Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD kraje Vysočina č. 1/2011
konaného dne 26. května 2011
Přítomni:
Novotný Vladimír, Ing.

Joukl Libor, Ing.

Kružíková Marie, RNDr

Krčál Petr, Bc.

Matějek Josef, Ing.

Slámečka Jan

Kovář Jiří
Marešová Jiřina

Trojanová Iva
Nováková Hana, Mgr

Svoboda Čestmír, Mgr.
Sládková Danuše

Pavlík Vladimír, Ing.
Nutilová Ludmila, Ing.

Staňková Ilona
Nepřítomni:
Dvořák Rostislav, JUDr.
Antonů Jiří – omluven
Kučera Radoslav, Ing.
Kratochvílová Eva, Ma.
Melichar Ladislav – omluven
Rod Vladimír

MUDr. Jiří Běhounek
Kliment Luboš, Mgr. et. Bc
Halásek František, Ing
Vomela Pavel, Ing.
Kovářová Věra

Hosté:
Šárka Kubátová

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Informace o dopravní infrastruktuře v kraji Vysočina – Ing. Libor Joukl
Financování krajů a rozpočtové určení daní – Ing. Vladimír Novotný
Informace o zdravotnictví a školství v kraji Vysočina – RNDr. Marie Kružíková
Informace z podnikatelského sektoru – JUDr. Rostislav Dvořák
Informace o Zákonu č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů, Informace o sociální reformě –
Ing. Jiří Hrdlička, Mgr. et Bc. Petr Krčál
7. Diskuze a různé
8. Závěr

1. Úvod
Ing. Vladimír Novotný přivítal přítomné členy Rady hospodářské a sociální dohody,
omluvil z neúčasti MUDr. Jiřiho Běhounka a zahájil jednání. Program byl schválen
s menšími změnami v pořadí programu.

2. Informace o dopravní infrastruktuře v kraji Vysočina
Ing. Libor Joukl uvedl, že Krajský úřad financuje ročně Dopravní obslužnost v kraji
Vysočina částkou přes půl miliardy Kč jak v dopravní, tak v železniční dopravě.
Dle Ing. Joukla musely být zrušeny loňský rok některé autobusové spoje na
Vysočině. Autobusové spoje s tržbou menší jak 3 Kč bylo dohromady 1 143. Z tohoto
počtu byly vyčleněny spoje, které zajišťují základní dopravní obsluhu dětí do škol
a nejnutnější dopravní obslužnost jednotlivým mikroregionům. Vyjmutí ZDO se týká
213 spojů. Tržba na spojích, které kraj Vysočina zrušil byla 0,76 Kč/km, náklady na
29,16 Kč/km. Ing. Joukl dodal, že se tento rok nechystají žádné změny v železniční
dopravě. Ing. Joukl dále informoval, že v rámci kraje Vysočina je vybudováno
4,5 tisíc km silnic II. a III. třídy. Z toho silnic II. tříd je 1 600 tis. km, silnic III. tříd
2 900 tis. km v kraji Vysočina. Na investice a souvislé opravy byly použity finanční
prostředky z EIB Investice do oprav mostů v loňském roce činila 50 mil. Kč. Finanční
prostředky potřebné pro silnice a mosty ve vlastnictví kraje Vysočina na silnice
II. třídy 384 mil. Kč, silnice III. třídy 350 mil. Kč a mosty 140 mil. Kč. Ing. Joukl uvedl,
že celkový objem finančních prostředků investic za rok činí 874 mil. Kč.
Ing. Joukl se omluvil a odešel ze zasedání RHSD.
3. Financování krajů a rozpočtové určení daní
Ing. Vladimír Novotný informoval přítomné o hospodaření kraje Vysočina, výsledkem
roku 2010 byl přebytek více než 500 miliónů Kč. Dále uvedl, že kraj Vysočina byl na
úrovni roku 2006 + 2 %. Podpořeno bylo několik Grantových programů pro
podnikatele v částce 17 mil. Kč. Ing. Novotný uvedl, že v letošním roce nebude
takový příjem jako v roce minulém. Letošní rok kraj Vysočina hospodaří s rezervou
255 mil. Kč. Ing. Novotný konstatoval, že se chystají změny pro příští roky v oblasti
RUD. K 1. 1. 2012 a 1. 1. 2013 stát chystá změnu rozpočtové určení daní, především
snížení podílů krajů, měst a obcí na DPH. Dále se zvýší odepisovatelné položky na
jedno vyživované dítě na 1 800 Kč. Tím se sníží příjem z daně fyzických osob. Dle
Novotného bude mít jak kraj, tak i obce a města nižší příjem. Ing. Novotný uvedl,
že zvýšením DPH v roce 2012 vyvolá více než 40 mil. Kč. navýšení nákladů pro kraj
Vysočina. Problémy s dotacemi v oblasti sociální, dopravní obslužnosti nebo
ve zdravotnictví může krizi příjmů ještě prohloubit.
4. Informace o zdravotnictví a školství v kraji Vysočina
RNDr. Kružíková seznámila přítomné s prezentací školství, která je nyní diskutována
s veřejností ve většině měst kraje. Projekce 15ti letých osob v kraji Vysočina je
pokles od roku 1991 (přes 9000) na 2011 (pod 5000 osob), s perspektivou dalšího
poklesu do roku 2017. Po mírném růstu do roku 2024 by měl nastat zase pozvolný
pokles. Normativní prostředky ze státního rozpočtu na financování regionálního
školství meziročně poklesly o 111 mil. Kč. To vše způsobuje velké problémy, které je
nutné postupně a systematicky řešit. Počet nabízených míst v SŠ pro deváťáky při
přijímacím řízení byl 7653 a počet studentů a učňů v prvních ročnících SŠ pak 5728.
5. Informace z podnikatelského sektoru
Ing. Novotný omluvil JUDr. Dvořáka, který nedorazil na jednání RHSD. Kraj Vysočina
schválil 0,5 mil. Kč na centrum zahraničních informací. Centrum bude provozovat
Hospodářská komora.
Dále pokračuje velmi intenzivní spolupráce s HK na
aktualizace programu rozvoje kraje.

6. Informace o Zákonu č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů, Informace o sociální reformě
Mgr. Kubátová prezentovala vznik ÚP ČR a zákon č. 73/2011 Sb. o Úřadu práce
České republiky a o změně souvisejících zákonů. Dále podala informace
o reorganizaci úřadů práce, ke které došlo dne 1. 4. 2011. Vznikl jeden ÚP ČR
s právní subjektivitou se 77 ÚP okresní úrovně a dvoustupňové řízení. Organizační
struktura ÚP ČR je rozdělena na Generální ředitelství, 14 krajských poboček a 231
kontaktních pracovišť. Mgr. Kubátová uvedla, že Krajská pobočka v Jihlavě má 15
kontaktních pracovišť. Dle Kubátové došlo při 1. vlně k propuštění 660 pracovníků
v rámci ÚP ČR z toho 67 pracovníků v rámci kraje Vysočina. Při avizované druhé
vlně má dojít k propuštění 1 500 pracovníků v rámci ÚP ČR. Od 1. 1. 2012 by mělo
dojít k převodu výkonu agend nepojistných dávkových systémů z obcí a krajů
do kompetence Úřadu práce ČR a MPSV.
Mgr. Krčál informoval, že všechny kraje a obce odmítly sociální reformy, které
popírají princip subsidiarity a narušují strukturu velmi dobře fungujícího smíšeného
modelu.
JUDr. Švarcová uvedla, že jak na obecních, tak krajských úřadech jsou změny
v sociálních reformách vnímány negativně. Zaměstnanci svoji nespokojenost a
nejistotu přenáší na klienty. Dle JUDr. Švarcové je reforma nepřipravená a novelizuje
se nespočet zákonů ve všech pojistných dávkách. Na základě informací budou
reformy stát 5 – 7 miliard Kč.
Ing. Vladimír Novotný se omluvil přítomným členům a opustil jednání.
7. Diskuze a různé
D. Sládková klade větší důraz na vyplácení sociálních dávek a požádala o schůzku
s radním P. Krčálem na téma Sociální problematika.
Ing. Matějek uvedl, že nejvíce doplatí na změny zemědělci.
8. Závěr
Mgr. Petr Krčál poděkoval přítomným členům a hostům za účast a ukončil jednání.
Zapsala: 26. 5. 2011

Za správnost: Ing. Vladimír Novotný

