Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 1/2014
konaného dne 26. srpna 2014
Přítomni:
1. Běhounek Jiří, MUDr.

8. Antonů Jiří

15. Kučera Radoslav, Ing.

2. Novotný Vladimír, Ing.

9. Kovář Jiří

16. Budínková Kateřina

3. Joukl Libor, Ing.

10. Marešová Jiřina

17. Nutilová Ludmila, Ing.

4. Kružíková Marie, RNDr.

11. Brabec Miloš

Hosté:

5. Fialová Jana, Ing.

12. Pavlík Vladimír, Ing.

1. Hrdlička Jiří, Ing.

6. Stejskalová Marie, Ing.

13. Sládková Danuše, Mgr.

2. Fryšová Iveta, doc. RNDr., Ph.D.

7. Svoboda Čestmír, Mgr.

14. Dvořák Rostislav, JUDr.

3. Huňáček Jaroslav, Dr. Ing. arch
4. Bína Jiří, Mgr.

Nepřítomni:
1. Vystrčil Miloš, RNDr.
2. Krčál Petr, Mgr. Bc.

5. Morávek Miloš
6. Vladimír
Pavlík, Ing.
Pertl Martin

3. Nevoral Marek

8. Ilona
StaňkováKateřina
7.
Kratochvílová

4. Trojanová Iva

8. Šimon Vír, Ing. Phd.

9. Halásek František, Ing

Program:
1) Úvod a přivítání účastníků zasedání, MUDr. Jiří Běhounek
2) Hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013 a rozpočtový výhled pro roky 2015 – 2017,
Ing. Vladimír Novotný
3) Informace z oblasti zdravotnictví, MUDr. Jiří Běhounek
4) Informace z oblasti sociálních věcí – převzetí financování z MPSV, vývoj zaměstnanosti,
Mgr. Jiří Bína
5) Informace z oblasti dopravy, Ing. Libor Joukl
6) Informace z oblasti školství – podpora technických oborů, Ing. Jana Fialová
7) Informace o přípravě na plánovací období 2014 – 2020, Ing. Bc. Martin Hyský,
doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
8) Diskuze a různé
9) Závěr
1. Úvod
MUDr. Jiří Běhounek přivítal všechny přítomné členy na 1. zasedání Plenární schůze Rady
hospodářské a sociální dohody v roce 2014. Na jednání přivítal Dr. Ing. arch. Jaroslava Huňáčka,
který se stal po JUDr. Rostislavu Dvořákovi novým předsedou Krajského hospodářské komory Kraje
Vysočina. Pan Dvořák i nadále zůstává členem RHSD KV jako představitel zaměstnavatelských
svazů. Dále omluvil nepřítomné členy, kteří se předem omlouvali.
Poté seznámil přítomné s programem schůze RHSD. Dle počtu přítomných členů (viz prezenční
listina) konstatoval, že rada je usnášeníschopná.
Pan hejtman předal slovo panu náměstkovi Ing. Vladimíru Novotnému, který přistoupil k druhému
bodu programu.
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2. Hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013 a rozpočtový výhled pro roky
2015 – 2017, Ing. Vladimír Novotný
V. Novotný uvedl, že na konci roku 2013 panovaly obavy, jak dopadne hospodaření KV za r. 2013 z
důvodu snížení podílu daní krajů především v oblasti DPH, ale tyto obavy se nakonec nepotvrdili.
Listopad a především prosinec v oblasti DPH přinesl relativně dobrý příjem. Obce získaly na
rozpočtovém určení daní něco přes 800mil korun navíc oproti předchozímu roku, a tento trend
pokračuje i nadále. Celkový závěrečný účet KV i s evropskými projekty k 31. 12. 2013 skončil
v zůstatku peněžních prostředků ve výši více než 869mil. Stav základních běžných účtů k 31. 12.
2013 byl 578mil. Kč. Většina prostředků byla přerozdělena. Více než 40mil bylo převedeno do
Fondu Vysočiny na grantové programy a necelých 100mil. Kč putovalo do fondu strategických
rezerv, který je v současné době na úrovni 300mil. Kč, dluhová služba byla ke konci roku 2013
0,54%.
Rozpočtový výhled na další roky se odhaduje velmi špatně, ale počítá se s 2% růstem. Vychází se
jak z trendů, které byly v posl. době v krajském rozpočtu, tak z makroekonomické predikce, která
byla v dubnu 2014, kdy se odhadovalo, že v r. 2014 bude růst HDP 1,7 %.
Pan náměstek dále uvedl, že na krajských webových stránkách je umístěn rozklikávací rozpočet, ke
kterému má každý přístup. Jsou tam umístěny i různé analytické a porovnávací materiály. A
novinkou je umístění transparentních účtů.
Velkým problémem je nyní ukrajinsko- ruská krize, která v současné době poznamenala
zemědělské podnikatele, kteří jsou navázáni na Rusko. Vladimír Novotný uvedl, že v poslední době
přijímají státy Evropské unie určité sankce směrem k Rusku. V této souvislosti sdělil, že Kraj
Vysočina realizuje svoje platby prostřednictvím Sberbank CZ, která je součástí Sberbank Europe
AG se sídlem ve Vídni. Jedná se o dceřinou společnost ruské banky. Sberbank AG poskytla
prohlášení, ve kterém je uvedeno, že sankce vůči Rusku vyhlášené Evropskou unií se na Sberbank
AG (potažmo Sberbank CZ) nevztahují.
Pan hejtman poděkoval p. náměstku Novotnému a poté přistoupil k bodu č. 3, ke kterému byla
připravena pro členy RHSD prezentace.
3. Informace z oblasti zdravotnictví, MUDr. Jiří Běhounek
Pro členy RHSD byla připravena prezentace k oblasti zdravotnictví, kterou Jiří Běhounek
okomentoval. Prezentace je přiložena k zápisu (příloha č. 1) a obsahovala tyto základní informace:
-

Demografický vývoj počtu obyvatel Kraje Vysočina v letech 2000 - 2010
Demografický vývoj věku obyvatel Kraje Vysočina 1991 – 2010 a výhled do r. 2020
Současná situace ve zdravotnictví v ČR
Vývoj počtu lůžek nemocnic v Kraji Vysočina (2002 – 2013)
Vývoj počtu zaměstnanců nemocnic v Kraji Vysočina ( 2003 – 2013)
Přesčasová práce lékařů
Hospodaření zdravotnických zařízení v Kraji Vysočina
Přehled výdajů poskytnutý nemocnicím, nebo realizovaných na majetku KV v užívání
nemocnic v letech 2003 – 2013
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
Roční statistika hovorů a výjezdů ZZS KV
Personální nároky a vývoj počtu zaměstnanců ve zdravotnictví (2005 – 2013)
Zdravotní záchranná služba aktuálně
Průměrný věk lékařů nestátních zdravotnických zařízení v Kraji Vysočina
Jak dojít k efektivní síti zdravotnických zařízení a v kraji tvořit síť.

Byl vznesen dotaz k psychiatrickým nemocnicím Jihlava a Havlíčkův Brod, které nejsou zahrnuty ve
statistice kraje.
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Pan hejtman k tomu uvedl, že historicky vznikly dvě léčebny Moravská zemská léčebna v Jihlavě a
Česká zemská léčebna v Havlíčkově Brodě. Těmto nemocnicím byla odebrána akutní lůžková péče
a došlo k tomu, že v KV máme v současné době 9 terénních psychiatrů. Cílem KV je obě nemocnice
udržet a hl. jim umožnit, aby mohly poskytovat akutní péči a aby si vytvořily výjezdové týmy.
4. Informace z oblasti sociálních věcí – převzetí financování z MPSV, vývoj
zaměstnanosti, Mgr. Jiří Bína
Pan J. Bína předložil členům RHSD materiál s informacemi o přechodu financování sociálních
služeb z MPSV na kraje. Tento materiál je k zápisu přiložen (příloha č. 2) a obsahoval tyto body:
-

Současná připravenost a legislativní zakotvení procesu – zákon o sociálních službách už má
závazné ustanovení, které říká, že dochází k přechodu financování na kraje a měl by platit
od 1. 1. 2015.
Praktický postup
Informace k vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb
 Účel poskytnutí dotací
 Způsob podávání žádostí
 Termín pro podávání žádostí
 Zásady pro dotační řízení
 Doplňující informace

Pan hejtman poděkoval pan Bínovi za informace a omluvil se z jednání z důvodu odjezdu na MZ a
předal vedení RHSD panu náměstkovi Novotnému a panu předsedovi Dvořákovi.
Vzhledem k dotazům k dopravě byl do programu vložen další bod k informacím z oblasti dopravy.
5. Informace z oblasti dopravy, Ing. Libor Joukl
Po dotazech k opravám na silnicích I. tříd uvedl pan L. Joukl, že silnice prvních tříd nejsou v majetku
KV, ale spravuje je přímo ŘSD. Proto KV nemůže zasahovat do koordinace oprav těchto silnic.
L. Joukl poskytl informace k často diskutovanému kruhovému objezdu ve směru na Pelhřimov.
Jedná se o akci, která je spolufinancovaná z Evropy. Z tohoto důvodu se žádá o delší termín na
dokončení stavby, s tím, že stavební firmy z pravidla práci dokončí dřív. Tento kruhový objezd však
dělá firma Metrostav, která v KV nemá jinou zakázku a bohužel není možné přinutit firmu, aby
stavbu dokončila dříve.
Dále probíhala diskuze na téma:
- práce na silnicích v noci
- obchvat Jamné
- možná stavba obchvatu v Okříškách
- špatný stav vozovky v Brtnici
- Vysokorychlostní trať
Pan náměstek se rozloučil z jednání z důvodu další domluvené schůzky a odešel.
Pan náměstek Novotný se ještě vrátil k bodu č. 4, kdy dal prostor pro dotazy na Mgr. Bínu.
Dotaz od paní Sládkové, zda s nově zaváděným systémem nezmění výše dotací pro Vysočinu.
K dotazu pan Bína uvedl, že systém tak, jak je zaváděný, nám nedává do budoucna žádné záruky,
že současná výše bude zachována. Ale v programovém prohlášení vlády je zakotvená udržitelnost
systému a ze strany vlády padl veřejný příslib dalších prostředků oproti minulým rokům.
Dále probíhala diskuze k úrovni domovů důchodců.
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Pan náměstek poděkoval panu Bínovi, který se z jednání omluvil a odcházel. Slovo dostala J.
Fialová.
6. Informace z oblasti školství – podpora technických oborů, Ing. Jana Fialová
(příloha č. 3)
J. Fialová uvedla, že dětí stále ubývá a bohužel se do budoucna zlepšení nedá očekávat. Došlo ke
sloučení 18 škol do 8, kdy v okresních městech vznikla centra technického vzdělávání a centra
obchodu a služeb, která doplnila již centra fungující. Centra technického vzdělávání vznikla
v Jihlavě, Třebíči a ve Žďáře nad Sázavou. Centra obchodu a služeb vznikla v Jihlavě a v Třebíči.
Názvy škol zůstaly v kompetenci ředitelů škol a vedení škol usilovalo o zachování identity jména.
Další slučování proběhla i v menších městech – Velké Meziříčí, Pelhřimov a Chotěboř. Všechna
sloučení proběhla k 1. 7. 2014. Jedinou výjimkou je Gymnázium Pacov, které od 1. 1. 2015 přechází
pod město Pacov a od 1.1. 2015 se přidruží Domov Mládeže Jihlava ke Střední škole stavební,
Jihlava.
J. Fialová zdůraznila podporu technického vzdělávání. Probíhá intenzivní spolupráce s firmami a
během jednoho roku se podařilo připravit oborové zaměření na zpracování plastu. Do této oblasti
vstoupil KV po oslovení firmou Automotiv Lighting, kdy se přidaly firmy Swoboda CZ, MannHummel, Fränkische. Firmy jsou ochotny poskytovat stipendia, stáže, perspektivu budoucího
zaměstnání pro absolventy tohoto oboru.
Od 1. 9. 2014 jsou na základních školách k dispozici metodické listy, jak pracovat se stavebnicí
Merkur. Merkur je k dispozici ve 13 partnerských školách firmy Bosch. Problémem na některých ZŠ
je, že pracovní vyučování dostávají učitelé na doplnění úvazku a nechtějí se učit nové metodiky a
některé školy se k tomu stavějí tak, že Merkury nechtějí, protože to chce kraj. Na druhou stranu
Merkur zakupují i další firmy. Nově se rozjíždí další projekt pro děti na 1. stupních ZŠ. Jedná se o
plastovou stavebnici, ze které se mohou stavět např. písmenka opět se tak podporuje rozvoj
manuální zručnost u dětí.
Další projekty jsou: program POSPOLU – spolupráce firem a středních škol na Žďársku
Badatelská centra - na velkých gymnáziích v okresních městech.
Od myšlenky k výrobku – projekt na dovybavení technických škol
nejmodernějšími tech. zařízením.
Motivační stipendia pro vybraných 18 učebních oborů, které jsou žádané na trhu
práce.
P. Dvořák uvedl, že úroveň školství v ČR za poslední roky velmi poklesla. Na začátku 90. let byla
úroveň ve vzdělanosti ČR kolem 3. místa, v současné době úroveň absolventů poklesla o 20 – 25
míst. Pan ministr Chládek předložil novou koncepci ke školství, která je považována za velmi
dobrou, a vyjádřil naději, že koncepce bude fungovat.
Dále probíhala diskuse členů ke školství na témata:
- Zájem o opětovné zavedení dílen a pozemků na základní školy
- Merkur
- Spolupráce ZŠ a technicky zaměřených SŠ.
- Úroveň státních a privátních středních škol.
- Změna v koncepci vysokých škol – správní rady VŠ budou schvalovat rozpočty VŠ.
- Daňové úlevy pro spolupracující firmy.
- Názvy slučovaných škol.
- Problém s malým počtem studentů na středních zdravotnických školách.
Pan náměstek ukončil debatu a předal slovo M. Hyskému k bodu č. 7.
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7. Informace o přípravě na plánovací období 2014 – 2020, Ing. Bc. Martin Hyský,
doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
M. Hyský uvedl, že nové programovací období probíhá od ledna 2014. Byla schválena dohoda o
partnerství, což je základním dokumentem ze strany Evropské komise.
K zápisu bude přiložen dokument: Aktualizace politiky územního rozvoje (příloha č. 4)
I. Fryšová si připravila prezentaci k přípravě na plánovací období 2014 – 2020, která je přiložena
k zápisu a tuto prezentaci okomentovala (příloha č. 5).
Prezentace obsahovala tyto body:
- Aktuální informace o přípravě
- Pravidla spolufinancování - Rozdělení alokací na územní dimenzi
- RSK
- Řízení územní dimenze
- Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR
- Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské aglomerace – informace o přípravě
- Jihlavská aglomerace – navrhovaná část – prioritní oblasti
- Strategie inteligentní specializace ČR (S3)
- Navrhovaná část krajského annexu
- Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
8. Diskuze a různé
Pan Rostislav Dvořák poděkoval za spolupráci v uplynulých letech. Uvedl, že 9 let zastával funkci
místopředsedy RHSD a pracoval na pozici předsedy Krajské hospodářské komory. Pan doktor
Dvořák se rozhodl již nekandidovat a na místo předsedy byl navržen pan architekt Huňáček, který
byl podpořen zástupci všech okresních komor a v rámci poslední valné hromady Krajské komory a
byl zvolen předsedou. Pan doktor Dvořák dále uvedl, že elektronicky osloví všechny členy
podnikatelů v rámci tripartity, s tím aby podali návrh na to, kdo by měl dělat místopředsedu. Na
základě těchto návrhů udělá opět elektronicky volbu per rollam a na příštím zasedání bude
informovat, kdo byl vybrán jako místopředseda.
9. Závěr
Pan náměstek všem poděkoval za aktivní přístup a se všemi se rozloučil.

MUDr. Jiří Běhounek, v. r
hejtman Kraje Vysočina
předseda RHSD Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 26. srpna 2014
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