RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE
ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

ZÁZNAM
z 16. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
konaného dne 17. června 2013 od 12:00 hod. v zasedací místnosti č. 218 budovy A
Krajského úřadu Karlovarského kraje
Přítomni:
Hosté:

Omluveni:

PaedDr. Josef Novotný, Bc. Miloslav Čermák, Jiří Vrablec, Pavel Růžička,
Bc. Věra Dimová, JUDr. Václav Sloup, Ing. Jan Veselý, JUDr. Martin Havel,
Zdeňka Králová, Václav Veselý
Rudolf Chlad, Ing. Kamil Řezníček, Ing. Petr Navrátil,
Mgr. Jelena Kriegelsteinová, Milan Matějka
Ing. Rudolf Borýsek, Ing. Jana Michková, Jakub Pánik, Ing. Luboš Orálek,
Bc. Tomáš Linda, Hana Šnajdrová, Ing. Barbora Volfová, Bc. Pavel Čekan

Originální prezenční listina je uložena v kanceláři sekretariátu Rady hospodářské a sociální
dohody Karlovarského kraje (dále jen RHSD KK).
Program dle pozvánky s doplněním.
1. Zahájení
Jednání tripartity zahájil a hosty přivítal poslanec PČR, hejtman kraje a předseda RHSD KK
PaedDr. Josef Novotný.
Dále jednání pak z pověření vedl náměstek hejtmana pan Bc. Miloslav Čermák.
Vložen bod 3. Ke stavu krajského školství
bod 2c) Předání originálu novelizovaného statutu a jednacího řádu
bod 2d) Hejtmanská petice na podporu zavedení krajských dálničních známek.
Přítomnými odsouhlaseno.
2. Kontrola úkolů z minulého jednání předsednictva a pléna
2.2) 15. předsednictvo RHSD KK ukládá odeslat hromadný dopis předsedům výborů
zastupitelstva a komisí rady kraje s oznámením opětovného zájmu instalovat pozorovatele
tripartity do vybraných výborů a komisí kraje.
Nositel úkolu: Bc. Čermák
Termín: do 15. 3. 2013
Plnění: Dne 12. 3. 2013 odešel oslovující dopis viz výše. Informace o reakci bude podána na
16. předsednictvu.
Reakce na oslovující dopis byly vesměs pozitivní.
Splněno. Vypouští se ze sledování.
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2.3) 15. předsednictvo RHSD KK ukládá sestavení pracovní skupiny – Karlovarský kraj,
MěÚ Sokolov, MěÚ Aš, MěÚ Bochov, MěÚ Žlutice, HK, HSRS, Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Úřad práce a Sokolovská uhelná, právní nástupce.
Hejtman výše zmíněné obešle dopisem s žádostí o nahlášení jejich zástupců do pracovní
skupiny.
Nositel úkolu: PaedDr. Novotný. Termín: do 28. 2. 2013
Plnění: Výše uvedení zástupci byli písemně osloveni a přislíbili účast v tzv. Krajském akčním
týmu pro rozvoj zaměstnanosti. První pracovní schůzka proběhne dle předpokladu 19. 4.2013.
Ke dni kontroly 14. 6. 2013 nedošla reakce z ministerstva ŽP.
Zakládající schůzka dne 19. 4. 2013 proběhla. Další schůzka krajského akčního týmu se pak
uskutečnila dne 31. 5. 2013.
Věc je na programu v bodě Různé.
Bude průběžně sledováno.
2.4) 15. předsednictvo RHSD KK žádá HSRS o prověření možnosti pomoci zaměstnavatelům
Sokolovska jako je například HAAS & CZJEK v Horním Slavkově a ČESDA, Libatex s. r. o.
v Libavském Údolí či Sokolovské strojírny, kde přichází o práci v uplynulém období cca
celkem 150 zaměstnanců.
Plnění: Výsledek prověření bude přednesen na příštím předsednictvu.
Na 16. předsednictvo se zástupce HSRS nedostavil.
Odloženo na příště.
2.5) 15. předsednictvo RHSD KK žádá všechny členy předsednictva RHSD KK o přípravu
námětů a podnětů k řešení nezaměstnanosti v Karlovarském kraji.
Nositelé úkolu: členové předsednictva RHSD KK
Termín: příští jednání předsednictva RHSD KK
Plnění: Ke dni kontroly nedošly do sekretariátu tripartity žádné písemné podněty nebo návrhy.
Úkol zůstává v obecné rovině i nadále.
Vypouští se z průběžného sledování.
Výpis z usnesení 8. plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského
kraje, které proběhlo dne 22. dubna 2013 na Krajském úřadě.
Plenární zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje:
7. Vyzývá Vládu ČR a Ministerstvo zdravotnictví k přehodnocení vyhlášky č. 267/2012 Sb.
o stanovení indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a
dorost. Viz text výzvy níže.
8. Vyzývá Vládu ČR a Ministerstvo zdravotnictví ke změně vyhlášky č. 475/2012 Sb. o
stanovení hodnot bodu pro rok 2013 a konstatuje, že její stávající podoba je pro
nemocniční zařízení kraje likvidační.
9. Vyzývá Vládu ČR a Ministerstvo financí ČR k převzetí svého podílu odpovědnosti na
chybách v čerpání Strukturálních fondů a úhradě korekce z Regionálních operačních fondů
uložené Evropskou unií a zajistit uvolnění čerpání finančních prostředků, především na
úhradu již rozběhlých projektů měst a obcí kraje.
Ve věci předešlých tří bodů odešly dne 30. 4. 2013 dopisy na ministerského předsedu a
ministra zdravotnictví. Ke dni kontroly 14. 6. 2013 na předmětné dopisy reakce nedošly.
Bude průběžně sledováno.
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3. Ke stavu krajského školství
JUDr. Václav Sloup podal souhrnnou aktuální informaci o stavu především středního
školství v kraji ve vazbě na demografický vývoj populace nastupujících školských ročníků a
na přijímaná opatření kraje. Proběhla široká diskuse.
Závěr: Sledování vývoje v rezortu školství kraje zůstává i nadále trvalou prioritou tripartity.
4. Aktuální vývoj zaměstnanosti v Karlovarském kraji
Ing. Řezníček podal doplňující komentář k již zaslanému květnovému výkazu
nezaměstnanosti v kraji. Proběhla široká diskuse ( PaedDr. Novotný, Ing. Novotný, pan
Růžička) ke struktuře evidovaných nezaměstnaných především však k souboru absolventů
škol. Současně byla zvažována možnost jejich uplatnění na trhu práce tak, aby zůstali
v regionu a neodcházeli za prací jinam, např. do Prahy.
Závěr: Pan Ing. Řezníček poskytne statistický přehled registrovaných nezaměstnaných
absolventů škol roztříděných především podle profesí k dalšímu rozboru v rámci kraje.
Nezaměstnanost k 31. 5. 2013 v ČR činí 7,5 % a v KV kraji 8,8 % práceschopného
obyvatelstva. Dělení dle okresů: KV 8,6 %, SO 10,6 %, CH 7,3 %.
5. Aktuální stav financování projektů ROP Severozápad
Ing. Navrátil podal zevrubnou informaci ke stavu úhrady případných korekcí plynoucích
z problematiky financování projektů Regionálního operačního programu Severozápad. Nově
přistupuje do hry dopad rozpadu Nečasovy vlády, který věc dále komplikuje. V diskusi
doplnil PaedDr. Novotný a Ing. Novotný postřehy dopadů alternativního vývoje věci.
6. Různé
a) Informace - Skarty – poslední stav, výplaty sociálních dávek
Ing. Řezníček informoval přítomné o ne zcela jasných dopadech zrušení Skaret. V kraji je
rozdáno cca 12 tis. Skaret z celkového počtu cca 14 tis. kusů. Zatím tyto slouží jako průkaz
pobíratele podpor. Očekává další pokyny ústředí ve věci nakládání s tímto produktem.
b) Informace – setkání rady kraje s vedením HSRS dne 27. 5. 2013
Bc. Čermák v rychlosti okomentoval průběh setkání Rady KK s představiteli HSRS.
Záznam byl již dříve rozeslán.
c) Předání originálu novelizovaného statutu a jednacího řádu – paní Králová předala
originál novelizovaného statutu a jednacího řádu panu Vrablecovi (odbory) a pak také
Ing. Novotnému (podnikatelé). Zástupci HSRS budou oba dokumenty předány na příštím
jednání tripartity.
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d) Hejtmanská petice na podporu zavedení krajských dálničních známek
Bc. Čermák – v podkladech k dnešnímu jednání byl rozeslán materiál o předmětné petici,
dnes pak také petiční arch k případnému podpisu (podpisům). Věc se týká variantně i dalších
krajských úseků dálnice, tedy nejenom R6.
e) Informace - jednání Krajského akčního týmu dne 31. 5. 2013
Bc. Čermák opět v krátkosti věc okomentoval. Byl předán informační pracovní materiál
Ing. Michkové, záznam z jednání byl již dříve rozeslán.
f) Informace – Strategie rozvoje konkurenceschopnosti a Program rozvoje KK
V předstihu podala souhrnný komentář Mgr. Kriegelsteinová, doplnil pak Ing. Navrátil,
odkaz na webové stránky Karlovarského kraje obsahující tento rozsáhlý materiál byl již dříve
informačně rozeslán. V diskusi následně vyjádřili pánové PaedDr. Novotný, Ing. Novotný a
Bc. Čermák obavu z odlivu vzdělaných lidí z kraje, podporu zřízení vědeckotechnického
parku kraje a vyjádřili nezbytnost podpory ze strany zaměstnavatelů k dosažení patřičného
rozvoje kraje s cílem udržení vzdělaných absolventů v regionu tvorbou odpovídajících
pracovních příležitostí.
g) Slovo hostů – bez přihlášení.
Informačně: Další jednání předsednictva krajské tripartity proběhne dle předpokladu ve
druhé polovině září, případně začátkem října tohoto roku. Bude ještě, jako obvykle, rozeslána
pozvánka.
Přejeme krásné prožití letošních letních prázdnin.

Zapsal: Václav Veselý
mobil: 736 650 952
Ověřila: Zdeňka Králová
mobil: 736 650 203

Záznam z 16. zasedání Předsednictva RHSD KK

4

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE
ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Záznam z 16. Předsednictva RHSD KK obdrží elektronickou cestou:

Představitelé veřejné správy kraje:
1. PaedDr. Josef Novotný
2. Bc. Miloslav Čermák
3. JUDr. Martin Havel
4. JUDr. Václav Sloup
5. Ing. Petr Navrátil
Představitelé reprezentativních odborových svazů:
1. Jiří Vrablec
2. Pavel Růžička
3. Bc. Věra Dimová
Představitelé reprezentativních zaměstnavatelských a podnikatelských svazů:
1. Ing. Rudolf Borýsek
2. Jakub Pánik
3. Ing. Jan Novotný
Představitel přidružené neziskové právnické osoby:
1. Ing. Luboš Orálek
Hosté:
1. Rudolf Chlad, poslanec PČR
2. Ing. Jana Michková, ředitelka KARP
3. Hana Šnajdrová, předsedkyně ANNA KK, o.s.
4. Ing. Barbora Volfová, ředitelka RK Czechinvestu
5. Mgr. Jelena Kriegelsteinová, vedoucí odd. regionálního rozvoje KÚKK
6. Milan Matějka, místostarosta města Ostrov
7. Ing. Kamil Řezníček, ředitel ÚP Karlovy Vary
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