Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 1/2016
konaného dne 14. března 2016
Přítomni:
1. Běhounek Jiří, MUDr.

11. Brabec Miloš

Hosté:

2. Novotný Vladimír, Ing.

12. Trojanová Iva

Hosté:
1. Kubátová Šárka, Mgr.

3. Joukl Libor, Ing.

13. Pavlík Vladimír, Ing.

2. Prchal Tomáš, Ing.

4. Fialová Jana, Ing.

14. Svoboda Čestmír, Mgr.

3. Chlád Zdeněk

5. Krčál Petr, Mgr. et Bc.

15. Zdvihalová Jana

4. Hyský Martin, Ing., Bc.

6. Vystrčil Miloš, RNDr.

16. Pertl Martin

7. Bence Roman

17. Jaša Stanislav, Ing.

8. Antonů Jiří

18. Forman Jiří, Mgr.

9. Kovář Jiří

19. Kratochvílová Eva, MA.

10. Marešová Jiřina

20. Šimon Vít, Ing. Ph.D.

Nepřítomni:
1. Kružíková Marie, RNDr.

5. Huňáček Jaroslav, Dr. Ing. arch

2. Stejskalová Marie, Ing.

6. Budínková
Vladimír Pavlík,
Ing.
Kateřina

3. Nevoral Marek

8. Nutilová
Ilona Staňková
7.
Ludmila, Ing.

4. Dvořák Rostislav, JUDr.

8.

Program:
1) Úvod, organizační záležitosti, Ing. Vladimír Novotný, Roman Bence
2) Plán odpadového hospodářství, Kotlíkové dotace, Zdeněk Chlád
3) Informace Odboru regionálního rozvoje o možnostech čerpání prostředků EU v rámci
plánovacího období 2014 – 2020, Ing. Bc. Martin Hyský
4) Prorodinná politika a plán na roky po r. 2016, Mgr. et Bc. Petr Krčál
5) Diskuze a různé
6) Závěr
1. Úvod a Organizační záležitosti RHSD, Ing. Vladimír Novotný, Roman Bence
Pan náměstek Novotný přivítal všechny přítomné členy Rady hospodářské a sociální dohody Kraje
Vysočina. Vysvětlil důvod změny termínu jednání a omluvil pana hejtmana ze začátku jednání a
místopředsedu Dvořáka, který byl v době jednání v zahraničí. Představil program jednání a předal
slovo panu místopředsedovi Bencemu, který se ujal vedení jednání.
Pan Bence poděkoval panu náměstkovi za úvod, upozornil na organizační změny u zástupců
odborových svazů a to, že na místo pana Miloše Morávka byla nově jmenovaná Jana Zdvihalová.
Poté přistoupil k bodu č. 2 a předal slovo panu radnímu Chládovi.
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2. Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina, Kotlíkové dotace, Zdeněk Chlád
Pan radní Chlád představil materiál k Plánu odpadového hospodářství v Kraji Vysočina.
Tento materiál je k zápisu přiložen jako Příloha č. 1.
Materiál obsahoval tyto body:
 POH KV je strategickým dokumentem odpadového hospodářství a vytváří se na období
10let. Zásadou je, že vždy musí být v souladu se závaznou částí POH ČR.
 Základní cíle POH Kraje Vysočina
 Účel POH Kraje Vysočina
 Program prevence
 Analytická část POH Kraje Vysočina
 Závazná část POH Kraje Vysočina
 Opatření pro realizaci hlavního a dílčích cílů Programu předcházení vzniku odpadů v ČR na
úrovni Kraje Vysočina
 Strategické cíle POH ČR a jejich dopad na POH kraje
 Krajské cíle POH
 Směrná část POH Kraje Vysočina
Dotazy:
- Zvažovala se, při zpracování krajského plánu, možnost zpracování bioorozložitelných odpadů na
kompostárnách?
V analytické části je uvedeno, kolik se produkuje kterého odpadu a kolik máme kapacit. V Kraji
Vysočina je velká nadkapacitu kompostáren, které by bylo dobré využít.
Problém je, že hmota z kompostáren se dá využít na rekultivaci skládek, ale nedá se využít na
hnojení zemědělských pozemků. Pro porovnání např. v Německu a Rakousku se většina kompostu
vyrábí pro zemědělské využití a až druhotně pro technické využití.
Z evropských peněz byla podpořena spousta kompostáren, a proto vznikla současná nadkapacita,
ale je potřeba zajistit udržitelnost těchto zařízení. Každý, kdo dostal dotaci, bude muset toto řešit.
- Nešlo by legislativně změnit, aby tráva z měst, mohla být zpracovávána v bioplynových stanicích?
Tráva z města je brána jako odpad, a proto není možné jí zpracovávat v bioplynových stanicích.
MŽP toto v současné době nechce v žádném případě změnit.
- V krajských cílech je uvedeno, že se Kraj Vysočina chce zbavit starých zátěží, kde se nacházejí
nebezpečné odpady. Kolik je takových míst v KV?
Největší problém byl v Pozďátkách, ale ten byl již z větší části vyřešen. V tuto chvíli se objevuje
v Kraji Vysočina několik menších skládek (např. Proseč, Humpolec), které by měly být odstraněny.
Z hlediska množství se jedná o jednotky.
Pan radní Chlád informoval o Kotlíkových dotacích, o základních podmínkách pro přijetí žádostí,
jaký byl průběhu podávání žádostí a jak to vypadá s dotacemi do budoucna.
- Kotlíkové dotace šly rozdělit na dvě základní části. První část byla technická (MŽP nadiktovalo,
jaká bude výše dotace, co se týče procent dotace a finančního vyjádření na jednu žádost, a jaké
typy kotlů se budou podporovat). Druhá část byla organizační a za tu byly plně zodpovědné kraje a
mohly si nastavit, jak budou podávané žádosti složité.
Pan radní Chlád ke kotlíkovým poskytl tyto informace:
 Výměna je možná pouze u kotle na tuhá paliva
 Max. výše dotace je 150 tis. Kč
 Podmínky schválení dotačního titulu
 Příjem žádostí: bylo podáno asi 2300 žádostí a uspokojeno by mělo být kolem 2000tis
žádostí
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- Kompletní materiál ke Kotlíkovým dotacím je, k zápisu přiložen jako Příloha č. 2.
Dotazy:
- Pan senátor Vystrčil se dotázal, zda si žadatel, který dostane dotace na nový kotel, může ponechat
starý kotel?
Pan radní Chlád uvedl, že starý kotel musí žadatel zlikvidovat a doložit fotodokumentaci dokladu o
likvidaci. Bude kontrolováno cca. 5% žadatelů.
- Bylo zkoumáno, v jaké emisní třídě jsou kotle, které mají být vyměněny?
Toto zkoumáno nebylo, jedinou podmínkou bylo, že se musí vyměnit ručně plněné kotle.
Pan radní Chlád na závěr uvedl, že je předpoklad, že do roku 2020 budou Kotlíkové dotace
vyhlášeny ještě dvakrát.
Pan Bence poděkoval panu radnímu Chládovi a přestoupil k bodu č. 3 a předal slovo panu radnímu
Hyskému.
3. Informace Odboru regionálního rozvoje o možnostech čerpání prostředků EU
v rámci plánovacího období 2014 – 2020, Ing. Bc. Martin Hyský
Pan radní Hyský si připravil prezentaci k Čerpání prostředků Evropské Unie v rámci plánovacího
období 2014 – 2020 a tyto informace přítomným odprezentoval. Materiál je k zápisu přiložen jako
Příloha č. 3.
Materiál obsahoval tyto body:
 Evropské strukturální a investiční fondy
 Regionální stálá konference: hlavní cíle a pracovní skupiny
 Kotlíkové dotace
 Místní akční plány a Krajské akční plány
Dotazy:
- Pan senátor Vystrčil se dotázal, zda už byly čerpané nějaké finanční prostředky?
Pan radní Hyský uvedl, že v OPIku už nějaké projekty schválené jsou, ale žádné finanční prostředky
ještě čerpané nebyly.
Pan Bence poděkoval panu radnímu Hyskému za prezentaci a přistoupil k bodu č. 4 a předal slovo
panu radnímu Krčálovi.
4. Prorodinná politika a plán na roky po r. 2016, Mgr. et Bc. Petr Krčál
Pan radní Krčál si připravil informace z oblasti Prorodinné politiky a plány po r. 2016. K tomuto bodu
vypracoval podrobnou prezentaci, kterou přítomným odprezentoval, a tato prezentace je k zápisu
přiložena jako Příloha č. 4
Prezentace obsahovala tyto body:
 Hlavní cíle Rodinné politiky Kraje Vysočina
 Opatření v rámci Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina 2012 – 2016
 Další aktivity – realizované projekty
 Harmonizace při opatrování dětí
 Rodinné pasy
 Žijeme a pracujeme na Vysočině – Aktivity v rámci projektu
 Rovnost šancí na Vysočině
 Senior plus, Senior Pointy + další aktivity pořádané pro seniory
 Financování rodinné politiky
 Sociálně právní ochrana dětí
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Pan radní ještě doplnil, že v Kraji Vysočina roste zájem o zařízení pro seniory. Kraj Vysočina plánuje
v letošním roce zahájení výstavby nového domova pro seniory v Havlíčkově Brodě. Byl postaven
nový pavilon v Proseči u Pošné. Dále je plánovaná výstavba nových domovů pro seniory za účasti
MPSV. Žďársko a Humpolecko by se mělo dočkat nových objektů, které už nebudou vystavěny za
účasti Kraje Vysočina, ale budou privátní.
V Telči by se měl stavět nový domov pro seniory, protože v současné době je umístěn v
nevyhovujících prostorách. V současné době je cca. 3500 žádostí na místa v zařízeních pro seniory,
ale aktivních je zhruba polovina, protože někteří mají žádost na více místech.
Dotazy:
Nebylo by možné pomoc namířit do konkrétních projektů, např. do dopravní obslužnosti (doprava
pro děti do 15 let zdarma, doprovod malého dítěte zdarma apod.). Toto funguje například v Praze a
Brně?
Pan radní Krčál, uvedl, že námět je to velmi dobrý, a že i v Rakousku toto funguje velmi dobře.
Dále uvedl, že cílem kraje bylo zapojit do programu i nemocnice a lékárny, ale bohužel toto jde
velmi pomalu, protože nabízené výhody a slevy jsou vždy na dobrovolnosti poskytovatelů.
Pan Vystrčil upozornil, že nabízené výhody a programy jsou určeny především pro aktivní seniory,
ale věk seniorů se zvyšuje a přibývá skupina seniorů nad 80 let, kteří potřebují jiné druhy služeb,
jako je podpora v základních a běžných věcech.
Pan radní Krčál k tomuto poznamenal, že toto už se týká oblasti sociálních služeb a hlavně činnosti
terénních pracovníků. Bohužel v ČR je nedostatečné množství těchto pracovníků. V zahraničí je
velké procento dobrovolníků, protože je tato profese ceněna a hlavně finančně ohodnocena.
Profese pracovníka v sociálních službách je v ČR finančně velmi podhodnocena. Průměrná mzda je
19tis hrubého, čehož většina pracovníků samozřejmě nedosahuje, a běžný zaměstnanec má cca.
14tis hrubého. Na ÚP probíhá velké množství rekvalifikací v sociální oblasti, ale lidé do sociálních
služeb poté neodchází.
Pan Bence doplnil, že velký problém je i zvyšující se hranice věku odchodu do důchodu, a že v jiné
kondici odchází zaměstnanci do důchodů teď a v jiné budou odcházet za deset let. Roste
produktivita práce, což se podepisuje i na zdraví zaměstnanců důchodového věku. Pan radní Krčál
potvrdil, že narůstá množství těžce zdravotně postižených, kteří se dostávají do zdravotních a
později do sociálních zařízení.
Paní Kubátová za ÚP doplnila, že sehnat pracovníka pro nepojistné sociální dávky, kterými se ÚP
zabývá, je problém. Např. v letech 2012/2013 se na Jihlavském pracovišti na 19 pracovních místech
za rok vystřídalo 21 lidí. Pracovníci do státní služby nastupují do 1. stupně dané platové třídy, bez
ohledu na předešlou praxi, dokud si nedodělají ZOS. Až po složení zkoušek ZOS se jim započítá
jejich předešlá praxe, a toto stěžuje nábor pracovníků pro útvary a agendy ÚP.
5. Diskuze a různé
Paní radní Fialová donesla pro všechny přítomné brožuru Řemesla na Vysočině, která je určená pro
žáky ZŠ. Jedná se o přehled všech nabízených učebních oborů.
Rok 2016 byl vyhlášen Rokem řemesel a tato brožura doplňuje předešlé aktivity kraje.
Školy již nyní hlásí zvýšený zájem do škol s učebními obory.
Pan náměstek Novotný informoval o vývoji v oblasti financí a hospodaření.
Zůstatek běžného účtu za r. 2015 je 1 185mil Kč, se započtením Evropských projektů je to 1 541mil.
Kč. Minulé zastupitelstvo převodem splátky kontokorentu, převodem do Fondu strategických rezerv,
do Fondu Vysočiny a závazky, přerozdělilo něco přes 700mil. Kč. Zůstatek pro druhé kolo je cca.
438 mil. Kč.
Pan náměstek zdůraznil dvě záležitosti, které je potřeba zrealizovat, a to převod dalších 100mil
korun na splátku kontokorentu a převod dalších 300mil Kč do Fondu strategických rezerv.
V současné době je v kontokorentu kolem 400mil Kč a splátka dostane kontokorent na úroveň
kolem 250mil Kč. Kontokorentní úvěr umožňuje Kraji Vysočina čerpat bezúročně až 1 mld. Kč.
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Pan náměstek uvedl, že by bylo ideální, kdyby se novému zastupitelstvu předávalo na Fondu
strategických rezerv min. 700 – 800mil. Kč. Tím by se vytvořil prostor až 1,5mld Kč, které by byly
k dispozici pro předfinancování, financování a kofinancování Evropy a zároveň pro investice, které
by šly z rozpočtu (úpravy silnic a dokončení investic v Třebíčské a Jihlavské nemocnici).
Dluhová služba včetně kontokorentu je 2,21%
Pan Šimon poskytl doplňující informace za oblast zemědělské prvovýroby v rámci Kraje Vysočina za
zástupce Zemědělského svazu ČR za zaměstnavatelské svazy z pohledu zaměstnanosti a
možného mzdového vývoje.
K tomuto tématu zpracoval materiál, který je přiložen k zápisu jako příloha č. 5 a č.5a
Byl vznesen dotaz, v jaké fázi je v současné době jednání k obchvatu Okříšek a byla podána žádost
o zaslání materiálu. Tento materiál je přiložen k zápisu jako Příloha č. 6.
6. Závěr
Pan náměstek Novotný poděkoval všem členům za aktivní účast a s přítomnými se rozloučil.

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

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 14. března 2016
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