Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 2/2015
konaného dne 29. června 2015
Přítomni:
1. Běhounek Jiří, MUDr.

11. Morávek Miloš

Hosté:

2. Novotný Vladimír, Ing.

12. Bence Roman

1. Hrdlička Jiří, Ing

3. Joukl Libor, Ing.

13. Huňáček Jaroslav, Dr. 2. Číhalová Jitka, Ing.
Ing. arch

4. Vystrčil Miloš, RNDr.

14. Pertl Martin

5. Fialová Jana, Ing.

15. Kučera Radoslav, Ing.

6. Svoboda Čestmír, Mgr

16. Jaša Stanislav, Ing.

7. Marešová Jiřina

17. Budínková Kateřina

8. Kovář Jiří

18. Nutilová Ludmila, Ing.

9. Brabec Miloš

19. Kratochvílová Eva, Ma.

10. Trojanová Iva

20. Šimon Vít, Ing. PhD.

Nepřítomni:
1. Krčál Petr, Mgr. Bc.

5. Nevoral Marek

2. Kružíková Marie, RNDr.

Vladimír
Pavlík, Ing.
6. Pavlík
Vladimír,

3. Stejskalová Marie, Ing.

8.
Staňková
7. Ilona
Dvořák
Rostislav, JUDr.

4. Antonů Jiří

Program:
1. Úvod, organizační záležitosti a kontrola zápisu z posledního zasedání PS RHSD, MUDr. Jiří
Běhounek
2. Informace ČSÚ, Ing. Jitka Číhalová
3. Informace o hospodaření KV, Ing. Vladimír Novotný
4. Informace o pokračování investic rekonstrukcí a oprav v dopravní infrastruktuře KV, Ing. Libor
Joukl
5. Diskuze a různé
6. Závěr
1. Úvod a Organizační záležitosti RHSD, MUDr. Jiří Běhounek
MUDr. Jiří Běhounek přivítal přítomné členy RHSD, seznámil je s programem a žádné připomínky k
programu nebyly vzneseny. Dotázal se, zda nejsou připomínky k zápisu z předchozího zasedání
Plenární schůze RHSD a nikdo připomínky neměl. Pan hejtman omluvil pana předsedu Dvořáka,
který byl v době jednání RHSD povolán jako svědek k soudnímu přelíčení.
Pan hejtman informoval, že 22. 6. 2015 proběhlo zasedání PS RHSD ČR za přítomnosti pana
premiéra, ministrů a představitelů krajů. Pan hejtman zmínil dvě záležitosti a to: Otázku dopravní
infrastruktury, dálnice D1 a vysokorychlostní tratě a udržení financování oprav a investic silnic
II. a III. tříd v roce 2016 a 2017 pro kraje. Byla ustanovena pracovní skupina k vysokorychlostní trati
a bylo přislíbeno, že zástupci KV budou k jednání pozváni. Rekonstrukce dálnice D1 dále poběží a
bude dokončena. Bylo přislíbeno, že nájezd na 112 km by měl být dokončen v srpnu 2015. Druhá
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projednávaná záležitost se týkala nezaměstnanosti. Jediná lokalita KV, která je pod
celorepublikovou úrovní, je Moravskobudějovicko a jižní část kraje. Pan Svoboda doplnil, že se
hovořilo o navýšení minimální mzdy, což by mělo pozitivní dopad na zaměstnávání
nezaměstnatelných skupin.
Pan hejtman předem upozornil, že z důvodu dalšího pracovního programu bude muset odejít dříve a
předem se omluvil. Vedením jednání po svém odchodu pověřil místopředsedu pana Svobodu. Pan
hejtman přistoupil k bodu č. 2 a předal slovo ředitelce ČSÚ paní Jitce Číhalové.
-

-

-

-

-

2. Informace z ČSÚ, Ing. Jitka Číhalová
Paní ředitelka Číhalová si připravila prezentaci ČSÚ, Kraj Vysočina, rok 2014 z pohledu
různých ukazatelů. Prezentace je součástí zápisu (příloha č. 1) a paní ředitelka tuto
prezentaci okomentovala.
Prezentace obsahovala 4 oblasti: demografický, ekonomický a sociální vývoj a životní
prostředí.
Dotazy:
Zda ČSÚ sleduje rozdíl mezi průměrnou mzdou a mediánem.
Rozdíl se sleduje z hlediska strukturálního šetření a výše průměrné mzdy zhruba kopíruje
medián, ale je o něco vyšší než medián. Meziroční růst u průměrné mzdy i u mediánu byl
v Kraji Vysočina pozitivní. Propad mezi úrovní průměru ČR a Kraje Vysočina se nyní trošku
zmenšil. Výše rozdílu mezi mediánem a průměrnou mzdou je v ČR a v Kraji Vysočina
srovnatelný.
Přibylo 150ha lesů a vodních ploch, ale kolik ubylo orné a zemědělské půdy?
Zemědělské plochy ubylo asi 200ha.
Je problém se zaměstnáváním mladých lidí, a proč tento problém nastává?
Pan Svoboda uvedl, že tento problém byl diskutován i na jednání PS RHSD ČR. U mladých
lidí je problém s pracovními návyky. Neztotožňují se s myšlenkou ráno vstávat a jít pracovat
a vydělávat si na živobytí prací. Pan ředitel Hrdlička toto potvrdil a uvedl, že ÚP se snaží
zapojovat mladé lidi do různých projektů, ale ne vždy se to daří. Přesto podíl
nezaměstnaných mladých lidí do 25let je v Kraji Vysočina kolem 5 – 6%, což je pod
průměrem ČR a Evropy obzvlášť.
V Kraji Vysočina je nízký podíl vzdělanosti, ale vysoká zaměstnanost. Zkoumá statistický
úřad důvody, nebo je to jen konstatování stavu.
Paní ředitelka uvedla, že jde pouze o konstatování stavu.
Zda se eviduje statistika zaměstnaných lidí ve veřejné správě, kteří zároveň pobírají i
důchod.
Tato statistika se neeviduje.
Dále probíhala diskuze k vývoji v zemědělství, živočišné a rostlinné výrobě a výši mezd
v těchto oblastech.

3. Informace o hospodaření Kraje Vysočina, Ing. Vladimír Novotný
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014. Bylo
dosaženo převahy zdrojů nad výdaji ve výši 1 151 988 000,- a 31. 12. 2014 činily zůstatky
základních běžných účtů 1 141 749 000,-. Část byla uhrazena za závazky z r. 2014, část šla
na nové projekty a část se převedla do Fondu strategických rezerv. Převodová částka do
Fondu strategických rezerv byla nejvyšší od r. 2009. Součástí závěrečného účtu byla i
závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2014.
Ministerstvo financí konstatovalo, že účetnictví je v pořádku, hospodaření taktéž a rizika
prakticky nulová. Výsledek hospodaření podle závěrečného účtu byl kladný ve výši 660 804
807,-
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ZK schválilo rozpočtový výhled až do roku 2018. V každém navrhovaném rozpočtu by měla
být zachována rezerva 150mil. Výhled obsahuje i předpokládanou částku na tři roky v oblasti
čerpání evropských projektů především v dopravní infrastruktuře.
Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v r. 2014. Počet vyhlášených GP v
r. 2014 bylo 22. FV hospodařil v r. 2014 s rozpočtem 53,5 mil. Kč. Průměrná výše vlastních
prostředků žadatelů na 1Kć vydanou z FV dosáhla 1,82 Kč.
Pan náměstek odkázal na materiály, které byly předem zasílány a jsou k zápisu přiloženy
jako příloha č. 2
4. Informace o pokračování investic rekonstrukcí a oprav v dopravní
infrastruktuře KV, Ing. Libor Joukl
Pan náměstek zmínil, že v letošním roce se plánuje cca. 160 akcí. Seznam všech akcí
v Kraji Vysočina je k zápisu přiložen jako příloha č. 3.
Příprava na rok 2016: již jsou vysoutěžení projektanti na všechny silnice, které se budou
v roce 2016 realizovat a kde jsou potřeba projekty. Projekty by měly být hotové do konce
srpna, aby se vědělo, s jakými částkami z rozpočtu kraje se může pracovat. Součástí
projektové dokumentace je i stavební povolení, které by mělo být vyřízeno do konce září,
v některých případech do půlky října. V polovině měsíce prosince, až bude schválen
rozpočet kraje, se budou vypisovat zakázky v celém rozsahu, které se budou v r. 2016
financovat z krajského rozpočtu i z prostředků SFDI. Objem peněz na stavební akce v roce
2016 by měl být zhruba stejný, jako v r. 2015
Stát se v posledních letech snaží, aby byla vyhlášena soutěž na údržbu silnic I. třídy, které
jsou ve vlastnictví státu. Tyto silnice dosud udržovaly jednotlivé kraje prostřednictvím svých
organizací. Tato soutěž je však zcestná a zadávací podmínky jsou velmi špatné.
Kraj bude muset začít vyjednávat se současným železničním dopravcem, což jsou ČD a.s.,
na způsobu financování po roce 2019, protože v případě, že se Kraj Vysočina nedohodne
s ČD, a.s. na prodloužení stávající smlouvy nebo na uzavření nové smlouvy za stávajících
podmínek, bude se muset vypsat soutěž na nového železničního dopravce.
Dotazy:
Jak jisté jsou peníze ze SFDI, které by měly jít krajům na silnice II. a III. třídy?
Předchozí ředitel SFDI a současný náměstek ministra dopravy, Tomáš Čoček, při svých
jednáních uváděl, že se každý rok počítá do rozpočtu s částkou 3mld. a z přebytku
hospodaření loňského roku dofinancování na částku letoška – letos to bylo 4,4mld. pro
všechny kraje + 200mil. pro Prahu, součtově to bylo 4,6mld a s touto částkou se počítá i na
r. 2016.
Na trase Pelhřimov – Jihlava zůstalo nedoděláno několik částí, bude toto dokončeno?
Na třech místech silnice II/602 není vyřešeno majetkoprávní vypořádání a bez
majetkoprávního vypořádání nebude vydáno stavební povolení. Proto tyto úseky nemůžou
být opravovány z evropských fondů a musí být opravovány běžnou údržbou.
Je šance, že bude postaven obchvat Okříšek?
Pan náměstek uvedl, že je velká šance na realizaci obchvatu. Při návštěvě premiéra
proběhla jednání s firmami Fränkische CZ, s.r.o. a Mann Hummel (CZ) s.r.o. a se starosty
dotčených obcí a všichni se vyjádřili kladně. V polovině ledna 2015 proběhlo jednání na kraji
s představiteli všech velkých firem, starosty dotčených obcí, zástupci MPO, CzechInvestu,
SFDI, KSÚS a KV. Dohodlo se, jakým způsobem se bude pokračovat, a že v budoucnu bude
probíhat jednání pouze s vybranými zástupci. Za obce byli jmenováni starostové Okříšek a
Nové Vsi, za průmyslové podniky ředitelé firem Fränkische a Mann Hummel, za Kraj
Vysočina paní Fryšová a paní Strnadová a za CzechInvest pan Skála. V Okříškách proběhlo
jednání, ze kterého vzešlo stanovisko, že všechny obce i firmy souhlasí s výstavbou
obchvatu až na obec Petrovice, kde se zastupitelstvo usneslo, že obchvat nechtějí. Napojení
obchvatu Okříšek na průmyslovou zónu nelze řešit z evropských peněz, ale musí se hradit
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ze SFDI. Ale obchvat se musí řešit jako celek, nelze zvlášť udělat obchvat Okříšek a zvlášť
napojení průmyslové zóny. Proto se nyní bude čekat na vyjádření zastupitelstva obce
Petrovice.

5. Diskuze a různé
Paní Budínková vznesla dotaz k paní radní Fialové: V květnu obnovilo Ministerstvo školství
dotační program Podpora polytechnické výchovy a kraje se měly vyjádřit, zda do tohoto projektu
vstoupí a jak to vypadá s Krajem Vysočina.
Paní radní Fialová uvedla, že zástupci KV dávali tento program dohromady s Ministerstvem
školství od října 2014 a bylo slíbeno, že do konce roku budou dána jasná pravidla tohoto
projektu. Koncem dubna 2015 však stále nebyly žádné informace. Projekt byl nakonec spuštěn
bez jakýchkoliv připomínek, které Kraj Vysočina, jako jediný z krajů, předložil. Konkrétní
požadavky ministerstva jsou takové, že jeden finanční podíl poskytnou kraje, jeden podíl
poskytnou firmy a zřizovatelé škol a třetí podíl poskytne MŠMT ČR. Podmínkou MŠMT ČR
k využití tohoto programu je, že se finanční prostředky nesmějí účelově na nic vázat.
Všichni členové RHSD obdrželi materiály z Technického fóra, kde je popsána systémová
podpora technického vzdělávání do ZŠ, kam Kraj Vysočina intenzivně vstupuje.
Paní Budínková se dotázala, jak to vypadá s paktem zaměstnanosti, který byl zmiňován na
posledním jednání RHSD.
Na jednání nebyla zodpovědná osoba, která by o tomto poskytla informace, proto bylo
domluveno, že informace k paktu zaměstnanosti budou poskytnuty na příštím jednání RHSD.
Pan Bence uvedl, že na posledním jednání RHSD byl zmíněn zvýšený zájem žáků o technické
školství. Dotázal se, zda jsou k dispozici konkrétní čísla.
Paní radní Fialová uvedla, že pošle konkrétní čísla jako přílohu k zápisu (příloha č. 4).
Pan místopředseda Svoboda uvedl, že Regionální rada odborových svazů zkontrolovala
zastoupení členů v komisích a výborech Kraje Vysočina a zjistila zastoupení řádným členem
pouze v jednom výboru a v jedné komisi. Proto RROS připravila dopisy s žádostí o zastoupení
člena RROS jako stálého hosta v komisích a výborech. Tyto dopisy byly jménem pana
náměstka Novotného odeslány na předsedy komisí a výborů Kraje Vysočina.
Pan náměstek Novotný uvedl, že k zápisu budou přílohou zaslány materiály z jednání Plenární
schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které zaslal pan předseda Dvořák. Kdokoliv
by měl zájem o podrobnější informace k jednotlivým materiálům, může se obrátit přímo na pana
předsedu Dvořáka na e-mailové adrese predseda@scmvd.cz
6. Závěr
Pan místopředseda Svoboda všem poděkoval za aktivní přístup, popřál všem hezký zbytek
dne, hezké léto a dovolenou a s přítomnými se rozloučil.

MUDr. Jiří Běhounek, v. r
hejtman Kraje Vysočina
předseda RHSD Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 29. června 2015
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