Zápis z jednání
Pracovní skupiny pro Vysočinu, konaného dne 20. května 2009 v sídle kraje
Vysočina, Jihlava, zasedací místnost A 3.15

Přítomni:
1. Vladimír Novotný (koordinátor prac. skupiny)

7. Zdeněk Dobrý

2. Zdeněk Kadlec

8. Drahoslav Oulehla

3. Václav Kodet

9. Vlastimil Vaněk

4. Oldřich Sedlák
5. Rostislav Dvořák
6. Věra Kovářová
Nepřítomni:
1. Jiří Běhounek - omluven
2. Libor Joukl - omluven
3. Jiří Hrdlička - omluven
4. Miloš Vystrčil - omluven
5. Stanislav Coufal - omluven
Hosté a další účastníci:
1. Martin Černý, ředitel sekce
2. Tomáš Čihák (vedoucí Odboru Regionálního rozvoje)
3. Jitka Svatošová (tisková mluvčí kraje Vysočina)
3. Ivana Šteklová (vedoucí Odboru sekretariátu hejtmana)
4. Dana Uchytilová - zapisovatelka
V. Novotný – přivítal členy a zahájil jednání, popsal události od posledního zasedání.
Připomínky k zápisu – žádné připomínky nebyly zaslány, zápis byl všemi členy pracovní skupiny
akceptován.
1. Informace o opatřeních vedení kraje
V. Kovářová –popsala vývoj nezaměstnanosti, program Vzdělávejte se.
Nezaměstnanost – oproti dubnu je vývoj optimističtější, o 0,1% poklesla. V HB a PE dochází
stále k nárůstu nezaměstnanosti. Máme signály od některých podniků, že se chystají
k hromadnému propouštění. Za Vysočinu se dá říct, že se velký nárůst nezaměstnanosti
zastavil. K částečnému poklesu dochází díky sezónním pracím a obecně prospěšným pracím.
Pošlu aktuální vývoj. Volná místa celkově za Vysočinu k 30. 4. bylo 1308 volných míst oproti
min. roku, kdy bylo ve stejném období 5350 volných míst. V porovnání s březnem je to
srovnatelné.
Program Vzdělávejte se – musím pochválit ÚP, úroveň projektů je různá, jsou zaměstnavatelé,
kteří to pojali tak, že se jedná o vzdělávací aktivity. U dalších to vypadalo spíš jako skrytá
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podpora mezd. 80% projektů bych hodnotila velice kladně. Je to velmi administrativně náročné
pro zaměstnavatele i pro nás. Byli bychom rádi, kdyby program pokračoval, ale zatím nemáme
informace od ministerstev. Praxe přinesla řadu otázek.
R. Dvořák – doplnil informaci z pohledu zaměstnavatelů a podnikatelů. Z naší strany je to
hodnoceno jako velmi dobrý projekt. Evropská komise se zabývala otázkami krize a doporučila,
aby v tomto projektu země pokračovaly a dokonce ho rozšířily. Uvažovalo se, jestli by se neměl
přijmout plošně pro členské země. Některé firmy na tuto činnost musely vyčlenit zvláštní osobu.
Diskutovalo se o tom, co do školení lze a nelze zařadit.
V. Kovářová – režim unijních projektů je trochu kostrbatý, ÚHOS nám uložil, že na všechno
musíme jít formou výběrových řízení. Doufáme, že pro příští rok se to nějakým způsobem
změní.
R. Dvořák – naše centrální orgány mnohdy k rozhodnutím EU připravují vlastní rozhodnutí,
kterými to zkomplikují.
Co se týče nezaměstnanosti – vytahujeme si údaje od firem. Vloni jsme zaznamenali nástup fin.
krize v USA a její šíření do zemí s touto zemí spjatých. V souvislosti s nezaměstnaností bych
nepoužil slovo optimističtější. Náš odhad HDP se kopíruje podle toho, jak jsme ho odhadli
v loňském roce, už vloni jsme předpokládali, že do konce roku se propad může přiblížit ke 4%.
To jsou propady, které pocítíme v rámci našeho rozpočtu.
V. Kovářová – v Senátu P ČR je novela zákona o zaměstnanosti, v dobré víře tam bylo dáno,
že lidé, kteří mají 2 roky do důchodu, tak až do odchodu do důchodu budou pobírat 50% výdělku
má platit o roku 2010. Mělo by tam být, že se to vztahuje pouze na ty, kteří byli propuštěni
v souvislosti s krizí. Plošně to takto není možné řešit. Jsou tam i další změny - první tři měsíce
má vzrůst podpora v nezaměstnanosti na 80%.
O. Sedlák – Změna spočívá v čem, dnes je to jak?
V. Kovářová – je to podle let, u starších je to 11 měsíců.
V. Novotný – mluvili jsme o námětu, Jihočeský KrÚ chce zaměstnat asi 120 lidí z evropského
sociálního fondu, co proto kraj může udělat, abychom mohli zaměstnat lidi na obecně prospěšné
práce přes ÚP.
V. Kodet – nemůže to vyřizovat kraj, ale každý subjekt sám
V. Kovářová – nemohl by kraj pomoci obcím v rámci nějakého grantu s financováním
ochranných pomůcek?
Z. Kadlec – 21. – 22. 5. mám poradu Grémia ředitelů KrÚ, zeptám se na to. Otázkou je, jestli
bychom měli podpořit obce - když jsou ze státního fondu hrazeny mzdy, tak je důležité, aby i ten
subjekt do toho něco vložil. Bylo by dobré pomoci informačně a organizačně, ale dávat další
dotaci k dotaci na mzdu není na místě.
V. Novotný – nesetkal jsem se s tím, že by se starostové vymlouvali na to, že musí pořizovat
pomůcky, ale setkal jsem se s tím, že zaměstnají člověka, všechno mu zařídí a on po 2 dnech
skončí a pomůcky mohou vyhodit.
Z. Dobrý – nebyl bych tak striktní ve vztahu k pomoci, fluktuace je veliká, potom se ztrácí
motivace obcí nebo příspěvkových organizací. Alespoň v těch ochranných pomůckách bych
pomohl.
V. Novotný – byl bych opatrný ve vytváření fondu, který by dotoval ochranné pomůcky.
R. Dvořák – řada z nás cítí, že etické hodnoty ve společnosti klesají a s tím narůstají i excesy.
Pokud nezlepšíme morálku, tak musíme zajistit, aby se pomůcky nekradly. Dříve se do čela
těchto skupin řadili lidé, na které bylo spolehnutí, některé ochranné pomůcky mohou rotovat.
V. Novotný – vývoj rozpočtu – v lednu a únoru byl velmi dobrý, nad očekávání. O to více nás
zklamal březen, propad byl velký, v dubnu byl vývoj podobný jako v roce 2008, vývoj v květnu –
první tranže 245 mil. Kč, v roce 2008 to bylo 281 mil. Kč. Očekává se propad zhruba 50 mil. Kč
oproti schválenému rozpočtu. Ve srovnání s městy a některými obcemi je na tom kraj relativně
dobře.
Opatření – nechci mluvit o investičních akcích, které se zrealizovaly z ROP, bylo předřazeno
mnoho liniových staveb za 750 mil. Kč, je otázka jakým způsobem řešit financování. Uvažovalo
se o využití kontokorentního úvěru Volksbank nebo prostředků z EIB.
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Nákup automobilů pro KSÚSV – informace prošla zastupitelstvem
V ZK prošel grantový program Rozvoj malých podnikatelů – 14 mil. Kč, 11 mil. standardně na
nákupy nových technologií, 3 mil. Kč na nový podprogram – záchranný kruh, na splácení jistiny
účelových úvěrů pro podnikatele, kteří nakoupili nové technologie.
V. Kovářová – jaké jsou podmínky?
T. Čihák – 11 mil. Kč pro firmy do 50 zaměstnanců, záchranný kruh je pro firmy do 15
zaměstnanců
Posílili se částky v oblasti investičních programů od obcí – snažili jsme se v rámci FV zastavit
některé měkké granty a místo nich budou ty, které jsou zaměřeny na investice. Např.
Památkově chráněná území – kolem 2 mil. Kč, Naše školka – pro obce do 2000 obyvatel na
opravy a modernizace např. kuchyní ve školkách
R. Dvořák – nedošlo k rozhodnutí o krácení investic?
V. Novotný – snažili jsme se najít rezervy v provozech, abychom nemuseli sáhnout do
investičních akcí, to co jsme projednali se správci kapitol je ve výši zhruba 50 mil. Kč, kde
budeme schopni šetřit – vyrovnává to propad rozpočtu.
O. Sedlák – řekl, že státní fond dopravní infrastruktury nemá peníze, hrozí zakonzervování 140
staveb. Může to mít pozitivní efekt v přesunu kapacit.
V. Kodet – může to mít efekt v tom, že bude větší zájem u výběrových řízeních.
R. Dvořák – náklady na výstavbu 1 km vozovky jsou u nás mnohonásobně vyšší než jinde, jak
si stojí kraj z hlediska nákladů a jestli se v rámci vyhlašování soutěží pracuje s limity?
V. Kodet – při každém výběrovém řízení na větší akci jsme měli rozpočtovanou cenu, u velkých
staveb jsme se dostali do časové pasti, nebyli bychom schopni čerpat cizí finanční zdroje.
V. Novotný – pokud jde o výběrová řízení u velkých zakázek, konkurence stoupla, stává se že
vysoutěžíme několik staveb pod rozpočtovanou cenou. To se dřív tolik nestávalo. Nyní je hlad
po investicích. Pokud dostáváme velké množství liniových staveb, nesnižujeme konkurenci.
R. Dvořák – realizovali jsme investici v oblasti strojního vybavení, z 21,5 mil. Kč jsme se dostali
na 12,9 mil. Kč, VŘ probíhala asi půl roku.
M. Černý – u liniových staveb je otázkou, jestli je konkurence dokonalá
2. Náměty, připomínky, návrhy
V. Novotný – máme před sebou 2 odpovědi z ministerstev, kterým byl odeslán dopis se
Strategií kraje Vysočina pro období krize, je to spíš informace pro vás, že dopisy odešly.
Dále je zde dopis od pana Františka Bláhy z firmy Fortis - je zde několik námětů, které bychom
možná dokázali rozpracovat a zrealizovat.
Od Ing. Vaňka jsme dostali pro informaci zpravodaj KISu a jeden článek o vývoji zemědělství
EU.
R. Dvořák –návrhy Ing. Bláhy jsme projednávali na představenstvu KHK, dohodli jsme se s ním,
aby poslal dopis po své linii a my jako představenstvo k tomu dáme stanovisko.
V. Vaněk – na doplnění ke zpravodaji – kdo by ho chtěl zasílat, prosím o kontakt, zpravodaj je
vydáván pravidelně měsíčně. Situace ke které jsme dospěli u prasat se vyvíjí už 2 roky.
Máme požadavky:
- vyrovnat dotační podmínky mezi našimi zemědělci a ostatními západoevropskými zeměmi
- přijmutí koncepce českého zemědělství
- zavedení min. ceny garantované u mléka
T. Čihák – co se týká propouštění, některé firmy se rozhodují podle toho, jestli dostaly dotaci
z EU, ministerstvo pro místní rozvoj nechce řešit globálně podmínky udržitelnosti
D. Oulehla – jsme kraj převážně zemědělský, pokud si vzpomínáte existoval projekt školní
mléko, je otázka jestli bychom nemohli jako kraj v tomto pomoci
V. Novotný – veškeré nápady, problémy a připomínky zasílejte na e-mail: novotny.v@krvysocina.cz.
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Další zasedání je naplánováno na 1. července 2009, od 15:00 hodin v sídle kraje Vysočina,
zasedací místnost A 3.15.
Zpracovala a zapsala Dana Uchytilová a Ivana Šteklová dne 20. 5. 2009.
Přílohy:
Informační bulletin ÚP – duben 2009
Tab. – nezaměstnanost k 30. 4. 2009
Odpovědi na dopis ředitele KrÚ z 31. 3. 2009 – MPSV, MPMR
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