Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD kraje Vysočina č. 2/2010
konaného dne 8. prosince 2010
Přítomni:
MUDr. Jiří Běhounek
Slámečka Jan

Novotný Vladimír, Ing.
Kučera Radoslav, Ing.

Dvořák Rostislav, JUDr.

Marešová Jiřina

Matějek Josef, Ing.

Staňková Ilona

Kovář Jiří

Trojanová Iva

Svoboda Čestmír, Mgr.

Nováková Hana, Mgr

Nepřítomni:
Libor Joukl, Ing. - omluven
Antonů Jiří

Kružíková Marie, RNDr.- omluvena
Kliment Luboš, Mgr. et. Bc

Pavlík Vladimír, Ing.

Nutilová Ludmila, Ing.

Kratochvílová Eva, Ma.

Halásek František, Ing
Vomela Pavel, Ing.

Krčál Petr, Bc. - omluven
Rod Vladimír

Kovářová Věra

Melichar Ladislav - omluven
Hosté:
Ing. Martin Hyský
Dana Sládková

Ing. Bc. Zdeněk Kadlec
Mgr. Jiří Bína

Program:
1. Úvod
2. Odsouhlasení Statutu RHSD a Jednacího řádu – MUDr. Jiří Běhounek
3. Vývoj rozpočtu kraje Vysočina roku 2010 a příprava pro r. 2011 – Ing. Vladimír Novotný
4. Problematika sociálních věcí, zdravotnictví a IZS v souvislosti se státním rozpočtem – MUDr.
Jiří Běhounek, Mgr. et. Bc. Petr Krčál
5. Informace o jednotlivých aktivitách pracovních sekcí Pracovní skupiny kraje Vysočina – JUDr.
Rostislav Dvořák
6. Vize a strategie kraje Vysočina v podnikatelské sféře – JUDr. Rostislav Dvořák
7. Informace zástupců odborových svazů – Jiří Kovář
8. Podnikatelské mise kraje Vysočina a Regionální operační programy ROP – Ing. Martin Hyský
9. Diskuze a různé
10. Závěr

1. Úvod
JUDr. Rostislav Dvořák pozdravil přítomné a uvítal Ing.Stokláskla, který byl pozván Svazem průmyslu
a dopravy ČR. Příchod MUDr. Jiřího Běhounka. Program byl schválen v původním znění bez připomínek.

2. Odsouhlasení Statutu RHSD a Jednacího řádu
MUDr. Jiří Běhounek převzal řízení. Statut RHSD a Jednací řád byl odsouhlasen.
Pro 13, proti 0.
3. Vývoj rozpočtu kraje Vysočina roku 2010 a příprava pro r. 2011
Ing. Vladimír Novotný informoval o rozpočtu roku 2010. Daňové příjmy byly solidní a v rozpočtu
se hospodařilo velmi dobře. Kraj Vysočina počítá s výrazným přebytkem pokud vývoj sdílených daní
bude v prosinci r. 2010 tak, jak v listopadu, někde na úrovni 200 - 300 mil. Kč. Vývoj daní z příjmu mezd
a přidané hodnoty byl velmi solidní. Celý rozpočet drží vývoj sdílených daní v oblasti mezd a daně
z přidané hodnoty, nikoli daně z příjmu právnických osob a příjmu fyzických osob. Ing. Novotný dodal,
že mzdy v roce 2011 budou zřejmě stagnovat. Vývoj daně z přidané hodnoty pro příští rok
je tedy s otazníkem. DPH může ovlivnit stagnace mezd a menší spotřeba obyvatelstva. Podíl z DPH
je příjmem pro města, obce a kraje. Ing. Novotný informoval, že pro příští rok připravuje kraj Vysočina
rozpočet vyrovnaný, který bude mít rezervu 250 – 255 mil. Kč. A to z důvodu, uvedl Ing. Novotný,
že vývoj daňových příjmů je nepředvídatelný, např. situace v oblasti sociálních věcí, Evropských fondech
nebo zdravotnictví. Ing. Novotný dodal, že se snižují příspěvky na výkon st.správy ve městech, obcích
a
krajích
a
neproběhne
valorizace
za
státní
pojištěnce
ve
zdravotním
pojištění.
4. Problematika sociálních věcí, zdravotnictví a IZS v souvislosti s přípravou st. rozpočtu
MUDr. Jiří Běhounek uvedl, že Ministerstvo práce a sociálních věcí a vláda se zabývají myšlenkou
o převodu úhrad sociálních služeb na kraje. V současné době probíhá široká diskuze na toto téma.
Rada kraje Vysočina přijala materiál, ve kterém kraj Vysočina pomáhá všem organizacím jak státním,
tak neziskovým, překlenout první období. MUDr. Běhounek informoval, že Integrovaný záchranný systém
má investice nulové a policie musela ušetřit 40 % z rozpočtu. V roce 2010 došlo ke změnám
na Krajském policejním ředitelství kraje Vysočina, plk. Mgr. Josef Bačkovský odešel a na jeho místo
nastoupil plk. Mgr. Miloš Trojánek. K výzvě ,,Děkujeme, odcházíme,, se přihlásilo 60 % lékařů
z Vysočiny. MUDr. Běhounek dodal, že situace je velmi složitá a kraj Vysočina nemůže přidat další mzdové
prostředy či změnit vyhlášku. MUDr. Běhounek předal slovo Mgr. Jiřímu Bínovi, který omluvil radního
Petra Krčála z nepřítomnosti na zasedání RHSD. Mgr. Petr Krčál se účastnil zasedání sociální komise
Asociace krajů v Plzni, kde se jednalo s MPSV. Mgr. Bína informoval, že částka 6,1 miliard Kč na sociální
služby se nemění. Na Vysočinu má přijít 327 mil. Kč.
5. Informace o jednotlivých aktivitách pracovních sekcí Pracovní skupiny kraje Vysočina
JUDr. R. Dvořák seznámil přítomné o iniciativě Krajského úřadu a Krajské hospodářské komory.
Koncepce rozvoje kraje Vysočina po dobu 5 - 10 let a vznik 6 pracovních sekcí ze zástupců
zaměstnavatelských svazů podnikatelů, jejichž záměrem je podání informací o rozvoji kraje Vysočina.
Sekce pro lidské zdroje, zaměstnanost a vzdělávání, sekce pro cestovní ruch a služby, sekce pro podnikání,
inovace a rozvoj podnikatelského prostředí, sekce pro statistiku, informační podporu, ekonomiku a veřejné
rozpočty, sekce pro dopravní infrastrukturu a obslužnost, sekce pro zemědělství. JUDr. Dvořák informoval,
že sekce dostaly dva úkoly. 1. Seznámit se s analytickými materiály, které aktuálně hodnotí stav tohoto
odvětví. 2. Na základě těchto informací zpracovat vlastní materiál a označit věci, které považují za správné
či nesprávné a označit své vlastní priority. Výsledný materiál se nadále zpracovává.
6. Vize a strategie kraje Vysočina v podnikatelské sféře
JUDr. Dvořák sdělil, že v roce 2010 proběhl rozbor síly jednotlivých ekonomik v rámci globální světa
( 120 států ). Z hlediska ekonomické síly je na 1. místě USA, 2. Čína a 3. Japonsko. Krajská hospodářská
komora oslovila Členskou základnu v rámci kraje Vysočina, aby se vyjádřila k vývoji na r. 2011. Stavební
organizace vidí pokles a stagnaci mezi 10 – 20 %. V rámci šetření řada zakázek nebude. Autodoprava,
nákladní a osobní dopravy se předpokládá, že zůstane nezměněna. Výrobní sféra, mírný růst. Oděvní
a textilní výroba velké oživení. Dle JUDr. Dvořáka se očekává snižování pracovní síly v rámci úspor
a stagnace mezd. Podnikatelská sféra není optimistická, uvedl. Ing. Zdeněk Kadlec reagoval na materiál
Priority zaměstnavatelů v kraji Jihomoravském a Vysočina od paní Ilony Staňkové (Svaz průmyslu
a dopravy ČR). Krajský úřad připravil preventivní opatření a to protikorupční strategii. Ing. Kadlec
informoval, že se jedná o obsáhlý dokument, který se bude nadále projednávat, schvalovat a připomínkovat.
Úplný materiál bude zobrazen na stránkách kraje Vysočina.

7. Informace zástupců odborových svazů
Dana Sládková. Průmyslová sféra pokles 20 – 25 %, málo zakázek. Nárůst cen a cen pohonných hmot,
málo zakázek, nezaměstnanost. Proběhlo jednání u kulatého stolu. Téma zdravotnictví 70 – 80% lékařů
z Vysočiny. Služby 20 % pokles, malá poptávka. Sociální ústavy, v tuto dobu se neví, kolik na ně stát
přispěje. Náklady se snižují na provoz hasičů a policie až 38 %. Dana Sládková podala informace o firmě
KOVO, automobilový průmysl, dostatek zakázek. Oceláři, snižování stavů 8 – 14 %, málo zakázek. Dana
Sládková uvedla, že Regionální rada odborových svazů po srpnových povodní pomohla domovu
pro mentálně postižené v Raspenavě. Jihlavská firma Kronospan darovala materiál a firma JITONA, a. s.
z Třebíče věnovala prostory, kde se nábytek vyrobil. Firma nábytek zdarma vyrobila, montovala a jela ho
do Raspenavy předat. Obrázky z Raspenavy budou zaslány při rozesílání zápisu RHSD.
8. Podnikatelské mise kraje Vysočina a Regionální operační programy ROP
JUDr. Dvořák předal slovo radnímu Martinu Hyskému. M. Hyský uvedl, že nejvýznamnější aktivitou
je každoroční program v rámci Fondu Vysočiny, který přispívá podnikatelům a menším podnikatelům
nemalými částkami. V r. 2010 bylo rozděleno 17 miliónů Kč. Poslední mise do ukrajinského Lvova byla
uspořádaná Krajskou hospodářskou komorou ve spolupráci s Honorárním konzulem ČR ve Lvově panem
Pavlitou a krajem Vysočina. Projekt byl částečně spolufinancován Ministerstvem zahraničních věcí ČR
a část si podnikatelé hradili sami. M. Hyský uvedl, že navštívil finské Tampere, kde se podařilo sehnat
partnery, kontakty za účelem obchodních jednání, pro krajské projekty. Navštíveno bylo také Rumunsko,
Bukurešť, kde proběhla schůzka s obchodním radou české ambasády. Na jaře proběhne v Bukurešti stavební
veletrh, kde se budou prezentovat podnikatelé z Vysočiny. M. Hyský prezentoval a informoval
o Regionálních operačních programech ROP.
9. Diskuze a různé
Diskuze proběhla na téma problémy ve školství. JUDr. Dvořák uvedl, že se s tímto tématem setkává často,
ale bohužel situace zůstává stejná. Málo žáků a zavírání učňovských oborů. Dle JUDr. Dvořáka
je potřeba realizovat systém tak, aby zlepšil situaci ve školách. Bohužel během 10 let se nic nezměnilo.
Ing. Novotný poděkoval JUDr. Dvořákovi a ukončil diskuzi na toto téma.
10. Závěr
Ing. Vladimír Novotný poděkoval všem přítomným členům za účast a ukončil jednání.

Zapsala: 8. 12. 2010 Aneta Chvojsíková
Za správnost: Ing. Vladimír Novotný

