Zápis z jednání Plenární schůze RHSD kraje Vysočina č. 2/2008
konaného dne 16. června 2008
Přítomni:
Vystrčil Miloš, RNDr.

Melichar Ladislav

Kodet Václav, Ing.

Svoboda Čestmír, Mgr.

Černá Marie, Ing.

Dvořák Rostislav, JUDr.

Fischerová Jana, Ing. CSc.

Kučera Radoslav, Ing.

Vondráček Jiří, Bc.

Nováková Hana, Mgr.

Weis Vojtěch, Mgr.

Kratochvílová Eva, Ma.

Kovář Jiří
Nepřítomni:
Slámečka Jan

Pavlík Vladimír, Ing.

Marešová Jiřina – omluvena

Vomela Pavel, Ing. – omluven

Antonů Jiří – omluven

Halásek František, Ing.

Trojanová Iva – omluvena

Růžičková Blanka, Ing. – omluvena

Hosté:
Kadlec Zdeněk, Ing. Bc.

Program:
1.
2.
3.
4.

Úvod;
přijetí rezignace PaedDr. Martiny Matějkové a nominace Ing. Jany Fischerové, CSc.;
projednání výstupů ze zasedání pracovních komisí RHSD;
domluva na dalším způsobu práce RHSD zejména ve vztahu ke zkušenostem
z práce pracovních skupin;
5. diskuse a různé;
6. závěr.

1. Úvod
M. Vystrčil přivítal přítomné a zahájil jednání. Konstatoval, že díky nízké účasti zástupců
Regionální rady odborových svazů (dále RROS) není Plenární schůze usnášeníschopná.
M. Vystrčil vyzval přítomné k případnému doplnění či změnám v programu. Nebyly žádné
návrhy.
2. přijetí rezignace PaedDr. Martiny Matějkové a nominace Ing. Jany Fischerové, CSc.
M. Vystrčil oznámil zástupcům RROS a Zaměstnavatelských svazů změnu ve složení komory
„kraj Vysočina“ v RHSD: Na základě rezignace PaedDr. Martiny Matějkové byla členkou RHSD
jmenována Ing. Jana Fischerová, CSc. Na základě rezignace pana Ladislava Péti byl členem
RHSD jmenován Mgr. Vojtěch Weis.
V. Kodet si vyžádal písemné potvrzení Politického klubu ČSSD Zastupitelstva kraje Vysočina
o nominaci V. Weise.
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3. projednání výstupů ze zasedání pracovních komisí RHSD
Pracovní komise RHSD kraje Vysočina pro dopravu
V. Kodet pohovořil o jednáních komise v roce 2007 a 2008. Uvedl, že v pracovní komisi je
projednáváno široké spektrum problematiky. Upozornil na nízkou účast členů komise. V. Kodet
se dotázal zástupců RROS a Zaměstnavatelských svazů, zda jsou informace od členů komise
dále předávány ostatním členům obou komor a zda není třeba zvážit další existenci pracovních
komisí.
Pracovní komise RHSD kraje Vysočina pro školství a zaměstnanost
J. Fischerová krátce shrnula body projednávané v pracovní komisi. Uvedla, že stěžejním
tématem projednávaným na komisi byl nedostatečný zájem studentů o technické obory. Doplnil
R. Kučera, uvedl, že ČR se potýká s poklesem populace a proto bude nedostatek studentů
plošný a postihne všechny obory, nejenom technické. Je tedy důležité myslet na to, aby nebyla
tato v současné době problematická oblast zvýhodňována na úkor ostatních oblastí.
R. Dvořák uvedl, že problematika učňovského školství je již řadu let projednávaná napříč orgány
samosprávy i soukromé sféry, přičemž existuje mnoho námětů na zlepšení situace, ale žádné
konkrétní návrhy, jak zlepšení docílit.
J. Fischerová pohovořila o nově vzniklé organizaci zřizované krajem Vysočina „Vysočina
Education“ – plně funkční od r. 2009, prozatímním řízením pověřen Mgr. Roman Křivánek.
Organizace vznikla pro přerozdělování finančních prostředků z operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Využití finančních prostředků bude zaměřeno především na to, aby
studenti z kraje Vysočina 1. uměli psát „všemi deseti“, 2. měli dobré znalosti anglického jazyka,
3. věděli, čím se chtějí zabývat po ukončení vzdělání – spočívá především ve spolupráci
s firmami.
Pracovní komise RHSD kraje Vysočina pro veřejnou správu
M. Černá upozornila na chybějící přílohu zápisu z posledního zasedání komise 7. 5. 2008
„Projekty kraje připravované pro období 2007 - 2013“ a slíbila tuto přílohu členům Plenární
schůze RHSD dodat do příštího zasedání. M. Černá uvedla, že na komisi byl dlouze diskutován
záměr kraje vystavět v areálu bývalých kasáren Otakara Jaroše novou administrativní budovu.
Na toto reagoval R. Dvořák, zdůraznil, že zdroje vložené do případné výstavby musí být
rentabilní a smysluplné. Dle jeho názoru existuje řada jiných oblastí, do kterých by bylo vhodné
investovat přednostně. M. Vystrčil uvedl, že cílem kraje je vyřešit roztříštěnost krajské státní
správy. Jednou z variant realizace záměru výstavby nové administrativní budovy je nikoliv přímá
investice, ale pronájem prostor od jiné vlastnické firmy. Záměr je zatím stále ve fázi
projednávání.
Pracovní komise RHSD kraje Vysočina pro zdravotnictví a sociální péči
J. Vondráček uvedl, že na zasedání pracovní komise byly projednány připomínky R. Dvořáka
a J. Marešové ke krajskému zdravotnímu plánu a k problematice sociální péče v kraji. Členové
komise byli seznámeni s investičními záměry v oblasti zdravotnictví a sociální péče a o způsobu
financování sociálních služeb v kraji.
4. domluva na dalším způsobu práce RHSD zejména ve vztahu ke zkušenostem z práce
pracovních skupin
M. Vystrčil uvedl, že se dne 11. 6. 2008 sešlo k jednání Předsednictvo RHSD. Na jednání bylo
projednáváno fungování pracovních komisí. M. Vystrčil vyzval přítomné, aby se k práci
pracovních komisí vyjádřili. V. Kodet se dotázal zástupců RROS a Zaměstnavatelských svazů,
zda je pro ně zasedání pracovních komisí efektivní a zda jsou ke členům obou komor přenášeny
informace od členů jednotlivých komisí. R. Dvořák uvedl, že pracovní komise byly zřízeny ze
dvou účelů: 1. přenos informací k ostatním členům komory, 2. přínos námětů pro jednání
Plenární schůze (v této oblasti dle názoru R. Dvořáka neplní komise požadovanou funkci).
R. Dvořák navrhl nový systém fungování RHSD – zrušení pracovních komisí a tématicky
zaměřená jednání Plenární schůze. Přičemž ve Statutu RHSD je uvedeno, že každá ze tří
komor má možnost požádat o svolání mimořádného zasedání Plenární schůze RHSD, které se
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uskuteční do 14 dnů od doručení žádosti předsedovi RHSD. R. Dvořák dále navrhuje, aby před
zasedáním Plenární schůze každá ze tří komor podala návrhy k projednávání.
J. Kovář s návrhem R. Dvořáka souhlasil.
Z důvodu nemožnosti přijetí usnesení se členové Plenární schůze pouze domluvili na tom, že
příští zasedání Plenární schůze proběhne bez předchozího zasedání pracovních komisí,
přičemž každá z komor bude měsíc před jednáním vyzvána k podání návrhů k projednání, tyto
návrhy budou schváleny Předsednictvem RHSD.
E. Kratochvílová navrhla, aby každá komora jmenovala stálé zástupce členů Plenární schůze
RHSD, kteří by se mohli účastnit zasedání Plenární schůze s hlasovacím právem. M. Vystrčil
uvedl, že ze Statutu RHSD vyplývá, že personální změny ve složení delegací jsou plně
v kompetenci každé účastnické strany, změnu delegace je nutné písemně oznámit předsedovi
RHSD – je možné provést i operativně před zasedáním Plenární schůze.
5. diskuse a různé
M. Vystrčil se dotázal, zda má někdo z přítomných konkrétní náměty k projednání pro příští
zasedání Plenární schůze. Reagovala H. Nováková, navrhla projednat problematiku nedostatku
odborníků působících v kraji Vysočina a možnosti zvýšení jejich motivace a zainteresovanosti.
6. závěr
Byl stanoven termín pro příští zasedání Plenární schůze RHSD - záři 2008. Termín bude
koordinován se členy Předsednictva RHSD R. Krupičkovou, poté budou o termínu informováni
ostatní členové Plenární schůze.
M. Vystrčil poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

RNDr. Miloš Vystrčil, v. r.
hejtman kraje Vysočina
předseda RHSD kraje Vysočina

zapsala: Renata Krupičková 16. června 2008
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