Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 1/2015
konaného dne 23. března 2015
Přítomni:
1. Běhounek Jiří, MUDr.

9. Kučera Radoslav, Ing.

16. Bence Roman

2. Novotný Vladimír, Ing.

10. Brabec Miloš

17. Nutilová Ludmila, Ing.

3. Joukl Libor, Ing.

11. Trojanová Iva

18. Jaša Stanislav, Ing.

4. Krčál Petr, Mgr. Bc.

12. Pavlík Vladimír, Ing.

Hosté:

5. Fialová Jana, Ing.

12. Sládková Danuše, Mgr.

1. Bína Jiří, Mgr.

6. Svoboda Čestmír, Mgr

13. Dvořák Rostislav, JUDr.

2. Fryšová Iveta, doc. RNDr., Ph.D

7. Nevoral Marek

14. Pertl Martin

3. Kubátová Šárka, Mgr.

8. Kovář Jiří

15. Budínková Kateřina

4. Prchal Tomáš, Ing.
5. Kadlec Zdeněk, Mgr. Ing, dr.h.c

Nepřítomni:
1. Vystrčil Miloš, RNDr.
2. Kružíková Marie, RNDr.
3. Stejskalová Marie, Ing.
4. Antonů Jiří

5. Marešová Jiřina
6. Vladimír
6..
MorávekPavlík,
Miloš Ing.

9. Kratochvílová Kateřina

8.
Staňková
7. Ilona
Huňáček
Jaroslav, Dr. Ing.
arch
8. Šimon Vít, Ing. Phd.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod a organizační záležitosti, MUDr. Jiří Běhounek
Aktuální informace z oblasti školství, Ing. Jana Fialová
Změny v sociální oblasti pro rok 2015, Mgr. et Bc. Petr Krčál
Informace o přípravě programového období 2014 – 2020, MUDr. Jiří Běhoune,
doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
Informace o hospodaření Kraje Vysočina, Ing. Vladimír Novotný
Aktuální informace o probíhající práci na vytvoření sektorové dohody v KV, Ing. Tomáš Prchal
Informace k dopravě, Ing. Libor Joukl
Diskuze a různé
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.
Pan hejtman se předem omluvit, že s paní radní Fialovou budou muset z jednání odejít dříve a
vedením po odchodu pověřil pana náměstka Novotného. Poté předal slovo paní radní Fialové.
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-

2. Aktuální informace z oblasti školství, Ing. Jana Fialová
16. 4. budou probíhat přijímací zkoušky na střední školy a dle podaných přihlášek byl
zaznamenán zvýšený zájem o technické obory.
Systémová podpora technického vzdělávání je nutná již od základních škol. V současné
době se chystá nákup nových stavebnic Roto do 1. – 3. tříd ZŠ.
Rok 2015 byl vyhlášen Rokem průmyslu a od října se konzultuje s Ministerstvem školství GP
na podporu polytechnické výchovy. Tento program má být financován na bázi třetinových
podílů (1/3 kraj, 1/3 Ministerstvo školství, 1/3 zřizovatel s firmami).
Je plánován podpis memoranda mezi ZŠ, SŠ, zřizovatelem a firmami, které v daném okrese
působí.
Vznikl nový projekt KAIPAN na vybrané střední škole, kdy se s podporou firmy Bosch
zakoupí stavebnice automobilu, ze které se postaví pojízdný automobil.
Nedostatkem kvalifikovaných absolventů trpí i další obory a to např. obor kuchař, číšník a
stavební obory. Proto je nutné podporovat nejen technické obory, ale i ostatní obory.
Kraj Vysočina se snaží podporovat zemědělská vzdělávací centra.
V Jihlavě a Třebíči bylo otevřeno oborové zaměření seřizovač plastů.
Byl vznesen dotaz, zda je známo, kolik je dětí, které nemají na placení obědů ve školách.
Informace o počtu těchto dětí nejsou známy. V současné době se tyto záležitosti řeší přes
Úřady práce. Rodiče, kteří nemají finanční prostředky na placení obědů, by se měli obracet
na úřady III. stupně, které budou okamžitě kontaktovat úřady práce.
Pan náměstek Joukl vznesl návrh, aby pan Dvořák tento problém přednesl na velké tripartitě
tak, aby byla zveřejněna statistika za celou ČR, a bylo možné porovnání s ostatními kraji.
K tomuto tématu byla dále vedena diskuze.

-

3. Změny v sociální oblasti pro rok 2015, Mgr. et Bc. Petr Krčál
pan radní Krčál předložil přítomným členům materiál k Financování sociálních služeb –
přechod financování v roce 2015, vznik nových služeb a tento materiál okomentoval.
Materiál je přiložen k zápisu (příloha č. 1) a tento materiál obsahoval tyto body:
- Legislativní zakotvení a podstata přechodu financování z MPSV na kraje
- Spolufinancování z rozpočtu obcí
- Financování nově vzniklých sociálních služeb na území kraje
- Předpoklad dalšího vývoje v roce 2016

4. Informace o přípravě programového období 2014 – 2020, MUDr. Jiří Běhounek,
doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.
Pan hejtman omluvil pana radního Hyského, který se z důvodu pracovní cesty nemohl jednání
zúčastnit.
- Regionální operační programy byly zrušeny.
- Je schváleno 8 z 9 operačních programů. První výzvy budou v květnu a v červnu.
- IROP stále není notifikovaný.
- IROP má administrovat Centrum regionálního rozvoje, ale v Kraji Vysočina se musí nejdříve
zřídit pobočka. Měly se zřizovat Evropské domy, kde by měly být všechny instituce podílející
se na příštím programovacím období. Ale z ministerstva dosud nepřišlo žádné vyjádření, tak
se stále neví, zda Evropské domy vůbec vzniknou.
- Do CRR by měla přejít část zaměstnanců z Úřadů regionálních rad.
- Musí se dokončit projekty z let 2007 – 2013.
Paní docentka Fryšová tento bod doplnila:
- Všechny připomínky jsou v tuto chvíli vypořádány ze strany ČR u OPICu, OPŽP, OP
doprava, OP zaměstnanost, které čekají na schválení. Jakmile budou schváleny Evropskou
komisí, musí do 3měsíců zasednout monitorovací výbor, který bude schvalovat příručky pro
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-

-

-

příjemce a další věci s tím související. Předběžný harmonogram výzev, který byl zveřejněn
od jednotlivých řídících orgánů, je v současné době nereálný. Lze předpokládat posun
z května a června na září r. 2015. Nejsou vypořádány připomínky z IROPu a OP věda,
výzkum a vzdělávání.
V současné době brání v čerpání dotací ČR sama sobě, protože nemá notifikované OP a
nastavené systémy, které s čerpáním souvisí.

5. Informace o hospodaření Kraje Vysočina, Ing. Vladimír Novotný
KV měl v r. 2014 velmi dobré plnění daňových příjmů, které se podílely nejvíce na tvorbě
rozpočtu. Zůstatek základního běžného účtu KV za r. 2014 je více než 880 mil. Kč. Na
nedokončené projekty z r. 2014 šlo více než 350mil Kč, 45mil Kč šlo na GP, které se vypisují
v letošním roce a 150mil Kč šlo do Fondu strategických rezerv. 100mil Kč půjde na posílení
kapitoly dopravní infrastruktury, dále se dočerpávají prostředky z EU z let minulých. Ze Státního
fondu dopravní infrastruktury KV obdrží finanční prostředky na silnice II. a III. tříd ve výši 412
mil. Kč.
V letošním roce vázne výběr daní, což se odráží na sdílených daních měst, obcí, ale i kraje.
Propad oproti rozpočtu z r. 2015 je 20mil Kč. Proti přepočtenému poměru k r. 2014 ke
skutečnosti, je propad 129 mil. Kč. Největší propad je v DPH a vázne i daň z právnických osob.

6. Aktuální informace o probíhající práci na vytvoření sektorové dohody v KV,
Ing. Tomáš Prchal
Pan ředitel Prchal informoval o probíhající práci na vytvoření sektorové dohody v KV. Tento materiál
je k zápisu přiložen jako příloha č. 2. Materiál obsahoval tyto body.
o Shrnutí informací z posouzení stavu sektoru
- Rámcové problémy oboru z hlediska RLZ
o Strategická část regionální sektorové dohody
- Cíle RSD
- Deklarační článek
o Realizační část regionální sektorové dohody
- Opatření regionální sektorové dohody směřující k zadaným cílům
- Plán opatření regionální sektorové dohody
o Operativní část regionální sektorové dohody
- Akční plán regionální sektorové dohody
-

Pan ředitel dodal, že je zájem ze strany VŠPJ zavést nový obor zaměřený na techniku.
Dále uvedl, že by byl rád, kdyby se tripartita vyjádřila, zda tyto aktivity považuje za smysluplné a
případné náměty a připomínky k sektorové dohodě ze strany tripartity, zasílali členové přímo na
emailovou adresu pana ředitele Prchala na prchal@khkvysocina.cz.
Pan předseda Dvořák dodal, že základem sektorových dohod je řešení rozvoje lidských zdrojů,
tzn. zajištění kvalifikovaných zaměstnanců pro jednotlivé podniky. Je důležité, aby se ve školství
přestaly vyrábět obory, které trh práce nepotřebuje, a podporovaly se obory, které jsou potřeba.
Pan náměstek Joukl uvedl, že již 2 roky běží projekt „Merkury do škol“ a v místech, kde tento
projekt běží, je nárůst technického vzdělávání oproti místům, kde tento projekt neběží.
Nyní se rozbíhají nové projekty: Roto pro 1. – 3. ročníky, KAIPAN (projekt vznikl ve spolupráci
s firmou Bosch a VŠPJ) a Postav si svůj dům, pro stavební obory, kde je potřeba ještě udělat
dohody s obcemi.
Pan náměstek Joukl vznesl dotaz, jak konkrétně chtějí odbory a zaměstnavatelské svazy
přispět ke zvyšování technického vzdělávání.
Pan Bence uvedl, že odbory ve velkých firmách tyto projekty podporují a dlouhodobě v tomto
směru tlačí na své zaměstnavatele.
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Dále se mezi účastníky vedla diskuze o podpoře i ostatních vzdělávacích oborů a o tom, jak
sbírat data pracovat se statistikami, aby se předešlo tomu, že se za nějaký čas zjistí nedostatek
absolventů z jiných oborů.
Paní Nutilová hovořila o Roku průmyslu. Projekt byl vymyšlen do detailu, ale je problém po
finanční stránce, protože ministerstva toto neumí zúřadovat. Přesto se projekty připravují a
připravují se na míru jednotlivým regionům a jednotlivé projekty již běží. Avšak velká finanční
podpora přijde až později. Paní Nutilová dále uvedla, že po dvou letech vyjednávání se v roce
2014 dosáhlo velkého úspěchu v daňových zákonech, kam se dostala konkrétní podpora
spolupráce podniků se školami. Nyní si firmy mohou vyúčtovat konkrétní hodiny, kdy poskytují
techniku žákům.
Do programu byl navíc vložen bod k dopravě.

-

-

7. Informace k dopravě, Ing. Libor Joukl
Výkonný výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil v lednu 2015 4,4mld Kč pro
všechny kraje plus 200mil Kč pro Prahu. Pan náměstek Joukl uvedl, že s touto částkou se již
dopředu počítalo, proto se začalo soutěžit již v roce 2014 a jednotlivé soutěže dobíhají do konce
března. 2/3 cen jsou již reálné a ostatní ceny jsou projekční. Celková částka, kterou si bude KV
nárokovat, bude necelých 500mil. Kč. V rámci krajského rozpočtu obdrží 150mil. Kč SUS a 218
mil kraj, to znamená, že v roce 2015 bude dvojnásobek uzavřených silnic oproti roku 2014.
Všechny stavební firmy byly upozorněny, že jim nebude tolerováno prodloužení termínu
realizace.
Je velký problém s budoucím čerpáním peněz na dopravní infrastrukturu v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu. MMR chce udělat jednu výzvu pro celou republiku, místo 13
výzev pro jednotlivá území.
Nyní probíhají různé aktivity ke zvýšení bezpečnosti v KV. Byla k tomu vydána brožura
Bezpečná Vysočina, ve které je vypsáno několik větších akcí. Členové tripartity tuto brožuru
obdrželi.

-

Byl vznesen dotaz, zda se plánuje rekonstrukce silnice Třebíč – Dukovany.
V letošním roce rekonstrukce plánovaná není, ale v r. 2016 je plánovaná rekonstrukce na silnici
II/152 a II/351, ale jsou zde problémy s některými vlastníky. Dokud není hotové majetkoprávní
vypořádání, není možné získat stavební povolení. Proto je potřeba, aby Zákon o liniových
stavbách byl ve veřejném zájmu, a nikoli ve státním zájmu, jak je to nyní navrhováno.

-

Pan náměstek Joukl dále informoval, že během měsíce června je plánovaná návštěva čínské
provincie Hu-bei a v současné době se obesílaní jednotliví podnikatelé, kteří by se mohly této
návštěvy účastnit.

-

8. Diskuze a různé
Ing. Nutilová uvedla, že Svaz průmyslu se sešel s panem hejtmanem nad zákonem O ochraně
veřejného zdraví. Zákon si klade za cíl, kromě jiného, přesně vytipovat všechny skutkové
podstaty, které by mohly být proti ochraně veřejného zdraví a za které by zaměstnavatelé mohli
být trestáni. Po prozkoumání tohoto zákona se zjistilo, že se z 90% shoduje se zákonem o
inspekci práce. Byl připraven pozměňovací návrh, který by zabezpečil, že pokud je zahájeno
správní řízení z titulu jednoho zákona, aby nemohlo být otevřeno z titulu zákona druhého. Pan
hejtman toto přednesl v parlamentu a garanční výbor to odhlasoval.
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Dále paní Nutilová zmínila zákony, které se v současné době projednávají v PS, jedná se o:
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, Zákon o investičních pobídkách, Zákon o
elektronické evidenci tržeb a Zákon o změně daně.
-

Pan doktor Dvořák představil program jednání poslední RHSD ČR, která obsahovala tyto
programové body:
1. Problematika insolvenčních řízení
2. Současná situace v cestovním ruchu a lázeňství
3. Situace čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007 – 2013
a vyjednávání o programovém období 2014 – 2020
4. Postup příprav elektronické evidence tržeb
5. Řešení finanční gramotnosti
6. Opatření k podpoře malých a středních podniků
7. Problematika personálních agentur
Pokud by měl někdo o tyto projednávané materiály zájem, může se obrátit přímo na pana
předsedu Dvořáka na e-mailové adrese predseda@scmvd.cz a pan Dvořák tyto materiály
zájemcům zašle.

-

-

Pan místopředseda Svoboda vznesl dotaz, zda by mohly být obsáhlejší materiály na RHSD
zasílány předem, aby bylo možné je předem prostudovat a na samotném jednání
připomínkovat.
Dále vznesl dotaz, zda by byla možná účast zástupců za zaměstnaneckou část, jako hostů na
komisích a výborech.
Pan náměstek Novotný uvedl, že záleží na dohodě u jednotlivých komisí a výborů – jaká je šíře
komise a výboru, jaký je poměr stran, kdo koho nominoval a na předsedovi, který navrhne, koho
pozvat jako hosta. Pan místopředseda Svoboda na příštím jednání tripartity předloží seznam
komisí a výborů, na kterých by měli být účastni hosté za zaměstnaneckou část.
Pan Bence se dotázal, proč v komisích a výborech nejsou zástupci odborů.
K tomu pan náměstek Novotný uvedl, že do komisí a výborů musí nominovat jednotlivé členy
politická strana – a ČSSD uvolnila místa pro odbory ve třech nebo čtyřech komisích a výborech.
Paní Nutilová uvedla, že veškeré připomínky, je nutné uplatňovat v rámci legitimního řízení.
Pan Bence přednesl problematiku zvyšujícího se věku odchodu do důchodu a o tomto bylo
diskutováno.
9. Závěr
Pan náměstek všem poděkoval za aktivní přístup, popřál všem hezký zbytek dne a
s přítomnými se rozloučil

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

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 23. března 2015
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