Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD kraje Vysočina č. 1/2010
konaného dne 11. března 2010
Přítomni:
MUDr. Jiří Běhounek
Slámečka Jan
Dvořák Rostislav, JUDr.
Nováková Hana, Mgr

Novotný Vladimír, Ing.
Krčál Petr, Bc.
Kučera Radoslav, Ing.

Kovář Jiří

Marešová Jiřina
Rod Vladimír

Svoboda Čestmír, Mgr.

Melichar Ladislav

Kovářová Věra
Nepřítomni:
Libor Joukl, Ing. - omluven
Matějek Josef, Ing. – omluven

Kružíková Marie, RNDr.- omluvena
Kliment Luboš, Mgr. et. Bc

Pavlík Vladimír, Ing.

Nutilová Ludmila, Ing.

Kratochvílová Eva, Ma. – omluvena

Halásek František, Ing
Vomela Pavel, Ing.

Staňková Ilona
Trojanová Iva
Hosté:
Ing. Martin Hyský

Dana Sládková

Program:
1. Úvod
2. Informace Krajské hospodářské komory o nové smlouvě kraje Vysočina a KHK – JUDr.
Rostislav Dvořák
3. Finanční a ekonomický vývoj v kraji Vysočina – Ing. Vladimír Novotný
4. Zaměstnanost v kraji Vysočina a další vývoj na trhu práce – Věra Kovářová
5. Informace o přípravě spolupráce kraje Vysočina s Hospodářskou a Agrární komorou a
s Resortními svazy – Ing. Martin Hyský
6. Podnikatelské mise kraje Vysočina – Ing. Martin Hyský
7. Diskuze a různé
8. Závěr

1. Úvod
MUDr. Jiří Běhounek pozdravil přítomné a přivítal na I. zasedání Plenární schůze RHSD
v roce 2010.
Vzhledem k vývoji situace došlo ke konsenzu a předsedat jednání bude hejtman kraje
Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. Pracovními předsedy budou Ing. Vladimír Novotný a
JUDr. Rostislav Dvořák. Program byl schválen v původním znění bez připomínek.
2. Informace Krajské hospodářské komory o nové smlouvě kraje Vysočina a KHK
JUDr. Rostislav Dvořák informoval přítomné o vzniklé Dohodě o vzájemné spolupráci mezi
Krajskou hospodářskou komorou a krajem Vysočinou. Hlavním cílem Dohody je snaha obstát

v tomto krizovém období a snažit se o rozvoj kraje Vysočina a zlepšování hospodářskopodnikatelského prostředí.
R. Dvořák hovořil o jednáních, kterých se účastní nejenom z pozice předsedy KHK, ale také
z pozice předsedy Rady krajů ČR HK a místopředsedy okresních HK.
R. Dvořák uvedl, spolupráce s novým vedením kraje je velmi pozitivní.
Dle R. Dvořáka podnikatelé hodnotí převážně vstřícnost a dobré výsledky spolupráce s KrÚ a
jeho představiteli. V současné době byla vytvořena Pracovní skupina, která se zabývá
koncepcí rozvoje v kraji Vysočina a to zejména v oblasti podnikání, dopravní infrastruktury,
školství a trhu práce.
R. Dvořák uvítal uzavření Dohody o vzájemné spolupráci mezi KHK a krajem Vysočinou.
MUDr. Jiří Běhounek poděkoval R. Dvořákovi a uvedl, že Rada a Zastupitelstvo kraje
Vysočina se snaží o rozvoj a fungování kraje Vysočina a nevnáší do těchto záležitostí žádné
politické podtexty. Dále uvedl, že Odboru regionálního rozvoje byl přidělen úkol, aby
připravili zásadní koncepční materiál pro rozvoj kraje Vysočina. Hejtman ubezpečil
Zaměstnavatelské svazy, že budou též vyzváni k dalším diskuzím. Pracovní skupina bude mít
za úkol uvést, jaké odvětví bude kraj Vysočina podporovat. Podporovat se musí především
inovace a nové technologie a tvorba pracovních míst s tím spojených. Kraj Vysočina nechce
rezignovat na automobilový průmysl, ale nějaká masivní podpora se nedá očekávat. Úkolem
kraje Vysočina je dle hejtmana MUDr. Běhounka vytvářet co nejlepší pracovní podmínky jak
pro podnikatele, tak pro zaměstnance.
Kraj Vysočina se bude zaměřovat na cestovní ruch, služby, a terciální sféru, sociální služby a
posílení prezentace na portálu kraje Vysočina.
3. Finanční a ekonomický vývoj v kraji Vysočina
Ing. Vladimír Novotný konstatoval, že v loňském roce musel kraj Vysočina upravit rozpočet
jak ve výdajích, tak příjmech. V historii to bylo poprvé, kdy kraj měnil rozpočet a to ve dvou
úpravách resp.změnách. Na běžném účtu byl výsledek 35 mil. Kč. V krizovém období tedy
hospodařil kraj Vysočina s mírným přebytkem a to je pozitivní.
Zároveň došlo k výraznému zvýšení investic do dopravní infrastruktury (3 mld.Kč) a zvýšily se
investice do majetku. Letošní rok budou investice do dopravní infrastruktury asi kolem 1
miliardy Kč.
Ing. Novotný informoval přítomné o letošním připraveném vyrovnaném rozpočtu, který je na
úrovni zhruba r. 2006. Finanční rezerva je 145 mil. Kč. Z velké části bude použita na zimní
údržbu. Pokud jde o Fond Vysočiny bude rozděleno 36,4 mil. Kč do grantových programů.
Budou to investice do projektů, které přinesou další investice. Projekt Rozvoj podnikatelů 10
mil. Kč, Rozvoj vesnice 5, 4 mil. Kč, Naše školka 5 mil. Kč, Podpora institucí poskytující soc.
služby 2,5 mil. Kč, Sportoviště 2 mil. Kč, Čistá voda 6 mil. Kč, Volný čas 2 mil. Kč,
Památkově chráněná území 1,5 mil. Kč, Metropolitní sítě1 mil. Kč, Bioodpady 500 tis. Kč,
Edice Vysočiny 500 tis. Kč.
Ing. Novotný informoval o úvěrových linkách s European Investment Bank (E.I.B.).
Dle Ing. Novotného se ukázalo, že ukládání peněz do Fondu strategických rezerv bylo
nedostatečné. Zakázky, které byly vypsány na nemocnice se vysoutěžily velmi vysoko a někde
dokonce o 90 mil. Kč více, než se předpokládalo. V současné době bude kraj Vysočina
investovat 1,1 miliardy Kč z vlastních peněz na všechny projekty rozestavěných rekonstrukcí
nemocnic a z EU dostane kraj něco kolem 300 mil. Kč.
MUDr. Běhounek uvedl jakým složitým obdobím procházíme. První projekty v nemocnicích v
Havlíčkově Brodě a Pelhřimově byly připravovány v letech 2006 – 2007 a byly postaveny na
fungování nemocnic v letech 2005 – 2010, bohužel se dle hejtmana ukázalo, že projekty měly
být postaveny na období 2015 – 2020, neboť za poslední 3 roky došlo k zásadní dramatické
změně v poskytování zdravotní péče. Jedná se o centralizaci kardiologické péče, onkologické

péče, centralizace péče o mozkové mrtvice a krvácení.
Tyto projekty jsou vázány financemi EU, musí je proto kraj Vysočina dokončit.
Reagoval Mgr. et Bc. Krčál, uvedl, že je potřeba říci o celých řadách projektů, které jsou
financovány z evropských peněz a které se Radě kraje Vysočina podařilo zajistit. V sociální
oblasti v rámci měkkých peněz slouží k udržení jednotlivých zařízení a zaměstnanosti. Radě
kraje Vysočina se podařilo zajistit 300 mil. Kč na financování vybraných soc. služeb a to na 4
roky. Byl spuštěn projekt Sociálně patologické jevy společně s odborem školství, mládeže a
sportu na 20 mil. Kč a projekt Rodinné pasy 13 mil. Kč na který kraj Vysočina oslovil
podnikatelský sektor.
Mgr. et Bc. Krčál dále informoval, že do poloviny roku bude mít kraj Vysočina schválen
z Ministerstva práce a sociálních věcí projekt na Rodinnou politiku. V tomto projektu chce kraj
Vysočina spolupracovat s podnikatelskými subjekty, neboť je v něm celá řada věcí, které se
týkají rozvojových prvků. Mgr. Krčál zažádal o schůzku paní Jiřinu Marešovou, RROS, na
téma investice se Svazem sociálním a zdravotním.
Mgr. Krčál informoval přítomné, že byl dokončen Domov důchodců v Havlíčkově Brodě a ve
Velkém Meziříčí se dostavuje v hodnotě 100 mil. Kč. Od poloviny roku jsou připraveny stavby
domků v rámci transformace soc.služeb, což bude dle Mgr. Krčála dobrou vizitkou pro kraj
Vysočina. Krajský úřad navštívily pracovnice z MPSV a pokud vše dobře dopadne, MPSV
uvolní další finanční prostředky na transformace Nemocnice v Háji a ÚSP Křižanov.
Mgr. Krčál informoval, že vedení kraje Vysočina dojednalo s MPSV druhý pavilon na nemoci
Alzheimera v Domově důchodců ve Ždírci u Jihlavy. Ministr Šimerka chce, aby zařízení bylo
nadčasové. Kapacita zaměstnanců se vyrovná a nebude propuštěn jediný člověk, ba naopak,
v současné době budou navrženy vzdělávací aktivity pro nové sociální pracovníky ve
Stříbrných terasách v Jihlavě.
Hejtman poděkoval a poukázal na maximální snahu pana radního Krčála.
Reaguje M.Hyský, uvedl, že kraj Vysočina sleduje podrobně vývoj Hospodářské a sociální
soudržnosti EU do které se snaží zapojovat. V současné době se kraj Vysočina zapojil do dvou
projektů. Po Baltské strategii Evropská komise připravila strategii Dunajskou, která má pomoci
čelit společným problémům. Jedná se o členské země EU okolo Dunaje, ke kterým patří
i Česko. P. Hyský uvedl, že kraj Vysočina vstoupil do jednání a formuloval několik oblastí,
které mají určité problémy. Jedná se o čistotu vod, vodohospodářství, infrastruktura, vodovody
a kanalizace v povodí Dunaje. Zde jsou připraveny velké investice za 100 mil. –
1 miliardu Kč. Pan Hyský informoval přítomné, že mezi státy zapojené do Dunajské strategie
budou patřit z členských států EU Německo, Rakousko, Slovensko, Česko, Maďarsko,
Slovinsko, Rumunsko a Bulharsko. Z nečlenských států budou zapojeny Chorvatsko, Srbsko,
Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Moldávie a Ukrajina.
Hyský konstatoval, že kraj Vysočina sleduje problematiku životní prostředí, avšak alokace je
zde nedostatečná. Kraj dal také podněty týkající se dopravní infrastruktury a připomínkoval
silnice I. a II. třídy.
Hyský informoval o vytvoření středoevropského regionálního uskupení, jehož cílem je
formovat prosperující středoevropský region, využívat společných příležitostí a možností pro
větší hospodářský rozvoj, trvalý růst a udržení kroku s konkurenčními lokalitami v rámci EU.
Region zahrnuje území jižní Moravy, západního Slovenska, západního Maďarska a
východního Rakouska o rozloze větší než 58.000 km2.
Hyský věří v to, že ZK schválí jako statut pozorovatele kraj Vysočina, který tak bude mít
dostatečný přísun informací a bude se moci zapojovat do projektů.
Hyský uvedl, že kraj Vysočina chce vstoupit do Makroregionu.

4. Zaměstnanost v kraji Vysočina a další vývoj na trhu práce
V. Kovářová se omluvila za neaktuální zaslaný materiál, který byl zpracován za leden a za
únor bude zaslán dodatečně k zápisu.
V. Kovářová informovala přítomné, že situace v nezaměstnanosti není příznivá a oproti lednu
se nic nezměnilo. Nejsou žádná nová pracovní místa a dle průzkumu firmy nepřibírají nové
zaměstnance, ani nepropouštějí.
V. Kovářová informovala, že ÚP investoval do projektu Vzdělávejte se 57 mil. Kč a jedná se o
491 projektů a 5 590 zaměstnanců bylo podpořeno. Z toho 80 % rekvalifikací je vzdělávacích a
vedou ke zvýšení kvalifikací.
V. Kovářová uvedla, že nekolidující zaměstnání, je zaměstnání, které umožňuje uchazečům o
zaměstnání přivydělat si k podpoře 4 000 Kč. Bohužel se toto začalo zneužívat ze strany
zaměstnavatelů. Krize zasáhla dle V. Kovářové především drobné podnikatele, menší kupní
síla, špatné podmínky. V tom žádá ředitelka Kovářová kraj Vysočina o pomoc směrem k
podnikatelům.
Hejtman poděkoval a slovo předal p. Melicharovi, který dodal, že firma Bosch Diesel byla
vyhlášena nejlepší českou firmou v rámci BOSCH.
L. Melichar konstatoval, že automobilový průmysl se propadá do další krize a proto se Bosch
Diesel obrací na východní trhy.
5., 6. Informace o přípravě spolupráce kraje Vysočina s Hospodářskou a Agrární
komorou a s Resortními svazy a Podnikatelské mise kraje Vysočina
M. Hyský informoval o Koordinační skupině pro hospodářský rozvoj Vysočiny. Již už
proběhla úvodní schůzka a cílem kraje Vysočina je vytvoření této skupiny a následně i sekcí
odborníků a specialistů na jednotlivá odvětví. Sekce zemědělství, sekce lidské zdroje, sekce
vzdělávání. Tyto sekce budou řešit problémy v oblasti a připomínkovat strategické dokumenty
a dokumenty do jednotlivých orgánů kraje Vysočina.
M. Hyský uvedl, že dvě podnikatelské mise byly zorganizovány v loňském roce Krajským
úřadem za spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou.
První mise proběhla do Bruselu, kde se navštívilo Ministerstvo hospodářství a místní
Hospodářská komora. Zástupci kraje Vysočina se setkali se zástupci belgické Hospodářské
komory a proběhlo zde separátní jednání.
Druhá mise proběhla na Zakarpatskou Ukrajinu a zúčastnilo se jí 20 podnikatelů a část
představitelů Krajského úřadu. Cílem této mise bylo navázání partnerských vztahů
s podnikateli.
M. Hyský uvedl, že v současné době se uskuteční další mise ke konci září na Ukrajinu.
Generální konzulát ve Lvově oslovil kraj Vysočinu s návrhem předložit projekt Ministerstvu
zahraničních věcí a aby tímto získal peníze v rámci rozpočtu. Kraj Vysočina oslovil také KHK,
která se stala garantem této cesty, která proběhne u příležitosti místního stavebního veletrhu.
M. Hyský informoval, že zájem o účast a navázání užších kontaktů s místní HK ve Lvově je
vysoká. Kraj Vysočina byl osloven Českou pobaltskou obchodní komorou a v dubnu se
uskuteční mise do Lotyšska.
7. Diskuze a různé
Hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a Ing. Vladimír Novotný se omluvili všem
přítomným a odešli na další jednání na Krajském úřadě.
D. Sládková rozdala materiál, kde poukázala na výši RPSN (78,39%) a stav předluženosti a
exekucí.
D. Sládková informovala, že situace je velice vážná a hrozí sociální tíseň a většina lidí se
dostane do této situace vlastní chybou.

D. Sládková požádala radního p. Krčála o schůzku a o výměnu informací a aby tomuto jednání
byli přizváni zástupci Občanské poradny a zástupci institucí, kteří se s touto problematikou
zabývají.
D. Sládková uvedla, že za minulý rok bylo 500 insolvencí a letos o 300 % více. Radní P. Krčál
souhlasil a k jednání bude přizván J. Pokorný z Odboru sekretariátu hejtmana a p. Křivánek
z Vysočina Education.
8. Závěr
R. Dvořák poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

Zapsala: 11. 3. 2010 Aneta Chvojsíková
Za správnost: Ing. Vladimír Novotný

