Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č.4/2018 konaného
dne 10. prosince 2018.

Přítomni:
1. MUDr. Běhounek Jiří

11. Brabec Miloš

Hosté:

2. Ing. Novotný Vladimír

12. Ing. Hrb Jan

1. Mgr. Kubátová Šárka

3. Ing. Fialová Jana

13. Zdvihalová Jana

2. Urbánek Tomáš

4. Ing. Kott Josef

14. Pertl Martin

3. Ing. Kukla Martin

5. Mgr. Mokrý Milan

15. Ing. Nutilová Ludmila

4. Ing. Bartoš Pavel

6. Vejvoda Kamil

16. Mgr. Forman Jiří

5. Ing. Bartoš Jiří

7. Bence Roman

17. Ing. Jaša Stanislav

6. Mgr. Mikyna Jaroslav

8. Mgr. Svoboda Čestmír

18.

7. Sátora Josef

9. Kovář Jiří

19.

10. Marešová Jiřina

20.

Nepřítomni:
1. RNDr. Vystrčil Miloš

7. Ing. Slezar Pavel

13.

2. Ing. Kasal Jan

8. Ilona
StaňJková
Kratochvílová
Eva, MA

14.

3. Trojanová Iva

9. Ing. Šimon Vít, Ph.D.

15.

4. Antonů Jiří

10.

16.

5. JUDr. Dvořák Rostislav

11.

17.

6. Ing. Horký Richard

12.

18.

Program:
1. Aktuální informace o Veřejné dopravě Vysočiny a Koordinace dopravních staveb v Kraji
Vysočina, Ing. Pavel Bartoš
2. Informace o vývoji rozpočtu za rok 2018 a informace o přípravě rozpočtu na rok 2019,
Ing. Martin Kukla
3. Různé – Informace k zajištění vodních zdrojů a opatření proti suchu a ke kůrovcové kalamitě,
Mgr. Jaroslav Mikyna, Ing. Jiří Bartoš
4. Diskuze.
5. Závěr.
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Pan hejtman MUDr. Jiří Běhounek přivítal přítomné členy a hosty. Na začátek jednání seznámil přítomné
s navrženým programem, který byl na žádost JUDr. Rostislava Dvořáka doplněn o bod Různé:
Informace k zajištění vodních zdrojů a opatření proti suchu a ke kůrovcové kalamitě. Než přikročil
k prvnímu bodu jednání, informoval o změně člena RHSD, kdy Miluši Švomovou nahradil pan Mgr. Milan
Mokrý. Poté přistoupil k prvnímu bodu jednání a předal slovo panu Ing. Pavlu Bartošovi, vedoucímu
oddělení dopravní obslužnosti.
1. Aktuální informace o Veřejné dopravě Vysočiny a Koordinace dopravních staveb v Kraji
Vysočina, Ing. Pavel Bartoš
Pan Ing. Pavel Bartoš poděkoval za slovo a přistoupil k prvnímu bodu jednání. Bod rozdělil do dvou
částí:
 Aktuální vývoj a stav ve Veřejné dopravě Vysočiny:
- Krajské zastupitelstvo 15. května 2018 schválilo dopravní optimalizaci a tarifní integraci pod
názvem Veřejná doprava Vysočiny. Bylo odsouhlaseno vypsání veřejné zakázky na linkové
autobusové dopravce, kteří se v roce 2020 zapojí do nového dopravního systému Kraje
Vysočina. Před vyhlášením veřejné zakázky na linkové autobusové dopravce, odbor dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina projednal s obcemi Kraje Vysočina a
sousedními kraji jízdní řády pro veřejnou linkovou dopravu a drážní osobní dopravu. Na konci
roku 2018 se domluvila konečná podoba zadávací dokumentace s administrátorem veřejné
zakázky, kde by měl být splněn termín vypsání VZ začátkem r. 2019. Bude vypsáno celkem 10
samostatných výběrových řízení v 10 oblastech.
- Nové a účelné uspořádání VDV bude respektovat přirozenou dopravní spádovost, umožní lidem
pravidelně cestovat levněji a v mnoha lokalitách nabídne více spojů, a to včetně víkendových.
Týká se jak autobusové, tak vlakové regionální dopravy.
- Na konci roku 2018 byl Kraj Vysočina před uzavřením smlouvy v rámci přímého zadání s drážním
dopravcem, kdy je předpoklad uzavření smlouvy v r. 2019. Díky tomu bude možnost splnit
podobu jízdních řádů k 15. 12. 2019 i s realizací.
- Očekávaný začátek zahájení dopravní obslužnosti je 1. 1. 2020, doba trvání smlouvy se
předpokládá 120 měsíců. V případě zájmu se pro bližší informace obracejte na Odbor dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

-

-

Koordinace dopravních staveb v Kraji Vysočina
Ke konci roku 2018 byly ukončeny všechny stavby na silnicích II. a III. třídy
Radou Kraje Vysočina byly zahájeny veřejné zakázky na výběr zhotovitelů pro akce obchvatu
Velký Beranov, Nové Veselí, silnice II/360 Střítež – Štěpánovice, silnice II/404 Luka nad Jihlavou
– křiž. se silnicí II/602.
Probíhá intenzivní sestavování a podávání žádostí o podporu z regionálních operačních
programů, kde se předpokládá vyčerpání alokované výše 2,6 mld. Kč.

Dotazy:
Je kraj schopen nějakým způsobem zamezit tomu, aby nedocházelo k uzavírkám objízdných tras, jako
v případě uzavření Kněžic a Brtnice. A zda má kraj možnost ovlivnit délku uzavření průjezdu obcí
z důvodu např. pořádání pouti, viz brtnická pouť, kdy byla Brtnice uzavřena 4 dny.
- Pan hejtman uvedl, že je problém s firmami, které vypovídají smlouvy a stavby nedokončují.
Realizace staveb se pak zpožďuje a nastává problém, který kraj není schopen ovlivnit.
- Pan Bartoš uvedl, že každoročně v únoru probíhá koordinační porada s KSÚSV k uzavírkové
činnosti. Na této poradě vzniká velká mapa jednotlivých úseků, kdy, co a jak se má na daných
silničních sítích realizovat. Do toho ale vstoupí začátkem léta přidělené fin. prostředky a výběrová
řízení. Akce jsou dále doplňovány a musí se posouvat i z důvodu vnějších vlivů, jako jsou akce v
obcích.
- Uzavírky na silnicích II. a III. třídy z důvodu konání akcí povolují obce s rozšířenou působností.
Do povolování uzavírek na těchto silnicích kraj vůbec nezasahuje.
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Pan hejtman uzavřel první bod a přistoupil k druhému bodu jednání a předal slovo panu náměstkovi Ing.
Martinu Kuklovi.
2. Informace o vývoji rozpočtu za rok 2018 a informace o přípravě rozpočtu na rok 2019,
Ing. Martin Kukla
Pan náměstek Ing. Martin Kukla poděkoval za slovo a přistoupil k druhému bodu programu. Na jednání
měl připravenou prezentaci, kterou okomentoval a k zápisu je přiložena jako Příloha č. 1.
Prezentace obsahovala tyto body:
 Rozpočet Kraje Vysočina 2018
- Schválený rozpočet 10 743 934 tis. Kč
- Aktuální rozpočet 14 911 657 tis. Kč
- Vývoj daňových příjmů
- Rozpočtované výdaje kraje k 31. 10. 2018
- Hospodaření Kraje Vysočina za období 1 - 10/2018 včetně kapitoly Evropské projekty
 Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na r. 2019
- Návrh rozpočtu je sestaven velmi odpovědně a dává dobrý předpoklad pro splnění schválených
záměrů kraje. Je třeba pozitivně zhodnotit fakt, že návrh rozpočtu nepočítá s přijetím úvěru, a
tedy s prohloubením zadlužení kraje.
- V r. 2019 plánuje kraj uskutečnit větší objem investic placených čistě z krajských peněz, a to
z kapitoly Nemovitý majetek. Celkově je na kapitole Nemovitý majetek na rok 2019 rozpočtováno
770 milionů korun. Plánovány jsou řádově desítky akcí typu oprav, modernizací a technického
zhodnocování majetku.
 Investice do majetku – dokončené 2018
- Domov pro seniory v Havlíčkově Brodě - přístavba, výdaje cca 145 mil. Kč (spolufinancováno ze
státního rozpočtu).
- Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba školního pavilonu, výdaje cca 145 mil. Kč
(spolufinancováno z fondů EU).
- Školní statek Humpolec – stavební úpravy stáje, učebny a hala pro hospodářské stroje, výdaje
cca 56 mil. Kč (spolufinancováno z fondů EU).
- Střední škola stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu, výdaje cca 20 mil. Kč.
- Střední průmyslová škola, technická a automobilní – rekonstrukce kuchyně, výdaje cca 23 mil. Kč
- Gymnázium Velké Meziříčí – stavební úpravy šatny a sociální zařízení ad., výdaje cca 23 mil. Kč.
- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod půdní vestavba,
výdaje cca 13 mil. Kč.
- Vyšší odborná škol a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou – rekonstrukce sociálních
zařízení, výdaje cca 9 mil. Kč.
- Domov pro seniory manž. Curieových Třebíč – rekonstrukce bytových jader a vzduchotechnicky,
výdaje cca 18 mil. Kč.
 Investice do majetku – rozestavěné 2018
- Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů – výdaje cca 460 mil. Kč, dokončení 2019.
- Nemocnice Jihlava rekonstrukce pavilonu interny – výdaje cca 371 mil. Kč, dokončení 2019.
- Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení výdaje cca 75 mil. Kč, (kraj
získal dotaci 20,5 mil Kč z OPŽP) předpoklad dokončení leden 2019.
- Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy pro magnetickou rezonanci – výdaje cca 15 mil.
Kč, dokončení 2019.
- Ústav sociální péče Nové Syrovice – rekonstrukce stavebních konstrukcí -výdaje cca 80 mil. Kč.
- Muzeum Vysočiny Jihlava – zpřístupnění expozic na Hradu Roštejn, výdaje stavební části cca 45
mil. Kč (spolufinancováno z fondů EU), dokončení v roce 2019.
- Projekty zateplení obvodových plášťů budov v Nemocnici Jihlava, Zdravotnické záchranné služby
v Jihlavě, výdaje cca 40 mil. Kč (spolufinancováno z OPŽP).
- Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina – školicí a vzdělávací středisko, výdaje cca 66
mil. Kč (spolufinancováno z fondů EU). Stavba bude realizována v areálu ZZSKV v Jihlavě.
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ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Ledeč nad Sázavou, výdaje cca 15 mil. Kč.
Krajská knihovna Vysočiny – nová budova knihovny, výdaje cca 172 mil. Kč.
Nemocnice Jihlava – protialkoholní záchytná stanice, výdaje cca 23 mil. Kč.
Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce skladu, výdaje cca 20 mil. Kč.
Rekonstrukce dvou objektů a výstavba třetího v Třešti pro Domov Kamélie Křižanov - projekt
transformace ústavů sociální péče, výdaje cca 62 mil. Kč.
Gymnázium Třebíč – přístavba učeben, výdaje cca 13 mil. Kč.

Investice do majetku – připravované 2019
- Pedagogicko psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum – komunitní centrum
Jihlava, (spolufinancováno z fondů EU). Rekonstrukce budovy. Výdaje cca 58 mil. Kč.
- Muzeum Vysočina Pelhřimov – hrad Kámen výstavba vstupního objektu a rekonstrukce kaple,
výdaje cca 40 mil. Kč.
- Nemocnice Jihlava – rekonstrukce stravovacího provozu, výdaje cca 130 mil. Kč, rekonstrukce
energocentra, výdaje cca 20 mil. Kč, pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče, výdaje
cca 230 mil. Kč.
Nemocnice Třebíč – přístavba a rekonstrukce operačních sálů, výdaje cca 210 mil. Kč,
rekonstrukce TS 1 a náhradního zdroje, výdaje cca 12 mil. Kč.
- Nemocnice Nové Město na Moravě – rekonstrukce vstupního pavilonu, výdaje cca 50 mil. Kč,
zateplení obvodových plášťů čtyř budov, výdaje cca 50 mil. Kč.
- Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č. p. 710, výdaje cca 30 mil. Kč, pavilon
dětského, gynekologickoporodnického a neurologického oddělení, výdaje cca 350 mil. Kč,
rozšíření urgentního příjmu, výdaje 16 mil. Kč.
- Domov pro seniory Ždírec – pracoviště Jihlava – výstavba nové budovy výdaje cca 300 mil. Kč.
- Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou – výstavba tělocvičny, výdaje cca 75 mil. Kč.
- Krajský úřad Kraje Vysočina – administrativní budova E, výdaje cca 420 mil. Kč.
- Střední škola průmyslová a automobilní Jihlava – svářecí škola, 55 mil. Kč.
- Ústav sociální péče Věž - nové objekty bydlení pro klienty.
- Pedagogicko psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum – rekonstrukce objektů v
Havlíčkově Brodě a Třebíči, výdaje cca 45 mil. Kč.
- Stavby v souvislosti s projekty transformace ústavů sociální péče (Pávov, Měřín, Žďár nad
Sázavou, Nové Město na Moravě, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Golčův Jeníkov,
Chotěboř, Havlíčkův Brod).

Dotazy:
Proč se navýšily mzdové náklady o sick days, pro kolik je to zaměstnanců a o kolik se mzdové náklady
navýšily.
- Mzdové náklady se z důvodu sick days navýší řádově o statisíce. Placené sick days jsou určené
pro zaměstnance krajského úřadu, kteří do této doby mohli čerpat tři dny neplaceného
zdravotního a sociálního volna.
Pan hejtman poděkoval za prezentaci druhého bodu a přistoupil k bodu třetímu.
Na úvod tohoto bodu uvedl, že kraj neumí zajistit hospodaření s vodou bez komplexního přístupu MŽP
ČR, MZ ČR a vlády. Kraj Vysočina na tento problém upozorňuje již od r. 2015. Dlouhodobé sucho se
projevuje nejen na vodních tocích, ale i na zaklesnutí hladiny podzemních vod. Negativní vliv na
množství a kvalitu podzemních vod mají i ubývající lesní porosty zasažené kůrovcovou kalamitou, které
jsou vidět zejména v jižní části kraje. Poté předal slovo panu Mgr. Mikynovi.
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3. Různé: Informace k zajištění vodních zdrojů a opatření proti suchu a ke kůrovcové
kalamitě, Mgr. Jaroslav Mikyna, Ing. Jiří Bartoš
Pan vedoucí Mgr. Jaroslav Mikyna poděkoval za slovo. Na jednání si připravil prezentaci, kterou
okomentoval. Prezentace je k zápisu přiložena jako Příloha č. 2 a obsahovala tyto body.


Dlouhodobé sucho a nedostatek vody na území Kraje Vysočina
 Srážkový deficit na území kraje od roku 2015 do konce října 2018 již přesáhl 430 mm.
 Od r. 2015 jsou na území kraje rovněž vyšší průměrné teploty oproti dlouhodobému normálu, což
znamená i podstatně vyšší výpar.
 Pouze ve třech měsících roku 2018 napršelo na Vysočině alespoň tolik jako je dlouhodobý
průměr. Se vší pravděpodobností bude rok 2018¨z hlediska srážek na území Kraje Vysočina
horší než suchý rok 2015.
 Důsledek – významně podnormální stav vody ve vodních tocích a vodních nádržích a pokles
vydatnosti zdrojů podzemních i povrchových vod.
 Přehled roční úhrny srážek v Kraji Vysočina (mm).
 Přehled roční teploty v Kraji Vysočina (°C)
 Rok 2018 – problém s množstvím nebo kvalitou vody byl či je u několika desítek obcí
zásobovaných z lokálních zdrojů podzemních vod – navážení vody do vodojemů či hledání
nových zdrojů vod nebo připojování na skupinové vodovody.
 Např. nejvýznamnější prameniště podzemních vod na okrese Třebíč – Heraltice - Opatov Předín umístěné v lesním komplexu je na polovině obvyklé vydatnosti.
 Obce napojené na skupinové vodovody (zdrojem vody jsou zdroje povrchových vod –
vodárenské nádrže) zatím neměly s dodávkou pitné vody problémy.
 V r. 2018 dochází i na těchto nádržích po 4 letech sucha k značnému zaklesnutí hladin.
 Predikce hladin vodních nádrží 2018 - 2019: Hubenov, Vír, Nová Říše, Mostiště, Vranov.
 Hejtman Kraje Vysočina inicioval již v roce 2016 zřízení pracovní skupiny jako svého poradního
orgánu k řešení dopadů dlouhodobého sucha na území kraje. Výstupem činnosti jsou materiály,
které se dále aktualizují:
-Doporučení (metodika) pro obce a obecní úřady Kraje Vysočina.
-Opatření (krátko, středně a dlouhodobá) k řešení dopadů sucha.
-Materiál k zadržování vody v krajině na území kraje.
Výstupy jsou zveřejněny na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz

Zásobování obyvatel pitnou vodou
Dotace z rozpočtu KV poskytované do VHI
 V roce 2018 byla celková alokace 67 mil. Kč
 Fond Vysočiny GP Čistá voda 2018 alokace 7 mil. Kč.
 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a
kanalizací - alokace 60 mil. Kč.
 Dotace do infrastruktury vodovodů a kanalizací jsou KV poskytovány obcím a jejich svazkům již
od roku 2002.
 Za dobu existence kraje se jedná o dotace z jeho rozpočtu v celkové výši přes 850 mil. Kč.
 Příjmy kraje z poplatků za odběr podzemních vod byly méně než 1/3 – cca 16 mil. Kč ročně.
 Od roku 2019 budou všechny dotační tituly kraje sloučeny do Fondu Vysočiny – místo zásad ZK
nový GP „Stavby ve vodním hospodářství 2019 a dále GP „Čistá voda 2019“.
Druhou část bodu, Informace ke kůrovcové kalamitě, okomentoval pan vedoucí Ing. Jiří Bartoš.


Kalamitní štáb svolávaný hejtmanem Kraje Vysočina, respektive odborná pracovní skupina řešící
kůrovcovou kalamitu na Vysočině pracuje od dubna r. 2018. Členy kalamitního štábu jsou Lesy
ČR, zástupci krajského úřadu, zástupci ORP a zástupci největších zpracovatelů dřeva na
Vysočině.
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Největší problémem jsou sucho a vysoké letní teploty. S tím souvisí vznik velkého množství
kalamitního dřeva, které nemá kdo zpracovávat. Na to navazuje problém zpracovatelských
kapacit ve smyslu pořezu. ČR má kapacitu 13mil. kubíků, 2-4mil. kubíků lze vyvést do zahraničí a
zbytek je dřevo, které není v současné době akceptovatelné trhem.
Dotační politika: MZe ČR na situaci v lesích zareagovalo tím, že od 1. 11. 2018 proběhla novela
nařízení vlády č. 30 z r. 2014, kde jsou navýšené některé položky, např. sazba za sazenici a
sazba na výchovu porostu.
Dne 19. 6. 2018 byly schváleny Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
hospodaření v lesích č. 8/2018. V rámci těchto zásad byla dotována zejména položka
„Oplocenky“ a je záměr v tomto pokračovat i v r. 2019. Předpokládá se, že na 1. jednání
zastupitelstva kraje bude předložen materiál, který by obohatil Fondy Vysočiny o položku
Oplocenek.
Další položka ve smyslu dotací, která bude podporovaná v r. 2019, je „Podpora školkařů.“
Je třeba, aby školky produkovaly výrazně vyšší podíl nesmrkového reprodukčního materiálu.
Prognózy ve smyslu kůrovce jsou na rok 2019 na území Vysočiny různorodé. Nejvýznamnější
proměnná bude průběh počasí během zimy i celého roku. Od způsobu, jakým se budou odvíjet
ukazatele srážek a teplot, se bude odvíjet i rozsah kalamity. Předpokládá se středová hodnota 5
– 6 mil. kubíků kůrovcového dříví na Vysočině.

Dotaz:
Existuje nějaký projekt či studie, která by se zabývala kontrolou přepravy nakaženého dřeva kůrovcem?
- Projekt ani studie tohoto typu neexistuje. MZe ČR zareagovalo na jaře r. 2018 novelou vyhlášky
č. 101, která upravuje opatření na úseku ochrany lesa. Ve vyhlášce je uvedeno, že nelze
přepravovat dřevo, které má v sobě kůrovce. Problém je ale vymahatelnost tohoto opatření.
Pohyb napříč celou republikou je natolik dramatický, že není v silách žádných složek, z pohledu
státní správy, tuto položku kontrolovat a sankcionovat.
Pan Kott doplnil, že jednání k problematice sucha i ke kůrovcové kalamitě probíhá jak na úrovni MZe
ČR, tak na úrovni MŽP ČR. V rozpočtu MZe ČR byla vyčleněna 1mld. Kč na řešení nejzávažnějších
problémů v lesích. Proběhlo jednání zemědělského výboru a SVOLu. Původních 800mil. Kč se při
změně rozpočtu navýšilo na 1,4mld. Kč. Doprovodné usnesení zemědělského výboru ukládá ministrovi
zemědělství, aby veškeré ušetřené finanční prostředky byly převedeny do kapitoly boje s kůrovcem.
4. Diskuze
Ke čtvrtému bodu nikdo nevznesl žádný dotaz ani připomínku.
5. Závěr
Pan hejtman MUDr. Jiří Běhounek informoval, že příští jednání bude naplánované na březen 2019.
Na závěr jednání všem přítomným poděkoval za účast, popřál všem hezké svátky a se všemi se
rozloučil.

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

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 10. 12. 2018
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