Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD kraje Vysočina č. 2/2009
konaného dne 18. listopadu 2009
Přítomni:
Novotný Vladimír, Ing.

Krčál Petr, Bc.

Slámečka Jan

Kliment Luboš, Mgr. et. Bc

Kovářová Věra

Dvořák Rostislav, JUDr.

Kučera Radoslav, Ing.

Nutilová Ludmila, Ing.

Marešová Jiřina

Staňková Ilona

Kovář Jiří

Antonů Jiří

Svoboda Čestmír, Mgr.
Nepřítomni:
Kružíková Marie, RNDr.- omluvena
Matějek Josef, Ing.. – omluven

Melichar Ladislav
Trojanová Iva - omluvena

Pavlík Vladimír, Ing.

Nováková Hana, Mgr

Kratochvílová Eva, Ma. – omluvena

Halásek František, Ing

Rod Vladimír – omluven

Vomela Pavel, Ing.

Hosté:
Kadlec Zdeněk, Ing. Bc.

Program:
1. Úvod
2. Změna Statutu Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina
3. Volba předsedy RHSD
4. Finanční a ekonomický vývoj v kraji Vysočina
5. Zaměstnanost v kraji Vysočina a další vývoj na trhu práce
6. Diskuze a různé
a) podnikatelská mise do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
b) podnikatelský web kraje Vysočina
7. Závěr

1. Úvod
R. Dvořák přivítal všechny přítomné a zahájil jednání. Program byl schválen v původním
znění bez připomínek.
2. Změna Statutu Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina
R. Dvořák navrhuje změnu Statutu RHSD a to v počtu zástupců každé účastnické strany
v Plenární schůzi RHSD. Předkládá návrh Statutu RHSD na změny v rozšíření počtu
zástupců každé účastnické strany ze 7 na 9 účastníků. Počet členů Plenární schůze vzroste
ze stávajících 21 na 27 členů.

3. Volba předsedy RHSD
V. Novotný omluvil neúčast hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka a v jeho zastoupení
konstatoval, že hejtman souhlasí se svým členstvím v RHSD kraje Vysočina. Rada kraje
doporučuje Plenární schůzi RHSD jmenovat MUDr. Jiřího Běhounka předsedou RHSD
a Ing. Libora Joukla členem RHSD za účastnickou stranu kraj Vysočina.
R. Dvořák vznesl dotaz, zda má někdo z přítomných členů výhrady či připomínky.
USNESENÍ
Rada hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina s c h v a l u j e
Změnu statutu Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, zdržel se 0, proti 0
Rada hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina j m e n u j e
MUDr. Jiřího Běhounka předsedou Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina
Ing. Libora Joukla členem Rady hospodářské a sociální dohody kraje Vysočina
Usnesení bylo přijato 13 hlasy, zdržel se 0, proti 0
4. Finanční a ekonomický vývoj v kraji Vysočina
V. Novotný konstatoval, že vývoj daňových příjmů není dobrý. Kraje a obce se propadají
v daňových příjmech, propady začaly v březnu 2009. Kraj se snažil pozastavit některé výdaje
a změna rozpočtu byla avizována v říjnu 2009, kdy zastupitelstvo kraje schválilo změnu
rozpočtu ve výši 163 mil. Kč. Propad rozpočtu v příjmech: - 400 mil. Kč proti roku 2008
a - 230 mil. Kč proti schválenému rozpočtu roku 2009. Rozpočty obcí a krajů pro rok 2010
klesnou na úroveň roku 2007, 2006 – tj. u kraje o více než půl miliardy oproti roku 2009.
Schvalování rozpočtu na r. 2010 proběhne 15. prosince 2009.
Reagoval R. Dvořák, uvedl, že v oblasti veřejných financí není situace jednoduchá. Výroba
v ČR poklesla o 24% oproti předchozím rokům 2007 a 2008 a výdaje se zvýšily o 50 %.
Příští rok bude nadále menší nárůst výroby a budou velké výkyvy exportérů. R. Dvořák
vznesl dotaz na V. Novotného do jaké míry budou ovlivněny investiční výdaje a jestli je
připravená krizová varianta.
V. Novotný odpověděl, že stávající situaci považuje za krizovou variantu neboť rozpočet roku
2010 klesne na úroveň roku 2006. Uvedl, že kraj se snažil neomezit investice do dopravní
infrastruktury a nemocničních zařízení. Investic bude letos více, ale jsou to investice, které
se týkají více získávání financí z EU než z rozpočtu kraje. Rozpočet 2010 byl připraven tak,
aby kompenzoval úspory ve zdravotnictví a dopravě investicemi v těchto oblastech z EU.
Část finančních prostředků se vrátí z EU investic do dopravní infrastruktury v průběhu roku
2010 a tyto finanční prostředky budou znovu použity.
R. Dvořák poděkoval V.Novotnému a předal slovo L. Jouklovi. L. Joukl informoval, že do
dopravní infrastruktury se v roce 2008 investovalo 804 mil. Kč a v roce 2009 3,5 mld. Kč.
Letos se rozběhla stavba pavilonu v Třebíčské nemocnici a příští rok se bude stavět pavilon
urgentní medicíny v Jihlavské nemocnici. Připravuje se financování pro stavbu Parkovacího
domu a Kongresového centra.
P. Krčál uvedl, že finanční a ekonomická situace v kraji Vysočina může mít neblahé důsledky
na sociální služby. Rozpočet na sociální služby v ČR je o 4 mld. Kč nižší, pro kraj Vysočina
představuje pokles -300 mil. Kč. Díky Janotovu balíčku budou chybět finanční prostředky jak
v sociálních službách, tak ve zdravotnictví a v příspěvcích na péči přičemž zatím nebylo
kalkulováno s nárůstem nezaměstnanosti.

V. Kovářová informovala o balíčku vlády, kde lékařská posudková služba posuzuje stupně
vyplácení dávek. I. stupeň činí 2 000,- Kč a lidé z I. stupně byli převedeni do II. stupně, kde
je vypláceno 4 000,- Kč. V Pelhřimově činí toto navýšení 60 mil. Kč. Dle P. Krčála se od
příštího roku má přehodnotit I. stupeň.
R. Dvořák uzavřel debatu a navrhuje, zda by nebylo dobré předložit Parlamentu podněty
a náměty k diskutovaným sociálním problémům.
5. Zaměstnanost v kraji Vysočina a další vývoj na trhu práce
V. Kovářová informovala, že v kraji Vysočina se vylepšila a narostla zaměstnanost. Problém
je v počtu volných míst, např. v Jihlavě evidují na ÚP pouze 76 volných míst. Na Úřadech
práce jsou přehledy rekvalifikací. Lidé si mohou dodělat maturitu či vyšší vzdělání.
V. Kovářová dodává, že pokud má účastník zájem o rekvalifikaci, musí se nahlásit jako
zájemce o práci.
R. Dvořák reagoval, že jsou v nevýhodě např. zdravotní pracovníci, kteří se musí celoživotně
vzdělávat a to z vlastních finančních prostředků.
6. Diskuze a různé
a) podnikatelská mise do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
V. Novotný předal slovo Z. Kadlecovi.
Z. Kadlec pohovořil o podnikatelské misi, které se za kraj Vysočina a Krajský úřad kraje
Vysočina zúčastnili L. Joukl, Z. Kadlec, T. Škaryd, K. Nedvědová a I. Fryšová. Z. Kadlec
uvedl, že Ukrajina je ve velmi těžké ekonomické situaci a je tedy těžké navázat obchodní
vztahy s Ukrajinou, vyjádřil ale naději, že některé obchodní vztahy se navázat podaří. Dle
L. Joukla by mohly vzniknout 1-2 projekty. Od podnikatelů bylo vše vnímáno velmi pozitivně
a získali hodně informací o Ukrajině, její kultuře a podnikání v ní.
b) podnikatelský web kraje Vysočina
R. Dvořák požádal M. Hyského o prezentaci podnikatelského webu kraje Vysočina.
M. Hyský hovořil o vytvoření nového podnikatelského webu, kam byly přidány nové rubriky.
Web je možné doplňovat, navrhovat změny a zlepšení.
7. Závěr
R. Dvořák poděkoval přítomným členům a hostům za účast a ukončil jednání.

Zapsala: 18. 11. 2009 Aneta Chvojsíková
Za správnost: Ing. Vladimír Novotný, v. r.

