Zápis z jednání
Pracovní skupiny pro Vysočinu, konaného dne 8. dubna 2009 v sídle kraje
Vysočina, Jihlava, zasedací místnost A 3.15
Přítomni:
1. Jiří Běhounek

9. Zdeněk Dobrý

2. Vladimír Novotný (koordinátor prac. skupiny)

10. Drahoslav Oulehla

3. Libor Joukl

11.Stanislav Coufal

5. Zdeněk Kadlec

12. Vlastimil Vaněk

6. Oldřich Sedlák

13. Rostislav Dvořák

7. Miloš Vystrčil

14. Tomáš Prchal

Nepřítomni:
1. Václav Kodet
2. Jiří Hrdlička - omluven
3. Věra Kovářová- omluvena
Hosté a další účastníci:
1. Martin Černý, ředitel sekce
2. Tomáš Čihák (vedoucí Odboru Regionálního rozvoje)
3. Jitka Svatošová (tisková mluvčí kraje Vysočina)
3. Ivana Šteklová (vedoucí Odboru sekretariátu hejtmana)
4. Dana Uchytilová - zapisovatelka
V. Novotný – přivítal členy a zahájil jednání, popsal události od posledního zasedání.
Připomínky k zápisu – byly zapracované připomínky M. Vystrčila, J. Hrdličky, M. Hyského a V.
Novotného. V. Novotný se dotázal přítomných, zda by bylo možné z pracovního setkání
pořizovat pouze zápis, ne záznam. Všichni přítomní souhlasili.
V. Novotný – zahájil informacemi o opatřeních vedení kraje, která se vztahují ke krajskému
úřadu, k starostům, vládě a dalším opatřením. Zmínil věci, na kterých se pracuje z hlediska
nových investic a programů.
Jednání s Volksbank – máme tam velké množství finančních prostředků, banka nabídla nové
úročení, mohlo by to do rozpočtu přinést minimálně 15 mil. Kč.
Dopisy starostům obcí III. stupně a vládě – dopisy odešly – směrem k premiérovi a
ministerstvům – žádáme o konkrétní informace o činnosti vlády, NERVU, možnosti nabídky
spolupráce s jednotlivými ministerstvy a s vládou, které ministerstva připravují. Doufáme, že
dostaneme nějakou odpověď. Podobně odešly dopisy starostům obcí III. stupně – zda nemají
nějaké informace nebo zda by neposlali připomínky k možným rizikům, která vyvolala krize
v jejich regionu - např. Světlá n/S.
Jednání o rozpočtu – připravujeme určitou variantu, kterou projedná RK, vývoje příjmu, který
vychází z varianty ministerstva –2% HDP, snažíme se najít rezervy v jednotlivých kapitolách.
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V lednu a únoru byl vývoj dobrý, vývoj příjmů do rozpočtu v březnu je nižší než v březnu 2008.
Stěžejní bude vývoj v dubnu a květnu.
Informace, které se týkají připravovaných investic, projektů nebo toho nad čím vedení kraje
přemýšlí:
Chceme zachovat investice, příp. investice zvýšit, pokusit se některé investice předřadit, dostat
je z roku 2010 do roku 2009, tzn. připravujeme a mluvíme o tom jak se dostat k modifikovaným
PPP projektům, připravuje se nabídka ve výši zhruba 300 mil. Kč. Plánujeme nákup 28 nových
vozidel pro KSÚS – v průměru se nakupovalo 8 nových vozů za rok, tímto pouze předsuneme
investice pro rok 2009. Investice v oblasti pozemních staveb. Připravený pracovní informační
materiál pro RK – variantní řešení pro Program obnovy venkova – chtěli bychom alokovat 20 –
40 mil. Kč, nebo další GP z Fondu Vysočiny– chtěli bychom posílit částku, která se týká vodních
staveb – okolo 20 mil. Kč. Společný nákup energií, máme za sebou elektronickou aukci pro
krajský úřad – k 1. 1. 2010 budeme realizovat společný nákup energií, který se bude týkat
příspěvkových organizací.
L. Joukl – předpokládané investice:
Společný nákup energií – u příspěvkových organizací prvně bude probíhat analýza
Investiční věci:
Máme připraveno pro KSÚS nákup 28 vozů na zimní údržbu – celkový rozsah investic je 100 –
120 mil. Kč, na letošní rok se předpokládalo 8 vozů, KSÚS udělalo zhodnocení, kolik by
potřebovali vozů, nejvýhodněji vyšlo 28 vozů, všechny okresní SÚS dostanou po 6 vozech,
Jihlava dostane 4 vozy, 15 vozů budeme kupovat z vlastních prostředků, zbytek bude na úvěr.
- PPP projekty – jedná se zhruba o 8 – 10 komunikací, jedná se o zapojení
privátního sektoru do veřejnoprávního. Firma, která by udělala práce by zároveň
po 10 let dělala údržbu, poté teprve dochází k přejímce a začíná běžet záruční
doba, projeví se to jak kvalitativně, tak ekonomicky – investici dokážeme rozložit
v letech.
- 300 mil. Kč v ROP projektech – přistoupili jsme k tomu, že souvislé povrchy, které
je možno zařadit do ROPu bychom tímto způsobem zafinancovali v letošním
roce.
- Je připraveno za 50 mil. Kč investičních akcí nad rámec rozpočtu - přesunuli jsme
některé akce, které byli připravené do dalších let. Každý rok uděláme tři
záchranky. V tuto chvíli musíme udělat hlavně projekty. Budeme navyšovat
částky na projektování.
- snížení provozních prostředků – na KSÚS by mohlo být relativně větší, ale opravy
po zimě jsou na částce zhruba 150 mil. Kč. České dráhy – 22,5 mil. Kč, pokud do
15. tohoto měsíce nebude smlouva, měla by se částka ještě zvýšit o 2 mil. Kč.
Některé úspory v rámci energií nebo v rámci KSÚS jsme ještě schopni najít.
V. Novotný – něco je teprve ve fázi projednávání. Zkusili bychom vypracovat analytické
materiály, které by nás informovali o vývoji ekonomiky kraje Vysočina v rámci celé ČR. Problém
je v tom, že informace jsou takové, že mají velké zpoždění – umíme aktuálně sledovat
nezaměstnanost a vývoj průměrné mzdy.
T. Čihák – příští týden se RK bude zabývat tím jakým způsobem posílit investice, na ORR
chystáme GP Rozvoj malých podnikatelů – připravujeme tak, aby šel v květnu k projednání do
ZK, podpora nových technologií a pomoc úhrady úvěrů, které si vzali ještě před začátkem krize.
Bude mít v sobě 2 podprogramy – jeden na úvěry a druhý klasický – zhruba 150 tis. Kč na
investici.
Diskuse:
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M. Vystrčil – dobrý nápad to, že se bude trvat na tom, že 10 let se o to budou starat zhotovitelé,
ale ptá se, zda je nutné, aby k tomu byl přidán ještě dodavatelský úvěr? Máme tady v rámci
předjednaného rámce možnost čerpání ještě půl miliardy od EIB, kterou jsme ještě nevyčerpali,
je předjednaná za výhodných podmínek. Nebylo by lepší než si půjčovat peníze od podnikatelů,
tak si je vzít od EIB? Nedalo by se ještě prověřit?
Vozidla – vlastní prostředky – bude kraj dávat KSÚS dotaci?
Pacov – v případě obcí a obecních samospráv bych se nebál toho, když Pacov slíbí, že nám to
za 5 let zaplatí, tak to udělat, nemyslím si, že nás obec může okrást, máme u obcí jiné možnosti,
jak peníze získat případně zpět.
V. Novotný – přesný obsah smlouvy s EIB neznám, nemyslím si, že by tam byla přislíbena další
půl miliarda. Vím, že je možnost kontokorentu u Volksbank, ale o slíbené půl miliardě od EIB
nevím. Platíme 3,97%, každé čtvrtletí se mění úroková sazba.
L. Joukl – dodavatelské úvěry versus PPP projekty – je to někdy na půli cesty mezi PPP a
klasickým úvěrem, proč do toho chceme jít je kvalita. Budeme mít jednání s EIB – budeme znát
konkrétnější informace. 15 aut z vlastních zdrojů KSÚS. Pacov – co se týče obcí, spousta obcí
by s námi ráda do toho šla, když bychom jim zaplatili infrastrukturu, ale my klasickou půjčku
obcím dát nemůžeme. Nemůžeme půjčovat nikomu jinému než vlastním organizacím, 100%
vlastněným.
O. Sedlák – mluvilo se o předřazení investic – je to správná cesta, ale chtěl by zároveň
upozornit, že by se měla držet nějaká kontinuita, aby nedošlo k tomu, že v dalších letech
nebudeme investovat vůbec. Další věc je připravenost posunout projekty v čase dál, je to i o
cenách.
V. Novotný – takto jsme se tím zabývali, všechny investice, které předpokládáme souhlasí
s naším rozpočtem. Máme některé projekty, u kterých zvažujeme, zda je vůbec dělat. Zabýváme
se i investicemi, které bychom neprováděli.
L. Joukl – chceme předřadit především investice, které jsou z ROPu, kde je hotová majetková
příprava. Investice, kde je potřeba sledovat jiné podmínky ze zákona se snažíme předřadit za
podmínky spoluúčasti obce. Obec dá zasíťované pozemky zadarmo a projektovou dokumentaci.
U nákupu vozů se jednalo o to, že předřazujeme investici, která by byla v příštích 3 letech stejně
realizována. Slibujeme si od toho množstevní slevu. Šetříme na provozních nákladech.
R. Dvořák – chtěl by uvést na pravou míru jednu věc týkající se investic. Před měsícem jsme
hodnotili prudký nárůst nezaměstnanosti a náš požadavek směřoval ke snížení
nezaměstnanosti, investice by měly být ve vazbě na to sledovány. Záměr udržet investice byl
motivován tím, že když se v rámci úspor některé vyřadí, aby to nemělo negativní vliv na
nezaměstnanost.
Nemáme v rukou příliš mnoho pák, kterými bychom ovlivnili situaci, nemalé zdroje mají úřady
práce v oblasti vzdělávání a veřejně prospěšných prací. Doporučuje pomoci obcím, aby mohly
čerpat peníze na veřejně prospěšné práce. Co se týče vzdělávání – existují profese, které budou
vždy nedostatkové a tam mají peníze do toho vložené význam. Pracovní úřady mají peníze na
různé rekvalifikace, i na ty, které už nejsou aktuální. Bylo by dobré, aby peníze byly směrovány
správným směrem. Toto jsou všechno sekundární řešení neřešící základní problém celosvětové
krize.
V. Novotný – snažíme se alespoň trošku přispět. Úřady práce sledují růst nezaměstnanosti.
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R. Dvořák – nechal kolovat materiál – jak hodnotí 1000 podnikatelů perspektivu letošního roku
z hlediska hlavních ukazatelů. Druhý materiál – ekonomická rada EU se zabývá myšlenkou
otevřít vstup do eura ve všech zemích EU.
V. Novotný – program Vzdělávejte se byl dobrý nápad, doufejme, že úřady práce se s tím naučí
pracovat. Nedostatkové profese – byl skeptikem v oboru energetik v Třebíči – překvapil ho
vedoucí OŠMS, že škola má 160 zájemců – bude se otevírat třída o 30 žácích. VPP – peníze
byly prakticky všechny rozděleny, zájem měst a obcí poslední dobou velmi vzrostl.
L. Joukl – kapacita, kterou nabízí kraj Vysočina na střední školy je 8500 míst, vychází 6500
dětí. Podnikli jsme cesty po okresech, program Vzdělávejte se nijak nepokročil. 9. dubna se
uskuteční poslední cesta – zabývali jsme se tím, jak nabídnout podnikatelům možnost pomoci
z venku. Snažíme se uvolnit regionální trh na hranici zákona – celorepublikovou krizi
neovlivníme.
M. Vystrčil – 167 dětí přihlášených ke studiu na obor energetika je výsledek intenzivní práce.
Náměty, připomínky, návrhy
V. Novotný – dostal jeden námět za klub KSČM – 3 body, které klub navrhuje prostřednictvím
JUDr. Oulehly, je to o vzájemné komunikaci, na některých věcech se pracuje.
- redukovat zakázky poradenských, konzultačních a právnických služeb,
zabezpečovat je kapacitami úřadu
- vyloučit podporu ekonomicky sporným projektům
- přehodnotit zásady kraje přijaté k poskytovaní dotací obcím
D. Oulehla – první oblast – existuje materiál, ke kterému jsme dávali připomínky, jde o to, jestli
je to možné přijmout a vtělit to do zásad, které už existují. Druhý námět – větrné elektrárny.
3. námět – je zde otevřená otázka dotací a půjček obcím. Máme zpracované zásady, které
předpokládají, že se na ně může sahat v době živelní katastrofy. Nyní je vhodná doba otevření i
pro obce. Je možno zapracovat do zásad určité bariéry – např. zásady platí a existuje v nich
výjimka, v období čtvrt roku nesmí být překročeno procentem dané počtem.
V. Novotný – byl by rád, kdyby to bylo projednáno ve výborech finančním a regionálního
rozvoje.
D. Oulehla – procesní doporučení – připomínky by měly být zapracovány do materiálu, nové
náměty přijímat jen v tom případě, že se jedná o velmi důležitou věc.
M. Vystrčil – náměty dával v rámci zápisu, proto nic dalšího neposílal. Ministerstvo Životního
prostředí bude dávat peníze na zateplování „Zelená úsporám“, mají v každém kraji jedno krajské
zastoupení, možná jednoho člověka, který bude s lidmi komunikovat. Bylo by dobré, kdybychom
zkontaktovali ministerstvo, zda by nebylo možné posílit zabezpečení této záležitosti třeba i
z prostředků kraje na jednotlivých okresech. Kdybychom dokázali vytvořit tato pracoviště, bylo
by to dobré pro potenciální žadatele, bylo by třeba, aby kraj tuto věc s ministerstvem probral.
Další zasedání je naplánováno na 20. května 2009, od 16:00 hodin v sídle kraje Vysočina,
zasedací místnost A 3.15.
Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová a Ivana Šteklová dne 8. 4. 2009.
Příloha: Prezentace Úřadu práce v Jihlavě
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