Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 1/2012
konaného dne 13. ledna 2012

Přítomni:
Novotný Vladimír, Ing.

Krčál Petr, Bc. et. Mgr.

Dvořák Rostislav, JUDr.
Kučera Radoslav, Ing.

Matějek Josef, Ing.

Svoboda Čestmír, Mgr.
Sládková Dana

Staňková Ilona

Morávek Miroslav
Nutilová Ludmila, Ing.

Marešová Jiřina
Pertl Martin
Kratochvílová Eva, Ma.

Nepřítomni:
Běhounek Jiří, MUDr. - Omluven
Joukl Libor, Ing. - Omluven

Kružíková Marie, RNDr. - Omluvena
Kovářová Věra

Pavlík Vladimír, Ing.

Halásek František, Ing

Slámečka Jan - Omluven
Rod Vladimír

Kovář Jiří

Melichar Ladislav

Nováková Hana, Mgr - Omluvena

Trojanová Iva

Trnka Bohdan, MUDr.

Antonů Jiří

Hosté:
Kadlec Zdeněk, Ing. Mgr.

Kettner Lukáš, MUDr., MBA

Strnadová Hana, Ing,

Pech Miroslav, Mgr.

Program:

1)
2)

3)
4)
5)

Úvod
Hospodaření Kraje Vysočina v roce 2011, rozpočet na rok 2012 – Ing. Vladimír Novotný
Doprava a nemovitý majetek v roce 2011 a 2012 – Ing. Libor Joukl, Ing. Hana Strnadová
Informace o zaměstnanosti – JUDr. Rostislav Dvořák
Zdravotnictví, školství a sociální oblast v Kraji Vysočina – Mgr. et. Petr Krčál Bc,
RNDr. Marie Kružíková, MUDr. Lukáš Kettner

6)
7)

Diskuze a různé
Závěr

1) Úvod
R. Dvořák přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Program byl schválen v původním znění
bez připomínek.
2) Hospodaření Kraje Vysočina v roce 2011 – Ing. Vladimír Novotný
Ing. Novotný omluvil neúčast pana hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka z jednání RHSD z důvodu
zasedání Rady AK ČR v Brně. Ing. Novotný uvedl, že hospodaření za rok 2011 bylo přebytkové.
Přebytek hospodaření s penězi převedenými do Fondu strategických rezerv činí kolem 0,5 miliardy
Kč. Daňové příjmy byly asi 24 mil. Kč nad úroveň skutečnosti roku 2010 a 240 mil nad rozpočet
pro rok 2010. Ing. Novotný konstatoval, že rozpočet 2012 Kraje Vysočina je připraven (bez EU) jako
vyrovnaný a v rezervě je 260 mil. Kč.

V roce 2012 se bude čerpat EU 700 mil. Kč na investice a v roce 2013 bude dočerpání projektů.
Dana Sládková, dotaz zda se zvažuje omezení či rušení sociálních služeb a subjektů, které poskytují
sociální péči neziskových organizací v Kraji Vysočina. Ing. Novotný odpověděl, že pokud bude
rozpočet naplněný a především stát (MPSV) splní výši dotačních titulů na úrovni roku 2011 tak ne,
ale může se stát, že se nějaká péče bude muset omezit či zrušit. Mgr. Krčál uvedl, že jestli budou
připsány Kraji Vysočina finanční prostředky, které navrhlo MPSV bude kraj mít problémy
s pobytovými lůžky. Dále dodal, že v současné době je schváleno 303,056 mil. Kč, tj. o 30 mil. méně
jako v roce 2011.
3) Doprava a nemovitý majetek v roce 2011 a 2012 – Ing. Hana Strnadová
Ing. Hana Strnadová, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství uvedla, že rozpočet
pro rok 2012 je na stejné úrovni, jako rozpočet v minulém roce 195 mil. Kč. Na základní dopravní
obslužnost je rozděleno 540 mil. Kč a to mezi veřejnou linkovou osobní dopravu a veřejnou drážní
dopravu. Investiční výstavba, opravy a údržby je zajišťována prostřednictvím KSÚS, finanční objem
stejný jako v roce 2011 kolem 720 mil. Kč z toho 500 mil. Kč je použito na provoz a údržbu
a 130 mil. Kč na větší opravy. Ing. Strnadová informovala o vzniku Grantového programu ,,Bezpečná
silnice 2011, který je určen na podporu zvýšení bezpečnosti. Účelem poskytovaných finančních
prostředků je zajistit spolufinancování při realizaci přechodů pro chodce. Připraven grantový program,
pro obce, které mají dětská sportovní hřiště a dotace pro obce na sečení trávy.
4) Informace o zaměstnanosti – JUDr. Rostislav Dvořák
JUDr. Rostislav Dvořák informoval o průzkumu zaměstnanosti, kterou provedla Hospodářská komora
Vysočina. Oslovila 1000 respondentů v Kraji Vysočina z toho reagovalo 774 firem. Na firmy byl
vznesen dotaz, zda budou snižovat či zvyšovat stavy pracovníků. Odpověď, 45% firem nebudou
dělat žádné změny, 29% neví, 9% zvyšování stavu pracovníků, 17% snížení počtu pracovníků.
Dotaz, zda zaměstnavatelé budou zvyšovat mzdy v roce 2012. Odpověď, ano budou zvyšovat mzdy
15%, ne 64 %, 17 % neví, 4% předpokládají zvýšení. Dotaz, zda budou zaměstnavatelé vyplácet
v roce 2012 13 plat. Odpověď, 58% nebudou vyplácet, 2% nejsou rozhodnuta, 36% ano. Dotaz, které
profese ve firmách chybí. Odpověď, v Kraji Vysočina je nedostatek lidí v technických profesích.
5) Zdravotnictví, školství a sociální oblast v Kraji Vysočina – MUDr. Lukáš Kettner, Mgr. Miroslav
Pech, Mgr. et. Bc. Petr Krčál
MUDr. Lukáš Kettner, vedoucí Odboru zdravotnictví, uvedl že Kraj Vysočina spravuje
8 zdravotnických zařízení, 5 nemocnic, 1 záchrannou službu a 2 dětská centra. Přes 5000
zaměstnanců pracuje ve zdravotnickém zařízení. Plán hospodaření 2011 byl naplněn. Nemocnice
skončí vyrovnaně. Rok 2012 bude vyjednáváním struktury lůžek, nebude navýšení platů
zaměstnanců. MUDr Kettner informoval, že v roce 2012 dojde k dostavbě PUIP Nemocnice Jihlava,
kde bude „emergency“ pro region Jihlavy, JIP a Infekční oddělení. Emergency se bude dále stavět
v Havlíčkově Brodě a Novém Městě na Moravě. V OP VK programu bude probíhat pilotní projekt
se
vzdělávacími
moduly
pro
zdravotníky
Kraje
Vysočina.
V Nemocnici
Jihlava
E-ambulance, přihlašování pacientů pomocí webu, dále bude v Pelhřimově a během roku 2012
v ostatních krajských nemocnicích. MUDr. Kettner dodal, že došlo ke změně dojezdového času
záchranek z 15 min na 20 min. Dále diskuze o ZZS.
Mgr. Pech informoval o Reformě systému financování Rgš. Reforma má vstoupit v platnost v roce
2013. Školství bylo doposud financováno normativním způsobem. Od r. 2013 bude státem
vydefinovaná ideální třida s ideálním počtem odučených hodin, na základě těchto parametrů bude
státem dán určitý finanční normativ na všechny obory. MŠMT představilo model s ideálními
parametry. Odbor školství se pokusil namodelovat tento model pro Kraj Vysočina.
Mgr. Pech konstatoval, že reforma má mnoho otazníků, aby vstoupila v platnost začátkem roku 2013.
Mgr. Pech uvedl, že 60% základních škol v Kraji Vysočina plně organizovaných dle propočtů Odboru
školství by se dostalo do finančních problémů. Připomínky: střední školy se stanou tréninkovými
místy pro maturity, omezí se praxe a odbornost...

Mgr. et. Bc. Petr Krčál informoval o Zásadách v Kraji Vysočina v roce 2011 a v roce 2012. V Kraji
Vysočina je 235 sociálních služeb. Kraj Vysočina je významný zaměstnavatel a zaměstnává kolem
7 tis. zaměstnanců v sociálních službách. Od roku 2009 vznik financování v Kraji Vysočina
u hospicové péče - z vlastních prostředků 9 mil. Kč. Od roku 2012 víceleté financování
u pečovatelské služby, největší vliv na stárnutí obyvatel. Trend sociálních věcí od roku 2008
ve snižování nákladů státních dotací z 373 mil. Kč na 303 mil. Kč pro Kraj Vysočina. Zvyšování
podílů krajského rozpočtu z 74 mil. Kč na 107 mil Kč. V roce 2011 bude Kraj chtít sociální služby
udržet a dofinancovat. Podpora běžného sociální poradenství a odborného sociálního poradenství
u akreditovaných firem. Trend snižování nákladů u příspěvkových organizací a u všech organizací
zabývajících se lůžkovou péčí. Podíl financování z krajského rozpočtu činí 20%. V roce 2011 byla
dokončena stavba Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí, v roce 2010 v Havlíčkově Brodě, vznik
zázemí Domova pro seniory ve Ždírci u Jihlavy. V roce 2011 Kraj Vysočina převzal
a zrekonstruoval budovu Domova pro seniory ve Ždírci u Jihlavy, na kterou navazuje nová budova,
která má být hotová v letošním roce 2012 v červnu pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Rekonstrukcí
a novou stavbou vznikne 104 nových lůžek. Plán na rok 2012 stavba nového pavilonu v Proseči –
Obořiště pro lidi s Alzeihmerovou chorobou. Postupná transformace Ústavu sociální péče. Stavba
prvních domků v Jinošově, Těchobuz. Sociální reforma, příspěvek na mobilitu a zvláštní pomůcky –
další diskuze. Příspěvek na péči u osob mladší 18 let navýšení u II stupně z 5000 na 6000. Postih
práce načerno z 10 tis. Kč na 100 tis. Kč. Variabilní čerpání rodičovského příspěvku.
6. a 7. Diskuze a různé, závěr
Otevřena diskuze na téma společensko sociální věci.
Zapsala Aneta Chvojsíková dne 13. ledna 2012

