk č. 021-VRR-21

Sporné případy a informace o projektech
Předkladatel: Lubomír Traub MSc., předseda Regionální
rady

4.

Tisk č. 022-VRR-21

Ukončení činnosti regionálních rad
Předkladatel: Lubomír Traub MSc., předseda Regionální
rady

5.

Tisk č. 023-VRR-21

Rozpočtové opatření č. ROVRR/003/2021
Předkladatel: Lubomír Traub MSc., předseda Regionální
rady

6.

Tisk č. 024-VRR-21

Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové
kázně podle zákona č. 250/2000 Sb.
Předkladatel: Lubomír Traub MSc., předseda Regionální
rady

7.

Různé

R1-03VRR-21 Plán jednání VRR
Předkladatel: Lubomír Traub MSc., předseda Regionální
rady

Jednání k jednotlivým tiskům:
Bod č. 1 - Tisk č. 019-VRR-21
Kontrola usnesení z minulých jednání VRR
Předseda uvedl tisk a předal slovo řediteli. Ředitel uvedl, že v rámci tisku č. 019 jsou řešeny dva
uložené úkoly, které se vztahují k problematice projektu společnosti CLEVER MANAGEMENT.
VRR je doporučováno vzít na vědomí, že oba úkoly byly splněny.
Rozprava:
Paní Sehnalová uvedla, že p. Mynář se v médiích ohradil, že mu postup Regionální rady poškodil
jeho dobré jméno a bude se bránit.
Ředitel vysvětlil, že celá „kauza“ probíhá již od roku 2019. Úřad na základě získaných informací
od novinářů zahájil veřejnosprávní kontrolu a požádal o součinnost Ministerstvo školství, a to
o poskytnutí dokumentů týkajících se projektů spolku Chřibák, na které Ministerstvo školství poskytlo dotaci. V návaznosti na informace Ministerstva školství byl vyhotoven protokol, v jehož
závěru byla uvedena dvě pochybení. Následně byla společnost CLEVER MANAGEMENT vyzvána k dobrovolné úhradě poskytnuté dotace, která ve stanoveném termínu vrácena nebyla.
Proto bylo zahájeno daňové řízení, jehož výsledkem bylo vydání platebního výměru za porušení
rozpočtové kázně. Proti rozhodnutí správce daně podal příjemce v prosinci 2020 odvolání na
Ministerstvo financí. Informace poskytnuté médiím splňují zákonné požadavky, kterými je ÚRR
povinen se řídit. Žádné písemné vyjádření p. Mynáře, týkající se výhrady k postupu Regionální
rady ohledně poškození jeho dobrého jména nebylo k datu jednání VRR doručeno.
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Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
Hlasování:
Prezenční:

(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj:
4–0–0
Zlínský kraj:
5–0–0

Distanční:

(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj: Zácha - Pro

Usnesení:

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

019/VRR03/21
bere na vědomí
plnění úkolů vyplývajících z usnesení z jednání Výboru Regionální rady
ze dne 16.6.2021 a korespondenčního hlasování ze dne 14.7.2021.

Bod č. 2 - Tisk č. 020-VRR-21
Podstatné změny projektů
Předseda uvedl, že tisk má tři části a předal slovo řediteli. Ředitel uvedl, že v 1. části tisku jsou
popsána jednotlivá usnesení VRR, týkající se změn projektů v době udržitelnosti z důvodu omezení využívání výstupů projektů. Jsou zde shrnuty podmínky a pravidla, týkající se schvalování
nenaplnění monitorovacích indikátorů v době udržitelnosti v souvislosti s „Covidem“ a vyhlášením nouzového stavu a na něj navazujících opatření.
Ve druhé části tisku jsou uvedeny 3 projekty, kterým skončila udržitelnost v průběhu roku 2021.
V souladu s nastavenými pravidly byly hodnoty monitorovacích indikátorů „dopočítány“ do konce
roku 2021 připočtením průměru dosažených hodnot za předcházející období udržitelnosti. U
všech tří projektů byly dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů po přepočtu nad 50%, proto
může VRR schválit částečné naplnění monitorovacích indikátorů jako důvodné s ohledem na
objektivní zdůvodnění dočasného omezení využívání výstupů projektu.
Poslední část tisku se věnuje projektu firmy BALESO, jehož jednatel p. Boucník je na základě
pravomocného soudního rozhodnutí povinen zaplatit 251 tis. Kč jako náhradu majetkové škody,
která vznikla poškozené Regionální radě. Společnost BALESO nevlastní v současné době žádný
majetek, v exekučním řízení byly vymoženy nízké částky, celkem cca 60 tis. Kč. Na výzvu
k úhradě majetkové škody reagoval p. Boucník návrhem na sjednání splátkového kalendáře.
Komunikace s p. Boucníkem, který je nyní starobním důchodcem, probíhá prostřednictvím
České pošty, v současné době čekáme na podklady, na jejichž základě by byly stanoveny měsíční splátky s ohledem na nezabavitelné částky, které musí dlužníkovi zůstat na zajištění jeho
životních potřeb.
VRR je předkládán ke schválení postup zajištění úhrady dlužné částky formou splátkového kalendáře na základě doložených majetkových poměrů dlužníka s podmínkou úhrady celé pohledávky v případě neuhrazení jedné měsíční splátky.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
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Hlasování:
Prezenční:

(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj:
4–0–0
Zlínský kraj:
5–0–0

Distanční:

(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj: Zácha - Pro

Usnesení:

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

020/VRR03/21
bere na vědomí
A) informace, týkající se dopadů omezení využívání výstupů projektů
v udržitelnosti v důsledku opatření Vlády ČR v období 2020 - 2021,
uvedené v důvodové zprávě část A), bod č. I. – II.,
schvaluje
B) Podstatné změny v projektech v době udržitelnosti z důvodu
omezení využívání výstupů projektu
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
schvaluje
1. změnu nenaplnění hodnoty monitorovacího indikátoru (MI)
za dané
období
udržitelnosti
u projektu
reg.č.:
CZ.1.12/3.2.00/47.02240, „Pradědovo dětské muzeum“,
Smlouva o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2014/0280/OKP, příjemce Jeseníky přes hranici, dle důvodové zprávy část B)
bod č. 1 písm. b)
2. změnu nenaplnění hodnoty monitorovacího indikátoru (MI)
za dané
období
udržitelnosti
u projektu
reg.č.:
CZ.1.12/3.3.00/38.01810, „Vybudování lázeňského domu Božena v lázeňské obci Velké Losiny“, Smlouva o poskytnutí dotace č. ÚRR D-2014/0065/OKP, příjemce Z-Group a.s.,
dle důvodové zprávy část B) bod č. 2 písm. b)
3. změnu nenaplnění hodnoty monitorovacího indikátoru (MI)
za dané
období
udržitelnosti
u projektu
reg.č.:
CZ.1.12/3.2.00/52.02324, „Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska“, Smlouva o poskytnutí dotace č. ÚRR D2014/0278/OKP, příjemce Obec Vlachovice, dle důvodové
zprávy část B) bod č. 3 písm. b)
C) Žádost o povolení splátkového kalendáře
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
schvaluje
4. splátkový kalendář na úhradu částky 251 277,55 Kč, požadované po panu Jaroslavu Boucníkovi, jednateli společnosti
BALESO s.r.o., u projektu reg.č.: CZ.1.12/3.3.00/03.00180,
„Rekonstrukce areálu Příleského Mlýna včetně rozvoje
Úřad Regionální rady
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doplňkové a následné infrastruktury“, Smlouva o poskytnutí
dotace č. ÚRR D-2009/0089/OKP, za podmínek uvedených
v důvodové zprávě část C) bod č. II. a III.
Bod č. 3 - Tisk č. 021-VRR-21
Sporné případy a informace o projektech
Předseda uvedl, že v rámci tohoto tisku bere VRR na vědomí informace uvedené v důvodové
zprávě a předal slovo řediteli. Ředitel uvedl, že v první části tisku jsou vyčísleny sporné případy
k datu 30.6.2021. Se zástupci jednotlivých krajů byla problematika dofinancování sporných případů řešena. Platnost smluv s kraji končí k datu 31.12.2021. Z předcházejícího průběhu procesu
rozhodování Ministerstva financí nebo soudů vyplývá, že do konce roku 2021 by již neměla vzniknout Regionální radě povinnost uhradit závazek vůči příjemcům dotace, a proto nebude ani požádáno o poskytnutí dotace ze strany jednotlivých krajů nebo Ministerstva pro místní rozvoj, které
se na základě usnesení vlády podílí na úhradě 50ti%.
Ve druhé části tisku jsou uvedeny informace týkající se projektu v Osvětimanech. VRR usnesením ze dne 14.7.2021 uložil předsedovi podat podnět k nejvyššímu státnímu zástupci s žádostí
o podání správní žaloby z důvodu závažného veřejného zájmu ve věci Rozhodnutí Ministerstva
financí, se kterým se VRR neztotožnil. Podnět zpracovala právnička úřadu a externí advokátní
kancelář JUDr. Filouše poskytla supervizi. Podnět primárně směřuje k otázce poškozování zájmů
Evropského společenství, kterou se Ministerstvo financí ve svém rozhodnutí nezabývalo a nezohlednilo právní úpravu Nařízení rady, týkající se hodnocení a výběru projektu k financování.
Jedná se zejména o povinnost žadatele splnit kritéria pro výběr projektů, což je základním předpokladem pro proplacení z finančních prostředků Evropského společenství. Ministerstvo financí
se nezabývalo všemi ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace, která odkazují na komplexní
dokumentaci k projektu, tj. i doklady, doložené žadatelem před podpisem smlouvy o poskytnutí
dotace. Ministerstvo financí v rozhodnutí vytýkalo poskytovateli dotace, že nebyl důsledný při
kontrole doložených podkladů žadatelem. Vzhledem k tomu, že žadatel neposkytl všechny relevantní informace, na jejichž základě mohla být kontrola provedena, Regionální rada postupovala
v souladu s principem poctivosti a dobré víry v pravdivost informací předložených žadatelem
o dotaci.
Rozprava:
p. Teleky vznesl dotaz, zda už byla vrácena dotace Ministerstvu školství, když na stejnou nemovitost byla poskytnuta dotace od 2 poskytovatelů, tj. od Ministerstva školství a Regionální rady.
Ředitel odpověděl, že dotaci z Ministerstva školství obdržel jiný subjekt - nezisková organizace
Chřibák. Z Regionálního operačního programu nebyly neziskové organizace oprávněny předložit
žádost o dotaci, pouze podnikatelské subjekty typu s.r.o. nebo akciové společnosti. P. Mynář byl
člen představenstva neziskové organizace spolku Chřibák a zároveň vlastnil společnost s ručením omezeným. Spolek Chřibák pronajal majetek, který byl předmětem dotace z Ministerstva
školství, firmě p. Mynáře, čím porušil jednu z podmínek dotace Ministerstva školství. Tuto informaci měl p. Mynář jako jednatel společnosti, která podala žádost o dotaci z Regionálního operačního programu, uvést při předložení projektové žádosti nebo v průběhu dopracování projektu.
Na základě informací uvedených v médiích jsme požádali o součinnost Ministerstvo školství,
které zahájilo veřejnosprávní kontrolu a část poskytnuté dotace ve výši cca 7% spolek Chřibák
Ministerstvu školství vrátil.
Paní Sehnalová uvedla, že sice pronájem ze strany spolku byl v rozporu s podmínkami Ministerstva školství, ale žadatel o dotaci z Regionálního operačního programu mohl mít majetek v nájmu.
Ředitel reagoval, že jedním z kritérií pro schválení projektu k uzavření smlouvy, bylo vypořádání
majetkových vztahů tak, aby bylo ošetřeno riziko, že projekt nebude úspěšně zrealizován a zajištěna jeho doba udržitelnosti. Pokud bychom měli informaci o závazné podmínce Ministerstva
školství, týkající se zákazu pronájmu předmětu dotace v průběhu 10ti let, nebylo by splněno
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kritérium majetkové vztahy, projekt by nebyl vybrán k poskytnutí dotace a nebyla by s žadatelem
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.
p. Sršeň v rozpravě uvedl, že p. Mynář tím, že neuvedl všechny informace, byl v rozporu s ustanovením, které podepsal v rámci čestného prohlášení při předložení žádosti o dotaci na projekt
v Osvětimanech. To je v rozporu s právními předpisy. Dále konstatoval, že pokud bylo ze strany
Ministerstva školství odpuštěno vrácení převážné části poskytnuté dotace, je to důvodem k podání správní žaloby na Ministerstvo školství.
Ředitel uvedl, že Regionální rada nemá v případě podání správní žaloby na Ministerstvo školství
aktivní nebo právní legitimitu.
Místopředseda John uvedl, že je na příslušných orgánech, aby prověřily, zda odpuštění velké
části poskytnuté dotace ze strany Ministerstva školství, bylo v souladu se zákonem. Dotace z Regionálního operačního programu byla dle jeho názoru poskytnuta neoprávněně a jako člen VRR
se nemůže spokojit s tím, že společnost CLEVER MANAGEMENT získala dotaci podvodem.
Pan Sršeň navrhnul zaslat podnět na NKÚ k prověření postupu Ministerstva školství ohledně
prominutí vrácení převážné části poskytnuté dotace.
Místopředseda John se připojil k návrhu p. Sršně podat podnět na NKÚ na prověření postupu
MŠMT. Doporučil předložit návrh na zpracování právního stanoviska k možnosti podání podnětu
na NKÚ ze strany advokátní kanceláře JUDr. Filouše.
Pan Sršeň předložil návrh, aby na posledním jednání VRR v prosinci 2021 byl projednán a schválen formou usnesení další postup ve věci projektu společnosti CLEVER MANAGEMENT, který
bude předán právnímu nástupci Ministerstvu pro místní rozvoj
Paní Sehnalová uvedla, že v současné době je na zvážení nejvyššího státního zástupce, jak se
s podaným podnětem v souladu s právními předpisy vypořádat, tj. zda podat žalobu proti rozhodnutí Ministerstva financí nebo věc odložit.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně
Hlasování:
Prezenční:

(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj:
4–0–0
Zlínský kraj:
5–0–0

Distanční:

(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj: Zácha - Pro

Usnesení:

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

021/VRR03/21
bere na vědomí
informace uvedené v důvodové zprávě

Bod č. 4 - Tisk č. 022-VRR-21
Ukončení činnosti regionálních rad
Předseda uvedl tisk a předal slovo řediteli. Ředitel uvedl, že VRR na jednání v červnu 2021
schválil zrušení všech pracovních pozic k 31.12.2021. Dále informoval o probíhajících jednáních
formou on-line pracovních skupin k jednotlivým tématům přechodu práv a povinností na právního
nástupce Ministerstvo pro místní rozvoj. Ředitelé regionálních rad na základě společné dohody
zaslali v červenci dopis na příslušné ředitele odborů a na vědomí zodpovědným náměstkům
Úřad Regionální rady
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Ministerstva pro místní rozvoj. V dopisech ředitelů byla uvedena žádost o vyjádření Ministerstva
pro místní rozvoj týkající se postupu a harmonogramu předávání jednotlivých agend. Ministryně
pro místní rozvoj odpověděla písemně na některé dotazy a k některým tématům odkázala na
odpovědi v pozdějších termínech.
Ze strany Ministerstva pro místní rozvoj bylo odsouhlaseno, že dokončení účetních a personálních agend zajistí v roce 2022 příspěvková organizace kraje Vysočina, která s jednotlivými regionálními radami uzavře smlouvy na dokončení konkrétních agend. Na on-line jednáních se dále
řeší problematika předání spisů jak v analogové podobě, tak předání dat spisové služby do informačního systému Ministerstva pro místní rozvoj. Za účasti zástupců z Generálního finančního
ředitelství je také řešena problematika tzv. sporných případů a jejich předání příslušným finančním úřadům. V současné době probíhá příprava prodeje IT a movitého majetku. Právnímu nástupci bude předáván pouze majetek (firewall), který byl pořízen z prostředků projektu OPTP a
je doposud v udržitelnosti. Ředitel dále uvedl, že všechny uzavřené smlouvy s jednotlivými dodavateli služeb budou ukončeny k datu 31.12.2021.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně
Hlasování:
Prezenční:

(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj:
4–0–0
Zlínský kraj:
5–0–0

Distanční:

(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj: Zácha - Pro

Usnesení:

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

022/VRR03/21
bere na vědomí
důvodovou zprávu k ukončování činnosti regionálních rad
Bod č. 5 - Tisk č. 023-VRR-21
Rozpočtové opatření č. ROVRR/003/2021
Předseda uvedl tisk a předal slovo řediteli. Ředitel informoval členy VRR, že v rámci rozpočtového opatření jsou řešeny přijaté platby, které upravují příjmovou stránku rozpočtu Regionální
rady. Rozpočtové opatření je zejména vyvoláno rozsudkem Městského soudu v Praze a rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci, na jejichž základě vznikla povinnost příjemcům hradit sankční
platby a úroky z prodlení. Navýšení příjmové stránky rozpočtu upravuje zároveň výdajovou
stránku rozpočtu a položku převodu neoprávněně poskytnutých dotací zpět poskytovateli Ministerstvu pro místní rozvoj nebo Ministerstvu financí.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně
Hlasování:
Prezenční:
Úřad Regionální rady

(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj:
4–0–0
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Zlínský kraj:

5–0–0

Distanční:

(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj: Zácha - Pro

Usnesení:

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

023/VRR03/21
schvaluje
rozpočtové opatření č. ROVRR/003/2021 dle přílohy č. 023-VRR-21
P01 Bilance:
a) příjmy v celkové výši
b) výdaje v celkové výši
c) financování ve výši

7 818 tis. Kč,
120 824 tis. Kč,
53 006 tis. Kč,

bere na vědomí
přílohu č. 023-VRR-21 P02 Rozpočet dle rozpočtových položek.

Bod č. 6 - Tisk č. 024-VRR-21
Promíjení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb.
Předseda uvedl tisk a předal slovo řediteli. Ředitel uvedl, že v rámci tohoto tisku jsou předkládány
žádosti příjemce České dráhy o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně.
U žádostí o prominutí odvodu u tří projektů Českých drah nejsou splněny podmínky pro prominutí
odvodu. Prominutí odvodu by bylo možné pouze v případě, kdy k porušení rozpočtové kázně
došlo v důsledku prokázané chyby nebo nesoučinnosti ze strany poskytovatele, živelné pohromy
nebo státem změněné situace. V případě tří projektů příjemce České dráhy nebyla žádná podmínka pro prominutí splněna. Stejným způsobem bylo postupováno na jednání VRR v červnu
2021 v případě žádosti příjemce BESS BUILDING, které nebylo s ohledem na pravidla Regionálního operačního programu vyhověno.
Žádosti o prominutí penále u jednoho projektu Českých drah je navrhováno vyhovět, příjemce
poskytl součinnost, peněžní prostředky vrátil včas a v plné výši, důvody pro prominutí byly
v tomto případě splněny.
Rozprava:
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně
Hlasování:
Prezenční:

Distanční:

Úřad Regionální rady

(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj:
4–0–0
Zlínský kraj:
5–0–0
(Pro – Proti – Zdržel se):
Olomoucký kraj: Zácha - Pro
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Usnesení:

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

024/VRR03/21
bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
neschvaluj e
− prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, příjemci České dráhy, a.s. ve výši
81 659 535,00 Kč dle části I. 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 České dráhy, a.s. ve výši
25 649 690,00 Kč z důvodů hodných zvláštního zřetele dle části
II. důvodové zprávy,

2)

prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, příjemci České dráhy, a.s. ve výši
12 824 845,00 Kč z důvodů hodných zvláštního zřetele dle části
III. důvodové zprávy.

Bod č. 7 - Různé
R1-02VRR-21 Plán práce
Předseda uvedl, že poslední jednání VRR se uskuteční v Olomouci ve středu dne 8.12.2021
odpoledne od 13:00 hod. Místo jednání VRR bude upřesněno zasláním pozvánky na jednání.
Rozprava:
Předseda vyzval členy VRR, zda chtějí v bodě Různé projednat další témata nebo návrhy. Žádný
člen VRR se nepřihlásit
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.
Ve Velkých Karlovicích dne 7. září 2021
Zapsala: Ing. Dana Koplíková

……………………………………………
ing. Radim Sršeň, Ph.D.
ověřovatel

Úřad Regionální rady

………………………………………
ing. Tomáš Pifka
ověřovatel
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………………………………………
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
místopředseda
Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Morava

Úřad Regionální rady

…………………………………….
Lubomír Traub, MSc.
předseda
Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Morava
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