Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 4/2019
konaného dne 6. 12. 2019.

Přítomni:
1. Ing. Vladimír Novotný

11. Martin Pertl

Hosté:

2. Mgr. Milan Mokrý

12. Mgr. Jiří Forman

1. Mgr. Šárka Kubátová

3. Roman Bence

13. Kateřina Budínková

2. Ing. Martin Kukla

4. Mgr. Čestmír Svoboda

14. Eva Kratochvílová, MA

5. Jiří Kovář

15.

6. Miloš Brabec

16.

7. Ing. Jan Hrb

17.

8. Jiří Antonů

18.

9. JUDr. Rostislav Dvořák

19.

10. Ing. Richard Horký

20.

Nepřítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

7. Jiřina Marešová

13.

2. Ing. Jana Fialová, MBA

8.
Ilona
StaňJková
8. Iva
Trojanová

14.

3. RNDr. Miloš Vystrčil

9. Jana Zdvihalová

15.

r4. Ing. Josef Kott

10. Ing. Stanislav Jaša

16.

5. Ing. Jan Kasal

11. Ing. Ludmila Nutilová

17.

6. Kamil Vejvoda

12. Ing. Vít Šimon, Ph.D.

18.

Program:
1.
2.
3.
4.

Informace k rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, Ing. Martin Kukla
Informace z Plenární schůze RHSD ČR ze dne 18. 11. 2019, JUDr. Rostislav Dvořák
Různé
Závěr.

Pan místopředseda Roman Bence informoval, že jednání povede za pana hejtmana, kterého omluvil
z důvodu jiného pracovního programu. Na začátku jednání informoval o změně členky za Svaz
průmyslu a dopravy ČR, kdy dlouholetou členku paní Ing. Ludmilu Nutilovou nahradí Mgr. Milena
Jabůrková, MA, viceprezidentka SPD ČR. Dále seznámil přítomné s navrženým programem, ke
kterému nebyly vzneseny žádné připomínky a předal slovo panu náměstkovi Ing. Martinu Kuklovi.
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1. Informace k rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, Ing. Martin Kukla
Pan náměstek Kukla poděkoval za slovo a poté přistoupil k prvnímu bodu jednání, ke kterému měl
připravenou prezentaci, kterou okomentoval. Prezentace je k zápisu přiložena jako Příloha č. 1. a
obsahovala tyto body:
Návrh rozpočtu Kraje Vysočina 2020
Rozpočet na rok 2020 byl připravený jako vyrovnaný.
Příjmy celkem (tis. Kč)
Návrh r. 2019
Návrh r. 2020

10 747 611 Kč
11 782 462 Kč

Převod prostředků na financování kapitoly Evropské projekty (Fond strategických rezerv KV,
kontokorentní úvěr) (v tis. Kč)
Návrh r. 2019
844 317 Kč
Návrh r. 2020
837 007 Kč
Zdroje celkem (tis. Kč):
Návrh r. 2019
Návrh r. 2020

11 591 928 Kč
12 619 469 Kč

Daňové příjmy celkem (tis. Kč):
Skutečnost r. 2018
5 232 315 Kč
RS r. 2019
5 040 006 Kč
Návrh r. 2020
5 279 374 Kč
Nedaňové příjmy celkem (tis. Kč):
Skutečnost r. 2018
538 119 Kč
RS r. 2019
306 912 Kč
Návrh r. 2020
239 737 Kč
Kapitálové příjmy celkem (tis. Kč):
Skutečnost r. 2018
26 746 Kč
RS r. 2019
40 000 Kč
Návrh 2020
7 000 Kč
Neinvestiční přijaté transfery (tis. Kč):
Skutečnost r. 2018
6 626 557 Kč
RS r. 2019
5 360 693 Kč
Návrh r. 2020
6 256 351 Kč
Výdaje celkem (tis. Kč):
Návrh r. 2019
Návrh r. 2020

11 591 928 Kč
12 619 469 Kč

Investice do majetku – rozestavěné 2019
• Ústav sociální péče Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí -výdaje cca 80 mil. Kč.
Další etapa rozsáhlé rekonstrukce budovy bývalého zámku.
• Muzeum Vysočiny Jihlava – zpřístupnění expozic na Hradu Roštejn, výdaje stavební části cca 45
mil. Kč (spolufinancováno z fondů EU).
• Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina – školicí a vzdělávací středisko, výdaje cca 66 mil.
Kč (spolufinancováno z fondů EU).
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Krajská knihovna Vysočiny – nová budova knihovny, výdaje cca 172 mil. Kč (spolufinancováno ze
strany města). Výstavba nové budovy v Havlíčkově Brodě, stávající užívané prostory jsou v
budově města a dalších vlastníků, nejsou vyhovující prostorově a nevyhovují potřebám knihovny
ani uživatelů.
Rekonstrukce dvou objektů a výstavba třetího v Třešti pro Domov Kamélie Křižanov - projekt
transformace ústavů sociální péče, výdaje cca 62 mil. Kč (spolufinancováno z fondů EU).

Zahajované stavby a připravované záměry:
• Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Hrad Kámen výstavba vstupního objektu, rekonstrukce
elektroinstalace, výdaje cca 40 mil. Kč.
• Nemocnice Jihlava – rekon. stravovacího provozu, výdaje cca 300 mil. Kč.
• Nemocnice Jihlava – rekonstrukce energo-centra, výdaje cca 20 mil. Kč.
• Nemocnice Jihlava – pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče, výdaje cca 230 mil. Kč.
• Nemocnice Třebíč – přístavba a rekonstrukce operačních sálů, výdaje cca 350 mil. Kč.
• Nemocnice Třebíč – parkovací dům
• Nemocnice Nové Město na Moravě – rekonstrukce vstupního pavilonu, výdaje cca 50 mil. Kč.
• Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č. p. 710, výdaje cca 30 mil. Kč.
• Nemocnice Pelhřimov – pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického
oddělení, výdaje cca 550 mil. Kč.
• Nemocnice Nové Město na Moravě – zateplení obvodových plášťů čtyř budov, výdaje cca 50
mil. Kč.
• Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu, výdaje cca 16 mil. Kč.
• Domov pro seniory Ždírec – pracoviště Jihlava – výstavba nové budovy výdaje cca 400 mil. Kč.
• Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou – výstavba tělocvičny, výdaje cca 75 mil. Kč
• Krajský úřad Kraje Vysočina – administrativní budova E, výdaje cca 420 mil. Kč.
• Střední škola průmyslová a automobilní Jihlava – svářecí škola, výdaje cca 55 mil. Kč
• Pedagogicko psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum – rekonstrukce objektů v
Havlíčkově Brodě a Třebíči, výdaje cca 45 mil. Kč.
• Stavby v souvislosti s projekty transformace ústavů sociální péče (v lokalitách Pávov, Měřín,
Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Golčův
Jeníkov, Chotěboř, Havlíčkův Brod).
• Projekty zateplení obvodových plášťů dalších 9-ti budov v Nemocnici Třebíč, Nemocnici Nové
Město na Moravě a školských budov
Investice do dopravy v r. 2020:
D2:
• II/408 hr. kraje – Jemnice
• II/150 Dobrá n. S. – Světlá n. S.
• II/354 Petrovice – Hlinné
• II/602 Dvorce – most ev. č. 602-044
IROP ve výstavbě:
• II/353 Velký Beranov – obchvat
• II/353 Nové Veselí – obchvat
• II/360 Střítež – Štěpánovice

70 mil. Kč
50 mil. Kč
55 mil. Kč
50 mil. Kč
786 mil. Kč
310 mil. Kč
120 mil. Kč

Zahájení realizace – akce, které jsou již v alokaci IROP (nad čarou):
• II/128 Salačova Lhota – obchvat
100 mil. Kč
• II/399 křiž. s III/39911 – Dalešice křiž. s II/351
75 mil. Kč
• II/152 Jaroměřice–Hrotovice–hr. kraje,1. stavba
50,7 mil. Kč
• II/360 Oslavička – Rudíkov
100 mil. Kč
Plánované akce do IROP
• II/602 Jihlava – obchvat
• II/353 Stáj – Zhoř
KUJI 82257/2019

930 mil. Kč
170 mil. Kč
3

•
•
•
•
•
•
•

II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat
II/357 Strachujov – Jimramov
II/128 Lukavec – hr. kraje
II/357 Dalečín – Unčín
Hrotovice – Dukovany
Lukavec obchvat
Dvorce Telč

105, 8 mil. Kč
84,8 mil. Kč
120 mil. Kč
156 mil. Kč
95mil Kč
300mil. Kč
29mil. Kč

Nesplacený zůstatek úvěru A a B k 31. 12. 2019 bude činit 403 459 967,68 Kč. Na splátky jistiny i
úroků jsou vyčleněny prostředky v návrhu rozpočtu na rok 2020, a to ve výši 40,4 mil. Kč na splátky
jistiny a 15 mil. Kč na úhradu úroků.
K 31. 10. 2019 bylo ve Fondu strategických rezerv 1, 4mld. Kč. Po pokrytí všech zápůjček bude částka
na účtu 2, 2mld. Kč.
V r. 2019 bylo do Fondu strategických rezerv převedeno 330mil. Kč. Vzhledem k dobrému vývoji
daňových příjmů navrhla rada kraje převést do Fondu strategických rezerv dalších 250mil. Kč, a po
revizi výdajů rozpočtu by mělo být převedeno do Fondu strategických rezerv dalších 120mil. Kč.
Dotazy:
Ke kterým položkám rozpočtu bylo nejvíce připomínek v rámci rozpočtu?
Nejvíce připomínek bylo k položkám doprava a nemovitý majetek.
U dopravní obslužnosti došlo k nárůstu výdajů o 30%. Pod novými smlouvami bude jezdit pouze jeden
dopravce v rámci celého kraje. Při přípravě integrace bylo počítáno, že obce budou kraji doplácet 70,za občana, který bude součástí integrovaného systému. Budou obce 70,- za své občany připlácet už
od r. 2020?
Příjmová částka byla schválená radou kraje a bude se od obcí vybírat až od r. 2021, protože pro obce
nebylo reálné dát tyto částky do rozpočtu. Celkově se jedná o částku 35 mil. Kč. Oproti roku 2019
dojde k rozšíření autobus kilometrů z 18,5 mil. na 20 mil. a vlakokilometrů ze 4,3 mil. na 4,5 mil.
Z čeho budou financovány dopravní stavby a výkupy pozemků v rámci stavby 5. bloku Jaderné
elektrárny Dukovany?
Na tuto akci se budou čerpat finance ze Státního fondu dopravní infrastruktury a částečně to možná
bude financováno i z rozpočtu KV, ale v rámci kapitoly nemovitý majetek jsou na toto alokované
prostředky v rozpočtu.
Dotaz na obchvat Okříšek.
Pan náměstek Kukla slíbil, že na odboru dopravy zjistí, v jaké fázi se realizace obchvatu nachází, a
tuto informaci předá všem členům RHSD KV. Informace k obchvatu Okříšek je k zápisu přiložena jako
Příloha č. 2.
Pan místopředseda Bence poděkoval za prezentaci prvního bodu, přistoupil k druhému bodu a předal
slovo panu místopředsedovi JUDr. Rostislavu Dvořákovi.
2. Informace z Plenární schůze RHSD ČR ze dne 18. 11. 2019, JUDr. Rostislav Dvořák
Pan místopředseda JUDr. Rostislav Dvořák uvedl, že RHSD ČR zasedala dne 18. 11. 2019 a na
programu jednání bylo: Zemědělství, Digitální agenda, Přehled dopravních staveb s plánovaným
zahájením v nejbližších letech a stavebními náklady nad 300 mil. Kč, Souhrnný akční plán Program
RE:START, Reformní opatření v oblasti školství, Stav implementace elektronického potvrzení pracovní
neschopnosti (e-neschopenka), Zvýšení minimální mzdy v r. 2020.
Pan místopředseda Dvořák prezentoval pouze některé body, které byly na celostátní tripartitě
projednávány. Všichni přítomní obdrželi stanoviska od KZPS ČR a od SPD ČR, které jsou k zápisu
přiloženy jako Příloha č. 3.
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Reformní opatření v oblasti školství.
Za poslední tři roky došlo k nárůstu platů pedagogů o 35%. Současná vláda dala závazek, že v
posledním roce vládnutí bude mzda ve školství o 50% vyšší než průměrná celostátní mzda, což by
měla splnit. Na posledním zasedání RHSD ČR byla vedena jednání o zvýšení platů v r. 2020 o 10%,
avšak v rozporu s tímto jednáním byl uplatněn požadavek odborů a zaměstnavatelů na růst o 15% ve
školství. Svazu českých a moravských výrobních družstev, jako jediný zaměstnavatelský svaz na
tripartitě, vystoupil s rozkladem proti zvýšení o 15% a prosazovali argumentačně zvýšení o 10%.
Zemědělství:
a) Stav řešení kůrovcové kalamity v lesích a strategie dalšího rozvoje lesů, konkrétní opatření
v boji s kůrovcem, predikce a další body postupu včetně opatření s termíny, zodpovědností a
vazbou na státní nebo rezortní rozpočty.
Ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. shrnul aktuální vývoj kůrovcové kalamity a kalamitní
těžby dřeva v r. 2018 a r. 2019. Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec prezentoval
3 výhledové varianty kalamitní situace vytvořené odbornou komisí:
1. varianta: ztráta 50% českých lesů.
2. varianta: pokud bude buď sucho, nebo příliš teplé klima, ale ne souběh obou dvou možností, lze
předpokládat ztrátu 60 – 70% českých lesů.
3. varianta: pokud bude souběh teplého klima i sucha, je možná ztráta až 90% českých lesů.
b) Analýza kalamitního přemnožení hraboše polního a možnosti boje s ním včetně predikce a
dalších postupů a konkrétních opatření s termíny, zodpovědností a vazbou na státní nebo
rezortní rozpočty.
Zemědělský svaz ČR v současnosti eviduje škodu ve výši 1,336 mld. Kč na 131 tis. ha zemědělské
půdy. Tuto výši škod není možné považovat za konečnou. Další škody přijdou na jaře a některé bude
možné kvantifikovat až při sklizni. Pokud nebude průběh zimy pro hraboše nepříznivý, existuje velmi
vážné riziko, že kalamita přemnoženého hraboše bude v r. 2020 pokračovat ještě ve větším rozsahu
než v r. 2019.
c) Srovnání cen za čerpání podzemních i povrchových vod u nás i v zahraničí + okolní státy + EU.
S ohledem na dlouhodobou situaci zásob vody, především na stav podzemních zásob vody, byla
vyjádřena podpora na zdražení podzemní vody. Povrchová voda je v ČR v porovnání s ostatními státy
nejdražší.
Digitální agenda
Zmocněnec vlády pro IT a digitalizaci Ing. Vladimír Dzurilla informoval o činnosti Rady vlády pro
informační společnost, financování záměrů na rok 2020, aktuálně realizovaných aktivit v oblasti IT
controllingu a o fungování Portálu občana a dalších portálů.
Minimální mzda
Strana zaměstnavatelů navrhovala růst minimální mzdy od 1. 1. 2020 max. na 14 050 Kč.
Stanovení valorizačního mechanismu s relací min. mzdy ve výši 40% mzdy průměrné.
Strana odborů navrhovala růst minimální mzdy od 1. 1. 2020 na 15 000 Kč.
Stanovení valorizačního mechanismu s relací min. mzdy ve výši 50% mzdy průměrné.
Od druhého bodu se plynule debatou přešlo k bodu Různé.
3. Různé
V bodě různé se vedla diskuze k problematice školství: stávka učitelů, návrh na zrušení povinné
maturity matematiky, nedostatek pedagogických pracovníků a snižující se kvalita mladých
pedagogických pracovníků, významný pokles gramotnosti žáků na druhém stupni ZŠ a celkové snížení
úrovně vzdělání.
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Stávka učitelů vyplynula z toho, že vláda slíbila nárůst platu o 10%, ale nakonec schválila růst
tarifní složky učitelských platů pouze o 8% a o 2% zvýšení odměn, což pro učitele znamená
jistých pouze 8%.
Způsob komunikace vedení MŠMT je nedostatečný, protože zrušení maturity z matematiky
nekomunikovalo ani se zaměstnavateli, ani s řediteli škol.
Důvody snížení úrovně vzdělání jsou např. nedostatek kvalitních pedagogických pracovníků,
inkluze, postoj rodičů atp.

4. Závěr
Pan místopředseda Roman Bence ukončil jednání, uvedl, že další jednání bude naplánované na
v březen 2020. Na závěr jednání všem přítomným poděkoval za účast, popřál hezké svátky a úspěšný
vstup do nového roku a se všemi se rozloučil.

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

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 6. 12. 2019
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