Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD kraje Vysočina č. 1/2009
konaného dne 3. dubna 2009
Přítomni:
Novotný Vladimír, Ing.

Antonů Jiří

Kružíková Marie, RNDr.

Trojanová Iva

Krčál Petr, Bc.

Pavlík Vladimír, Ing.

Matějek Josef, Ing.

Dvořák Rostislav, JUDr.

Kovářová Věra

Kučera Radoslav, Ing.

Kliment Luboš, Mgr. et Bc.

Kratochvílová Eva, Ma.

Kovář Jiří

Rod Vladimír

Melichar Ladislav

Nutilová Ludmila, Ing.

Marešová Jiřina

Staňková Ilona

Nepřítomni:
Slámečka Jan - omluven

Vomela Pavel, Ing.

Svoboda Čestmír, Mgr. - omluven

Nováková Hana, Mgr. - omluvena

Hosté:
Kadlec Zdeněk, Ing. Bc.

Kettner Lukáš, MUDr.

Černý Martin, RNDr.

Program:
1. Úvod;
2. finanční a ekonomický vývoj v kraji Vysočina, strategie kraje;
3. vývoj zaměstnanosti v kraji Vysočina;
4. současný vývoj ve zdravotnictví a sociálních službách v kraji Vysočina;
5. diskuse a různé;
6. závěr.

1. Úvod:
R. Dvořák vyzval všechny přítomné, aby se představili, poté zahájil jednání. Program byl
schválen v původním znění bez připomínek.
2. Finanční a ekonomický vývoj v kraji Vysočina, strategie kraje:
V. Novotný konstatoval, že schválený rozpočet kraje pro rok 2009 je na úrovni 97% roku 2008 –
rezerva. Informace z jednání na Ministerstvu financí – vliv vývoje HDP při variantě –2% HDP na
veřejné rozpočty krajů v porovnání se skutečností roku 2008: mínus 2,6 mld. Kč, vliv na veřejné
rozpočty obcí mínus téměř 6 mld. Kč. Dopady do veřejných rozpočtů budou mít také opatření na
úrovni vlády a poslanecké sněmovny (NERV).
V. Novotný krátce pohovořil k tématu „hospodářská krize“, dle jeho názoru nemají kraje
dostatečné kompetence k usměrňování krize. Kraj může ovlivnit udržení stávajících investic,
které byly naplánovány a předsunout investice příštích let do roku 2009 a 2010 (přesun na rok
2009 by měl činit více jak 800 mil. Kč).
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V. Novotný informoval o vzniku pracovní skupiny zabývající se hospodářskou krizí (Pracovní
skupina pro Vysočinu) a o materiálu schváleném radou kraje „Strategie kraje Vysočina pro
období hospodářské krize“. Členy pracovní skupiny jsou někteří zastupitelé kraje, předsedové
výborů finančního a regionálního rozvoje, zaměstnanci krajského úřadu a zástupci Krajské
hospodářské komory. První zasedání pracovní skupiny proběhlo 8. března 2009.
V. Novotný seznámil přítomné se záměrem kraje investovat 300 mil. Kč do dopravní
infrastruktury prostřednictvím tzv. modifikovaných PPP projektů, tato investice by měla
zabezpečit starost o povrchy silnic na dobu deseti let (mimo zimní údržbu) plus po skončení
splácení nabíhá záruka. Investovat se bude také do vozů Krajské správy a údržby silnic,
v letošním roce je v plánu nákup 28 nákladních automobilů.
V. Novotný informoval přítomné o zahájení jednání kraje s bankou Volksbank o výhodnějším
úročení, které by mělo znamenat přínos do krajského rozpočtu až 30 mil. Kč (minimálně 15 mil.
Kč).
M. Černý informoval o dalších investičních plánech kraje, celkem by mělo být proinvestováno
750 mil. Kč. Investiční akce jsou veřejně přístupné na internetových stránkách kraje www.krvysocina.cz.
3. Vývoj zaměstnanosti v kraji Vysočina:
V. Kovářová pohovořila k materiálu „Informační bulletin úřadů práce kraje Vysočina“, který
obsahuje data aktualizovaná v únoru 2009. V. Kovářová má k dispozici březnovou aktualizaci
vývoje nezaměstnanosti v kraji Vysočina, tato bude rozeslána členům RHSD společně se
zápisem ze zasedání Plenární schůze. V. Kovářová podala tyto informace:
Srovnání březen 2009 x březen 2008 – nárůst 2% nezaměstnanosti, tj. cca 10 tis. osob. Zároveň
se zvyšuje nedostatek volných míst, v současnosti evidují úřady práce cca 300 volných míst
v celém kraji.
Zaměstnavatelé žádají o zkrácenou pracovní dobu, v tomto režimu je v současné době
evidováno kolem 1400 zaměstnanců.
V současnosti se řeší vysoká nezaměstnanost v Havlíčkově Brodě – zavřena společnost BTV
plast, nejistou budoucnost má také spol. Pleas. V Pelhřimově je v ohrožení společnost Agrostroj
– 300 pracovních míst.
V. Kovářová informovala o finančních možnostech obcí, které představují veřejně prospěšné
práce, u nichž hradí úřady práce plné mzdové náklady včetně povinných odvodů. V některých
případech je malý zájem starostů, V. Kovářová apeluje na členy samosprávy, aby tuto informaci
starostům obcí předali.
V. Kovářová informovala o projektu „Vzdělávejte se“ financovaném z fondů EU. Projekt je
zaměřen na podniky v útlumu, které musely přistoupit na zkrácený pracovní týden. Projekt
umožňuje zaměstnavatelům, aby pro nepracovní dny zadali pro zaměstnance vzdělávání.
Úřady práce podporují dlouhodobé rekvalifikace na profese, které na trhu chybí – zedníci,
truhláři, topenáři atp.
Reagoval J. Matějek, uvedl, že by bylo prospěšné, aby úřady práce kromě jiného financovaly
také udržení pracovních míst, jako příklad uvedl živočišnou výrobu, kde není možné, aby
podniky zkracovaly pracovní týden.
J. Kratochvílová pohovořila o problémech malých podnikatelů, kteří při snaze zahájit podnikání
naráží na vysokou míru byrokracie, která zahájení podnikání téměř znemožňuje. Uvedla, že se
kromě jiného jedná o nepřiměřeně byrokratický přístup úředníků státní správy.
4. Současný vývoj ve zdravotnictví a sociálních službách v kraji Vysočina:
P. Krčál informoval o oblasti sociálních služeb. V kraji Vysočina je v sociálních službách
zaměstnáno cca 3000 zaměstnanců. V kraji existuje 12 domovů pro seniory, 9 ústavů sociální
péče, psychocentrum, manželská a rodinná poradna. Komplexnost sociálních služeb doplňují
města a obce, které zřizují 7 domovů pro seniory. 3 domovy pro seniory zřizují nestátní
neziskové organizace. V kraji je celkem 76 domů s pečovatelskou službou.
P. Krčál uvedl, že financování sociálních služeb je vícezdrojové – na financování se podílí mimo
jiné klienti, Ministerstvo práce a sociálních věcí – v současné době chybí po druhém rozdělení
z MPSV 66 mil. Kč, chystá se třetí kolo rozdělení finančních prostředků, je slíbeno dorovnání.
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P. Krčál uvedl, že kraj Vysočina jako jeden z mála krajů dotuje sociální služby měst a obcí,
v loňském roce schválilo zastupitelstvo kraje dotaci 70 mil. Kč, v prosinci bylo uvolněno 35 mil.
Kč, uvolnění zbylých 35 mil. Kč by mělo být schváleno na dubnovém zastupitelstvu.
P. Krčál informoval o nových tarifních tabulkách přijatých vládou, které by měly přinést 4%
navýšení platů v sociálních službách.
P. Krčál informoval o investičních akcích kraje a výhledu do budoucna: Domov důchodců Žďírec
(2010 a 2011); Domov důchodců Havlíčkův Brod (před dokončením); Stříbrné terasy v Jihlavě –
sociální lůžka a sociální služby; sociální zařízení ve Velkém Újezdě; Ústav sociální péče Jinošov
– z fondu EU 100 mil. Kč; nové sociální zařízení ve Velkém Meziříčí.
L. Kettner představil materiál „Nemocnice zřizované krajem“. Informoval, že kraj zřizuje
5 nemocnic, Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina a 2 dětská centra – v Jihlavě
a Kamenici nad Lipou. Z investičních akcí zmínil rekonstrukci budovy interny v Nemocnici
Havlíčkův Brod, interního pavilonu v Nemocnici Nové Město na Moravě, hlavní lůžkové budovy
v Nemocnici Pelhřimov, výstavbu nového pavilonu pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč. Uvedl,
že kraj investuje také do přístrojového vybavení zdravotnických zařízení, jako příklad uvedl
Komplexní onkologické centrum zřízené v Nemocnici Jihlava.
L. Kettner pohovořil krátce o problematice regulačních poplatků. Od 1. 4. nastala změna, děti
regulační poplatky nehradí. Informoval, že pacienti, kteří nechtějí regulační poplatky hradit, mají
možnost podepsat darovací smlouvu kraje Vysočina. L. Kettner nabídl přítomným přehlednou
prezentaci Ministerstva zdravotnictví popisující komplexně problematiku regulačních poplatků.
5. Diskuse a různé:
R. Krupičková má za úkol rozeslat společně se zápisem aktuální seznam členů RHSD a jejich
kontaktů.
V. Novotný informoval o tom, že je nutné zvolit předsedu RHSD, volba bude bodem programu
příštího zasedání Plenární schůze. Upozornil, že předsedou nemůže být hejtman kraje, jak tomu
bylo v minulém volebním období, protože nebyl nominován členem RHSD.
R. Dvořák doporučil jmenovat předsedou zástupce kraje.
L. Nutilová doporučila nominovat zástupce kraje do RHSD nově tak, aby předsedou RHSD byl
hejtman kraje. Na tomto se jednohlasně usnesli všichni přítomni. Úkol: předložit radě kraje ke
schválení nominaci zástupců kraje do RHSD, která bude zahrnovat hejtmana kraje MUDr. Jiřího
Běhounka.
6. Závěr:
R. Dvořák poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

Zapsala: 3. 4. 2009 Renata Krupičková
Za správnost: Ing. Vladimír Novotný
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