Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 4/2015
konaného dne 7. prosince 2015
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20. Šimon Vít, Ing. Ph.D.

Iveta,

doc.
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1. Kružíková Marie, RNDr.

5. Nevoral Marek

2. Krčál Petr, Mgr.
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Pavlík, Ing.
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StaňkováEva, MA.
7. Ilona
Kratochvílová

4. Stejskalová Marie, Ing.

8.

Program:
 Úvod, organizační záležitosti, Mgr. Čestmír Svoboda
 Všeobecné informace, MUDr. Jiří Běhounek
 Informace z Úřadu práce ČR - provázání evidence nezaměstnaných s rostoucími požadavky
firem na zaměstnance, Mgr. Šárka Kubátová
 Informace z jednání celorepublikové tripartity, RNDr. Rostislav Dvořák, Ing. Ludmila Nutilová
 Informace o přípravě rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2016 a plnění roku 2015, Ing. Vladimír
Novotný
 Informace z oblasti investic v dopravní infrastruktuře, Ing. Libor Joukl
 Diskuze a různé – Informace k Teritoriálnímu paktu, Ing., Bc. Martin Hyský
- Informace k financování regionálního školství, Ing. Jana Fialová
6) Závěr
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1. Úvod a Organizační záležitosti RHSD, Mgr. Čestmír Svoboda, Ing. Vladimír
Novotný
Pan Svoboda přivítal přítomné členy, dotázal se, zda má někdo připomínky k zápisu z předchozího
jednání, žádné připomínky vzneseny nebyly. Dále přistoupil k programu jednání, kde byl předložen
návrh ke změně programu z důvodu časové vytíženosti některých předkladatelů. O změně
programu bylo hlasováno a změna byla schválena všemi členy. Pan Bence zmínil, že by členové
odborových svazů rádi obdržely materiály vždy dopředu před jednáním. Pan náměstek Novotný
uvedl, že toto bylo zmiňováno již na minulém jednání, a že pokud zástupci odborů chtějí konkrétní
materiály předem, mají se obrátit na svého předsedu s tímto požadavkem. Pokud jsou materiály
k dispozici, jsou předem zasílány, pokud tomu tak není, jsou předkládány nebo prezentovány až
v den jednání RHSD.
Pan Svoboda informoval o změně členů za zástupce Regionální rady odborových svazů ČMKOS
Kraje Vysočina. Pana Ing. Radoslava Kučeru nahradil Mgr. Jiří Forman.

-

2. Souhrnné informace, MUDr. Jiří Běhounek
Ekonomika v roce 2015 rostla a dosáhlo se poměrně dobrých výsledků.
Na trhu práce v Kraji Vysočina je problém s nedostatek kvalifikované pracovní síly.
Pan hejtman vyzval ke sledování Evropských Fondů po všech stránkách, ne jen IROP,
protože se očekává velmi složitá situace.

DOTAZY:
Jak pokračuje realizace obchvatu Okříšek?
Pan hejtman uvedl, že bylo svoláno jednání se zástupci města Třebíče, Okříšek, Petrovic, zástupců
firem. Vše již bylo domluveno, finance odsouhlaseny, ale zástupci Petrovic vystoupili proti obchvatu
a celá realizace se komplikuje a odkládá. Pan hejtman uvedl, že tuto problematiku přiblíží pan
náměstek Joukl.
Jaký nedostatek zdravotnického personálu na Vysočině.
V současné době se jedná asi o 60 sesterských míst a 15 lékařských míst. Nastává obava, jak to
bude do budoucna, protože je předpoklad, že se budou lékaři ze Slovenska vracet zpátky do své
země a absolventi vysokých zdravotnických škol do nemocnic nenastupují. V současné době se
vedou diskuze s MŠMT a MZ, jak to udělat, aby sestry nemusely studovat 7 let, ale mohly nastoupit
na pozici sestry opět po vystudování střední školy.
Pan hejtman všem poděkoval za spolupráci a popřál hezký předvánoční čas i hezké Vánoce a se
všemi přítomnými se rozloučil.
Pan Svoboda poděkoval panu hejtmanovi a přistoupil k bodu č. 3 a předal slovo paní Kubátové.

-

-

3. Provázání evidence nezaměstnaných s rostoucími požadavky firem na
zaměstnance, Mgr. Šárka Kubátová
K poslednímu říjnu byl podíl nezaměstnaných osob v celé ČR 5,9%, nejlépe na tom jsou
Praha, Plzeňský a Jihočeský kraj. V Kraji Vysočina je to 5,4%. Nejhůře je na tom Třebíč
7,1%, ZR 5,8 %, Jihlava 5,1%, HB 5% a nejnižší procento nezaměstnaných jej již tradičně na
Pelhřimovsku 3,5%.
Díky příhodnému počasí, které přálo sezonním pracím, byl zaznamenám nárůst
nezaměstnaných až v prosinci.
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V současnosti je v KV nezaměstnaných 19.5 tis. obyvatel. Nárůst oproti říjnu je skoro o 1tis
lidí. ÚP eviduje 3853 volných míst. Nejvíce poptávané jsou strojírenské profese, elektrikáři,
prodavači, řidiči kamionové dopravy, šičky, v gastronomii a lékařské a zdravotnické profese.
Přestože je v evidenci 19.5 tisíce nezaměstnaných, zaměstnavatelé mají zájem o
kvalifikované zaměstnance.
ÚP provádí monitoring firem – oslovování zaměstnavatelů formou dotazníků a formou osobní
návštěvy. Do současnosti se monitoringu věnovalo 11lidí – zjišťují se situace na trhu práce,
požadavky na rekvalifikace a na volná místa. Dotazníky se vyplňují 2x za rok a jsou
oslovovány všechny firmy, které mají nad 25 zaměstnanců. V KV je v současnosti v databázi
650 firem. Zaměstnanci si vytipovávají firmy a po dohodě s personalisty tyto firmy navštěvují.
ÚP jim na základě jejich poptávky nabídne hledání vhodných uchazečů. ÚP zadává volná
pracovní místa do databáze. Druhý stupeň, pokud zaměstnavatel požádá, je cílené vybírání
uchazečů dle požadavků zaměstnavatele. Třetí stupeň je nabídka VŘ dle požadavků
zaměstnavatelů.
V evidenci zůstávají dlouhodobě nezaměstnaní.
Dále ÚP nabízí nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. V končícím programovém období
byly dva projekty pro zaměstnavatele na podporu odborného vzdělávání zaměstnanců. Nyní
se chystá nový projekt, který se bude rozjíždět v únoru nebo v březnu r. 2016 a poběží do
roku 2020. V tomto projektu zaměstnavatel (právnické osoby, neziskové organizace), může
žádat o příspěvek na odborné vzdělávání zaměstnanců nebo na rekvalifikace. Spoluúčast
zaměstnavatele za kurzy bude 15% a budou podporované odborné kurzy po dobu max. 6
měsíců a budou podporované i jazykové kurzy.
Pan Dvořák uvedl, že se již 20 let připomínkuje koncepci školství s tím, že bude problém se
zaměstnaností, ale do současnosti se problémy nevyřešily. Zásadnější vliv nezaměstnanosti
je vývoj demografické křivky versus populační politika státu a Evropy. Ani Evropa ani ČR se
nezabývá populační politikou, nevytváří se žádná opatření, která by zvýšila pocit jistoty pro
mladé.
V současné době je snaha zajistit pracovní síly ze zahraničí. Připravují projekty ve vztahu
k Ukrajině, intenzivně se jedná s Vietnamem a Mongolskem.
Pan náměstek Joukl uvedl, že v rámci školství v KV se snaží vzdělávat lidi potřebné pro trh
práce.

-

Dále se vedla diskuze k nezaměstnanosti, sociální podpoře a minimální mzdě.

-

Paní Kubátová na závěr uvedla, že na stránkách MPSV visí pravidelný bulletin, který je všem
k dispozici.

-

-

4. Informace z jednání celorepublikové tripartity, RNDr. Rostislav Dvořák, Ing.
Ludmila Nutilová
Celorepublikové jednání tripartity se konalo 2. prosince 2015. Pan doktor Dvořák seznámil
přítomné členy s některými body, které byly na celorepublikové tripartitě projednávány.
Zpráva o stavu čerpání prostředků EU a Informace o stavu přípravy programu a plnění
předběžných podmínek v programovém období 2014 – 2020. Pan Dvořák předložil materiály
v listinné podobě k nahlédnutí a v případě zájmu ji pošle v elektronické podobě.
Cestovní ruch v ČR – bylo konstatováno, že nejsou plněny závěry v oblasti propagace ze
strany českého státu, tak jak bylo domluveno při posledním projednávání tohoto materiálu.
Podpora výzkum a vývoj – tomuto se věnuje především Svaz průmyslu, zejména ve vztahu k
aplikovanému výzkumu. Na základě apelů, vystoupil prezident Svazu průmyslu s kritickými
připomínkami, protože zvýšení částek o 100mil Kč je velmi málo. Byl dán požadavek, aby se
tímto příslušná rada vlády zabývala.
Otázka možnosti ratifikace mezinárodní organizace práce č. 131 o stanovení min. mezd z
hlediska stávající legislativy. Tento bod nakonec nebyl v tripartitě projednáván.
Vytváří se tlak na zvýšení minimální mzdy. Minimální mzda k 1.1.2016 bude 9900,- záměr
vlády je, aby se zvýšila na 11 200,- . V ČR narůstá HDP, ale v oblasti rentability je ČR

Číslo jednací:

KUJI 70560/2015

-

-

-

-






předposlední mezi evropskými zeměmi. Struktura hospodářství ČR je velmi riziková, nejen
protože 40% z průmyslu ČR dělá automobilový průmyslu, ale protože jsou střední firmy
z 80% v závislosti na práci ve mzdě nebo na výrobě komponent pro velký průmysl, zejména
pro zahraniční kapitál. Jsou velké odvětvové rozdíly (automobilový průmysl x oděvní
průmysl).
Jedním z prvků přinášejících krizový vývoj hospodářství je nedostatek pracovních sil.
V současné době jeden z faktorů naší konkurenceschopnosti je nižší náklad v oblasti
osobních nákladů.
Dopravní agenda – bylo kritizováno hl. to, že jsou velké finanční zdroje, které náš stát
nedokáže čerpat.
Paní Nutilová podala aktuální informace ke karenční době – tendence v parlamentu i
v senátu se objevují náměty, aby karenční doba byla opět zrušena, aby zaměstnanci
dostávali plat, tak jak to bylo dříve. Zaměstnavatelé to však nechtějí hradit ze svého rozpočtu
a mají požadavek, aby to bylo hrazeno ze strany státu, což je nepřijatelné. Současná
legislativa vypadá tak, že toto opatření je v koaliční dohodě, nicméně je vázána na
odsouhlasení na půdě tripartitního jednání. Jelikož k dohodě nedošlo, podnikatelé to
nechtějí, odbory to chtějí, tak zatím panuje dohoda, že by se s těmi návrhy nemělo přicházet.
V legislativním procesu jsou dva návrhy.
5. Informace o přípravě rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2016 a plnění roku 2015,
Ing. Vladimír Novotný
Pan náměstek uvedl, že svůj pravidelný bod přesune do různého, protože ne vždy má
k dispozici schválená čísla, takže je problém se zasíláním materiálu.
Návrh rozpočtu je uveřejněný na webových stránkách, na které mají všichni přístup.
RK projednala a doporučila schválit navržený rozpočet do ZK. Rozpočet je vyrovnaný.
Je navrhovaná změna rozpočtového určení daní, která by měla platit pro kraje od 1. 1. 2016.
Vzhledem k vývoji rozpočtu v r. 2015, se počítá s tím, že by změna rozpočtového určení daní
měla v r. 2016 do rozpočtu KV přinést okolo 350mil Kč. Tato částka je již započítána v
příjmech návrhu rozpočtu, zároveň finanční prostředky, které budou získané navíc, budou
uplatněny při kofinancování evropských projektů, a proto vznikla nová kolonka ve výdajích
„Převod do fondu strategických rezerv“.
Vzhledem k odhadu, který Ministerstvo financí prezentuje pro rok 2016, byl částečně
upraven i daňový příjem o 35mil Kč z hlediska příjmu oproti původnímu návrhu rozpočtu.
Tyto peníze se objeví v rezervě rozpočtu pro r. 2016, celková rezerva bude tedy 185mil,
kdežto v minulých letech byla vždy 15mil.
Do kapitoly Doprava půjde 100mil navíc nad rámec schváleného rozpočtu v rámci
přerozdělování přebytku r. 2015.
Další tripartita proběhne koncem prvního čtvrtletí, kdy už by mohl být znám výsledek
hospodaření za r. 2015.
Grantové programy na r. 2016 - Inovační vouchery, Rozvoj podnikatelů, Naše škola
6. Informace z oblasti investic v dopravní infrastruktuře, Ing. Libor Joukl
Finanční prostředky ze SFDI, které byly určené na opravy silnic II. a III. tříd byly kompletně
vyčerpány.
Regionální stálá konference schválila seznam všech projektů staveb, které se připravují z
evropských peněz z IROP. Seznam projektů může být schválen na částku 2mld 640mil Kč,
které jsou pro Kraj Vysočina připravené. Na seznamu projektů nejsou uvedeny projekty
obchvatu Okříšek, Jihlavy a Velkého Beranova. Jakmile bude projekční a stavební
připravenost taková, aby se mohly stavby začít realizovat, tak RSK, kterou svolává hejtman
Kraje Vysočina, může projekty do seznamu přidat.
Další projekt, který by měl být v r. 2016 realizován je zřízení dynamických vah – záměr
projektu je realizace 50 dynamických vah, což je 10 – 12 vážících míst v Kraji Vysočina. U
Velkého Meziříčí jsou již umístěny 2 váhy. Váhy budou umisťovány na silnice II. a III. tříd, ale
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i na silnice I. tříd, kdy bude probíhat jednání s ŘSD, jakým způsobem a kam budou tyto váhy
umisťovány.
Autobusová a vlaková doprava: smlouvy s autobusovými i vlakovými dopravci se uzavírají na
10let a nyní jsou uzavřené do r. 2019. V tuto chvíli je otevřen OP Doprava 2, kdy bude
možnost nakupovat i regionální železniční jednotky, ale budou muset být alespoň 10 leté
smlouvy, proto bude potřeba uzavřít nové smlouvy na dalších 10 – 15let. Je záměr tyto
smlouvy uzavřít s ČD jako s národním dopravcem. V současné době se s ČD vyjednávají
ekonomické podmínky.
V současné době probíhá stávková pohotovost u řidičů autobusových dopravců kvůli
navýšení mezd. Do příštích soutěží, které se budou vypisovat na dopravní obslužnost v
linkové dopravě, bude zahrnuta klauzule o minimální, nepodkročitelné, mzdě, kterou budou
dostávat řidiči na těchto spojích.
Objem investic v r. 2015 na dopravní infrastrukturu byl 1.3 mld Kč (400 mil Kč z rozpočtu KV,
412mil Kč ze SFDI, a přes 500mil Kč na stavby spolufinancované z ROP).
Investice do prevence bezpečnosti silničního a železničního provozu: Bezpečná Vysočina (5
mil Kč), Dynamické váhy (4mil Kč), Mobilní váha, která bude předána Krajskému ředitelství
PČ (4 mil Kč). Z FV byly realizovány dynamické semafory, bezpečné přechody, osvětlení
přechodů, dětská dopravní hřiště (3 mil Kč.)
Pan náměstek vyjádřil znepokojení se zaváděním inkluze do škol.
Paní Budínková uvedla, že hovořila s paní ministryní školství o problému inkluze a požádala
o zaslání konkrétních materiálů, které by bylo možné paní ministryni předložit.

7. Diskuze a různé – Informace k Teritoriálnímu paktu, Ing., Bc. Martin Hyský
-

Pan radní Hyský informoval, že proběhlo zasedání územních partnerů, na kterém byli
přítomni zástupci odborů, zástupci HK a Svazu průmyslu a dopravy, zástupci krajské
samosprávy a odborů Krajského úřadu, kterých se tato problematika týká. Z výstupu jednání
vznikla myšlenka založit pracovní skupinu, která by se touto problematikou zabývala hlouběji
a zpracovala by ucelené podklady pro jednání jednotlivými územními partnery k finálnímu
rozhodnutí o možném založení TPZ. Tento materiál šel do RK. Rada to vzala na vědomí a
doporučila ustanovit pracovní skupinu. Tato skupina by měla zpracovat analýzu současného
stavu spolupráce k danému tématu a poté zpracovat podklady k případnému založení TPZ.
Pokud TPZ vznikne, měl by mít jasné úkoly a cíle, které by měl TPZ řešit.

-

Informace k financování regionálního školství, Ing. Jana Fialová
Paní radní uvedla, že materiál nebyl zaslán, protože materiál je rozpracovaný a MŠMT stále
nevydalo oficiální verzi, jak bude financování zajištěno. Kdo bude mít zájem, může mu být
rozpracovaný materiál zaslán. Informace je zatím taková, že nebude financování na žáka,
ale na učitele a na třídu, ale soukromých a církevních škol se týkat nebude.
Opět bylo otevřeno téma Inkluze ve školství. V současné chvíli nejsou podmínky pro uvedení
společného vzdělávání do praxe a ZŠ na toto nejsou připravené. Kraje usilují o to, aby při
základních školách vnikly speciální třídy.
Regionální tripartita nesouhlasí se společným vzděláváním v takové podobě, v jakém je
předkládána.
Dětské domovy – z pedagogických pracovníků se stanou sociální pracovníci. Děti z DD mají
být vraceny k biologickým rodičům a pracovníci a sociální pracovníci mají docházet do rodin.
Začíná se spolupracovat se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, protože stavební firmy se
dostávají do podobné krize, jako se dostávaly strojírenské firmy. Rozjíždí se podpora
stavebních oborů, ač jsou motivační stipendia, tak na stavební obory se hlásí málo dětí.
Další problém je v gastronomickém oboru, kdy je nedostatek kvalifikovaných kuchařů a
číšníků. Na obory kuchař, číšník se většinou hlásí děti s nejhorším průměrem, a tyto žáci

-
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nemají zájem se učit a vzdělávat se. Hoteliéři jsou také ochotní připravit stipendijní
programy.
Pan Joukl doplnil, že většina oborů přišla do škol s určitými projekty a požadavky, ale oblast
zemědělství se do tohoto nezapojila. Je potřeba, aby i zemědělci přišli s nějakým projektem
na ZŠ, který by nalákal žáky na zemědělské školy.
Různé

-

Pan Svoboda uvedl, že Pan Roman Bence byl zvolen jako předseda RROS a navrhl, aby byl
pan Bence jmenován jako člen do Předsednictva Plenární schůze RHSD, a toto bylo
odhlasováno.

-

P. Bence vyjádřil nesouhlas s personálním auditem v Domově se zvláštním režimem ve
Ždírci (Materiál je přiložen k zápisu jako příloha č. 1). Pan Bence projevil zájem toto téma
projednat se zodpovědnými osobami. Pan Bína požádal, aby mu byl materiál předán
v elektronické podobě, a poté se zprostředkuje individuální jednání na toto téma.

-

Pan náměstek Joukl poděkoval panu Svobodovi za práci, kterou vykonával jako člen
Předsednictva RHSD KV.

-

Pan Svoboda navrhl pro příští jednání, aby byly navrženy max. dva hlavní body jednání a
ostatní bylo dáno do různého, aby se dodržel stanovený čas jednání.

-

Po skončení jednání probíhalo jednání k obchvatu Okříšek.

8. Závěr
Pan Svoboda poděkoval za spolupráci kraji, zaměstnavatelům a všem členům pléna za podporu. Na
závěr všem popřál pevné zdraví a se všemi se rozloučil.

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

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 30. prosince 2016

Číslo jednací:
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