Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č. 3/2017
konaného dne 25. září 2017.

Přítomni:
1. Novotný Vladimír, Ing.

11. Hrb Jan, Ing.

Hosté:

2. Vystrčil Miloš, RNDr.

12. Antonů Jiří

Hosté:
1.
Pavlík Josef, Ing.

3. Kott Josef, Ing.

13. Dvořák Rostislav, JUDr.

2. Hyliš Jan, Ing.

4. Vejvoda Kamil

14. Pertl Martin

3. Vichr Dušan, Ing.

5. Bence Roman

15. Forman Jiří, Mgr.

4. Švarcová Věra, JUDr.

6. Svoboda Čestmír. Mgr.

16. Budínková Kateřina

7. Kovář Jiří

17. Nutilová Ludmila, Ing.

8. Marešová Jiřina

18.

9. Brabec Miloš

19.

10. Trojanová Iva

20.

Nepřítomni:
1. Běhounek Jiří, MUDr.

6. Zdvihalová Jana

11.

2. Fialová Jana, Ing., MBA

6. Vladimír
Pavlík,Ing.
Ing.
7.
Horký Richard,

12.

3. Mrkos Martin, Ing.

8. Ilona
Staňková Ing.
Jaša Stanislav,

13.

4. Kasal Jan, Ing.

9. Kratochvílová Eva, Mgr.

5. Švomová Miluše

10. Šimon Vít, Ing., Ph.D.

Program:
1.
2.

Investiční akce realizované v r. 2017 a příprava nových, včetně investic do dopravní
infrastruktury. Ing. Josef Pavlík, Ing. Jan Hyliš
Dotační programy určené především pro rozvoj venkova. Ing. Dušan Vichr

3.

Navýšení mezd ve zdravotnictví, Ing. Vladimír Novotný,
Informace o státním rozpočtu. JUDr. Rostislav Dvořák
Informace z oblasti sociálních věcí, JUDr. Věra Švarcová

4.

Diskuze;

5.

Závěr.

Číslo jednací: KUJI 49838/2017

Pan náměstek Ing. Vladimír Novotný přivítal všechny přítomné, omluvil pana hejtmana MUDr. Jiřího
Běhounka z jednání z důvodu pracovní cesty a předal slovo panu místopředsedovi JUDr. Rostislavu
Dvořákovi. Pan místopředseda JUDr. Rostislav Dvořák se dotázal, zda má někdo z přítomných
připomínky k navrženému programu, ale žádné připomínky vzneseny nebyly, proto přistoupil
k prvnímu bodu jednání a předal slovo panu náměstkovi Ing. Josefu Pavlíkovi a panu radnímu Ing.
Janu Hylišovi.
1. Investiční akce realizované v r. 2017 a příprava nových, včetně investic do dopravní
infrastruktury. Ing. Josef Pavlík, Ing. Jan Hyliš
Pan náměstek Ing. Josef Pavlík poděkoval za slovo a představil významné investiční akce
realizované v r. 2017 a plánované investiční akce na rok 2018.
Nejvýznamnější investiční akce v jednotlivých oborech:
Zdravotnictví:
- pokračování realizace rekonstrukce pavilonu interny v Nemocnici Jihlava,
- rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů v Nemocnici Třebíč,
- zahájena výstavba dětského odd. v Nemocnici Nové Město na Moravě,
- dokončení a otevření perinatologického centra a gynekologicko-porodnického oddělení
v Nemocnici Havlíčkův Brod.
Sociální věci:
- Domov pro seniory v Havlíčkově Brodě, kde se počítá s rozšířením o 109 lůžek.
Školství:
- dokončení a otevření tělocvičny Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč,
- výstavba nového pavilonu pro Střední průmyslovou školu Třebíč,
- zateplování budov jednotlivých škol.
Kultura:
- Příprava realizace budovy Krajské knihovny Vysočiny, která by měla v plné fázi začít
v r. 2018,
- stavební úpravy Hradu Roštejn, kde jsou náklady očekávány ve výši 45mil. Kč.
V r. 2017 by mělo být celkově proinvestováno cca. 700 mil. Kč
Nejvýznamnější investiční akce připravované na rok 2018 v jednotlivých oborech:
Školství:
- rekonstrukce stravovacího provozu Střední školy stavební v Třebíčí (18mil. Kč),
- rekonstrukce technických prostor Obchodní akademie Třebíč (7mil. Kč),
- přístavba učeben v Gymnáziu Třebíč (7mil. Kč),
- oprava fasády staré budovy Gymnázia Havlíčkův Brod (5mil. Kč),
- oprava fasády Gymnázia Chotěboř (5 mil. Kč),
- rekonstrukce elektroinstalace Gymnázia Žďár nad Sázavou (8 mil. Kč),
- rekonstrukce zdravotně-technické instalace VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem (6 mil.
Kč),
- rekonstrukce sociálních zařízení VOŠ a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou.
Celkové investiční i neinvestiční náklady v oblasti školství dosáhnou cca. 200mil. Kč.
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Zdravotnictví:
- pokračování výstavby Dětského pavilonu v Nemocnici NMnM (43 mil. Kč),
- rekonstrukce stravovacího provozu v Nemocnice Jihlava (25 mil. Kč),
- rekonstrukce skladu v Nemocnici Pelhřimov,
- rekonstrukce pavilonu Interního oddělení v Nemocnici Jihlava (120mil. Kč),
- rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů v Nemocni Třebíč (190mil. Kč).
Celkové náklady v oblasti zdravotnictví se očekávaní ve výši 443mil. Kč.
Kultura:
- výstavba Krajské knihovny Vysočiny (50mil. Kč),
- rekonstrukce technického zabezpečení budovy Galerie výtvarného umění v Havlíčkově
Brodě (6 mil. Kč).
Celkové investiční i neinvestiční náklady v oblasti kultury se očekávají ve výši 70mil. Kč.
Sociální věci:
- rekonstrukce stavebních konstrukcí silnoproudých a slaboproudých rozvodů Domova pro
Seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova (7,5 mil. Kč),
- rekonstrukce stavebních konstrukcí Ústavu sociální péče Nové Syrovice (20mil. Kč).
Celkové investiční i neinvestiční náklady se pohybují ve výši 47mil Kč, ale jde pouze o zlomek
investic. U investičních akcí sociálního charakteru je skladba a rozložení takové, že většina akcí je
realizována z evropských peněz (85%), ze státního rozpočtu (5%) a kofinancování Krajem Vysočina
je 10%.
V současné době probíhá diskuze nad případnou výstavbou nového pavilonu budovy E krajského
úřadu. Předběžně se počítá, že na projekční dokumentaci bude alokováno 5mil. Kč.
V roce 2018 by mělo být proinvestováno cca. 800mil. Kč.
Pan radní Ing. Jan Hyliš doplnil informace k přípravě a realizaci akcí na dopravní infrastruktuře.
K tomuto bodu byl zaslán všem členům podkladový materiál, který je k zápisu přiloženo jako Příloha
č. 1).
Materiál obsahuje tyto body:
 Čerpání alokace IROP na modernizaci komunikací II. a III. třídy
 Rozpočtově nejnáročnější stavby (podpořené, plánované)
 Čerpání finančních prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina v roce 2017
- Investice
- Opravy silnic II. a III. tříd z rozpočtu Kraje Vysočina
- Opravy silnic II. a III. tříd z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
 Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
- Investice
- Opravy silnic II. a III. tříd z rozpočtu Kraje Vysočina
- Opravy silnic z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2018
Pan místopředseda Dvořák poděkoval za představení prvního bodu jednání. K tomuto bodu uvedl,
že má k dispozici materiál k akcím výstavby dopravní infrastruktury v ĆR na léta 2016 – 2018
(Příloha č. 2)
Dotazy:
Pan Roman Bence se dotázal, zda došlo k nějakému posunu v plánování obchvatu Okříšek?
- Petrovice byly z původního plánu vypuštěny a byla vypuštěna i propojka, a v současné době se
předělává projektová dokumentace.
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Dotaz k rekonstrukci Brněnského mostu v Jihlavě, a zda v rámci této rekonstrukce budou
instalovány otáčecí značky.
- Proběhla hlavní prohlídka mostu a závěrem této prohlídky bylo, že je potřeba rekonstrukci
zahájit do jednoho roku nebo postavit most nový. Projektová dokumentace je již připravena a
rekonstrukce by měla být zahájena na jaře r. 2018. Problematický bude souběh s D1. Čeká se
na vydání stavebního povolení a v případě úplné uzavírky jsou již projednané objízdné trasy.
- Kraj Vysočina a investor projednali s městem Jihlava instalaci otáčecích značek, a dále se to
bude projednávat ve správním řízení a s policií.
Pan senátor RNDr. Miloš Vystrčil doporučil jednání mezi panem hejtmanem, jako nejvyšším
představitelem IZS, a příslušnými orgány z důvodu hrozící krizové situace v souvislosti s ochranou
zdraví, životů a majetku lidí. Toto jednání by mělo být účinnější, než správní řízení.
Další dotaz k tomuto bodu vznesen nebyl, proto pan místopředseda přistoupil k druhému bodu
jednání. Omluvil pana náměstka Ing. Pavla Pacala, který byl na zahraniční služební cestě a slovo
předal panu Mgr. Dušanu Vichrovi, vedoucímu oddělení strategického plánovaní z odboru
regionálního rozvoje.
2. Dotační programy určené především pro rozvoj venkova. Ing. Dušan Vichr
Pan Ing. Dušan Vichr, poděkoval za slovo a okomentoval materiál k dotačním programům venkova,
který je součástí zápisu jako Příloha č. 3
Materiál obsahoval tyto body:
 Program obnovy venkova Vysočiny
 Krajské kolo soutěže Vesnice roku
 Fond Vysočiny - grantový program Rozvoj vesnice
- grantový program Naše škola
- grantový program Venkovské prodejny
 Místní akční skupiny (MAS) + MAS kraje Vysočina o.p.s.
 Podpora venkova z dotačních titulů ostatních odborů Kraje Vysočina.
 Regionální stále konference
Pan místopředseda Dvořák poděkoval za představení bodu, dotázal se, zda má někdo z přítomných
dotazy k výše uvedenému bodu, ale žádné dotazy vzneseny nebyly, proto přistoupil k bodu č. 3 a
předal slovo panu náměstkovi Ing. Vladimíru Novotnému.
3. Navýšení mezd ve zdravotnictví, Ing. Vladimír Novotný,
Informace o státním rozpočtu. JUDr. Rostislav Dvořák
Informace z oblasti sociálních věcí, JUDr. Věra Švarcová
Pan náměstek Novotný uvedl, že na Předsednictvu RHSD bylo dohodnuto, že do třetího bodu bude
zařazeno více témat. Informace k Jaderné elektrárně Dukovany měl poskytnout pan hejtman
MUDr. Jiří Běhounek, ale z důvodu jeho nepřítomnosti se tento bod přesouvá na příští jednání
RHSD Kraje Vysočina.
Navyšování mezd ve zdravotnictví, Ing. Vladimír Novotný
S řediteli všech pěti nemocnic bylo dohodnuto, že k navýšení mezd o 2000,- u zdravotních sester
v nepřetržitém a směnném provozu dojde hned od 1. 7. 2017, což bylo i splněno. Toto navýšení se
zatím bohužel netýkalo zdravotních sester pracujících v sociálních službách.
Soukromá zdravotnická zařízení si podávají žádosti postupně na Ministerstvo zdravotnictví ČR.
U lékařů v krajských nemocnicích došlo k navýšení mezd v průměru až o 15% oproti roku 2016.
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Tarifní mzdy se průměrně navyšovali o 10%. Prostřednictvím vyhlášky dostaly nemocnice v průměru
9,5% a 0,5% musely navýšit ze svého rozpočtu. K těmto 10% bylo ale nutné připočítat zdravotní a
sociální odvody, které do tohoto navyšování promítnuty nebyly.
K určitému navýšení došlo i u ostatních zaměstnanců nemocničních zařízení. V důsledku zvyšování
platů směnných sester došlo i k navyšování platů staničním sestrám.
Mzda by se měla postupně navyšovat i na dělnických, provozních a ošetřovatelských pozicích.
Vláda schválila rozpočet s deficitem 50mld Kč, ale zároveň schválila navýšení platů, které by mělo
být realizováno k 1. 11. 2017. U lékařů a zdravotních sester by mělo dojít k navýšení o 10% až
k 1. 1. 2018, což by mělo být součástí úhradové vyhlášky, která je připravována.
Pan místopředseda Dvořák poděkoval za představení první části tohoto bodu a přikročil k druhé
části.
Informace ke státnímu rozpočtu, JUDr. Rostislav Dvořák
Vláda schválila státní rozpočet s deficitem 50mld Kč. Očekávalo se, že rozpočet bude méně deficitní
a většina z této částky půjde do oblasti investic, což se však nestalo. Více informací je uvedeno
v článku z časopisu Výrobní družstevnictví, který je k zápisu přiložen jako Příloha č. 4.
Pan Dvořák uvedl pár faktů, ze kterých vyplívají skutečnosti, které ekonomové vlády ČR neberou
v potaz, a to:
- 40% českého průmyslu je pod vlivem automobilového průmyslu. 65% českého průmyslu je řízeno
zahraničními firmami. Osobní náklady firem v zahraničí jsou cca. 2,4x vyšší než osobní náklady
v ČR. Zahraniční kapitál v ČR má významně vyšší potenciál tyto mzdy zvyšovat. Tento potenciál je
však limitován cenou práce, kvalitou lidských zdrojů a celkovými podmínkami (daně, stabilita, atd.).
- konjunktura v současné době dovoluje růst mezd ve státním sektoru. ČR je však výjimkou mezi
ekonomicky vyspělými zeměmi v Evropě v tom, že státní sektor má vyšší průměrnou mzdu než
průmysl. Lze souhlasit s posilováním rozpočtu bezpečnostních složek státu, ale nikoliv s růstem
počtu úředníků, kteří náklady státu výrazně zvyšují.
Pan Dvořák na závěr uvedl, že státní rozpočet počítá s věcmi, které jsou spíše sledováním určitých
politických ambicí, než sledováním křivky ekonomických realit v ČR.
Pan místopředseda Dvořák předal slovo paní JUDr. Věře Švarcové, vedoucí odboru sociálních věcí
a ta přítomné informovala o vývoji mezd v sociální oblasti.
Informace z oblasti sociálních věcí, JUDr. Věra Švarcová
Paní doktorka pozitivně zhodnotila vývoj situace v sociálních službách oproti roku 2016. V současné
době probíhá již třetí kolo k dotačním finančním prostředkům na provozování sociálních služeb.
V r. 2017 byly druhým a třetím kolem navýšeny finanční prostředky o 123mil Kč. Celková částka na
financování sociálních služeb činí tedy 576 mil Kč. Tato částka by měla pokrýt veškerá navýšení
finančních prostředků od 1. 7. 2017, ale i nepokrytá navýšení od 1. 11. 2016.
U pracovníků v přímé péči se průměrný plat navýšil ze 17tis. Kč (r. 2015) na odhadovaný průměr
23tis. Kč (r. 2017).
Problematická oblast je u manuálních pracovníků, kterých se navýšení netýkalo, ale bude se jich
týkat předpokládané 10% navýšení od 1. 11. 2017.
Problematické je navyšování v průběhu roku z formálních důvodů. Poskytovatelé musí žádat o
dotace prostřednictvím systému. Výše poskytnuté dotace nesmí překročit požadavek uvedený
v žádosti o dotaci.
Pan Ing. Jan Hrb se dotázal, čeho se měl týkat bod k Jaderné elektrárně Dukovany (dále EDU).
Pan náměstek Novotný uvedl, že pan hejtman měl poskytnout informace k dostavbě 5. bloku EDU.
Pan Hrb tedy požádal, aby toto bylo doplněno do zápisu a upraveno v programu.
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4. Diskuze;
- Pan Jiří Antonů uvedl, že v jednom z bodů z jednání celostátní tripartity byl i materiál, ve kterém
bylo uvedeno, co všechno je nutné mít připraveno ve chvíli, kdy by se investice 5. bloku EDU
uskutečnila. Kraje Vysočina by se týkaly dopravní trasy, kudy by se přepravovaly stavební materiály.
Na dopravní komisi Kraje Vysočina byl předložen návrh z Náměště nad Oslavou, kde Náměšť
žádala Kraj Vysočina, aby začal zpracovávat studii na převedení dopravy z centra Náměště. V této
souvislosti zmínil i vybudování obchvatu Brtnice, který obyvatelé Brtnice vidí i z finančního hlediska
jako nereálný, ale v případě výstavby 5. bloku EDU by obchvat z velké části zainvestoval Státní fond
dopravní infrastruktury.
- Pan Jiří Kolář se dotázal, zda se řešil případ bývalé zaměstnankyně z Domova bez zámku, který
zmiňoval na posledním jednání RHSD. Této zaměstnankyni byla třikrát prodloužena smlouva na
dobu určitou, a poté jí byl pracovní poměr ukončen.
Paní doktorka Švarcová uvedla, že tento konkrétní případ nezná, ale slíbila, že to prověří přímo u
vedení Domova bez zámku a informace panu Kolářovi předá.
Dále uvedla, že v žádném případě nejsou upřednostňováni mladší zaměstnanci před staršími, a toto
tvrzení je i statisticky podloženo.
- Dále byl vznesen dotaz, zda je ze strany mladých lidí zájem o práci v sociálních službách.
Paní doktorka Švarcová uvedla, že se daří získávat mladé lidi zejména u kvalifikovanějších prací,
jako jsou sociální pracovníci, kde je potřeba odborná způsobilost a vysokoškolské vzdělání.
- Pan Mgr. Čestmír Svoboda kladně ohodnotil stavební úpravy a přístrojovou vybavenost krajských
nemocnic a lidský přístup zdravotnického personálu k pacientům.
- Pan Jiří Antonů se vrátil k tématu podpory venkova. V této souvislosti zmínil, že ČR má alokováno
14mld. Kč na rozvoj vysokorychlostního internetu, ale státu se v současné době nedaří výzvy
realizovat a hrozí prodlení. Území Kraje Vysočina je bráno jako celek, kam by mělo být masivně
investováno. Je proto potřeba věnovat přípravě projektů velkou pozornost, aby Kraj Vysočina tyto
projekty dokázal zužitkovat. Požádal o zařazení tématu k vysokorychlostnímu internetu jako bod na
příští jednání RHSD Kraje Vysočina.
Pan senátor RNDr. Miloš Vystrčil doplnil, že na posledním zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina
byl předložen materiál „Profil rozvoje kraje“, kdy ORR každoročně aktualizuje data, jak si Kraj
Vysočina v jednotlivých ukazatelích vede. Z tohoto materiálu vyplívá, že v Kraji Vysočina pomalu
obyvatel ubývá, ale existují tři správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde počet obyvatel
mírně roste. Jedná se o Humpolecko, Jihlavsko a Velkomeziříčsko, z čehož vyplývá, že o nárůstu
obyvatel rozhoduje hustá dopravní infrastruktura.
5. Závěr
Pan místopředseda JUDr. Rostislav Dvořák všem poděkoval za účast, uvedl, že v průběhu měsíce
listopadu proběhne jednání Předsednictva RHSD Kraje Vysočina, na kterém bude naplánován nový
termín jednání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina. Předpokládá se, že další jednání by mělo
proběhnout v prosinci. Vyzval přítomné, aby se v případě zájmu o projednávání nějakého tématu,
obrátili na členy Předsednictva RHSD nebo na pana náměstka Novotného.
Na závěr všem členům poděkoval za účast.
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MUDr. Jiří Běhounek, v. r
hejtman Kraje Vysočina
předseda RHSD Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 25. 9. 2017
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