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

ZÁZNAM
z 19. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
konaného dne 24. března 2014 od 12:30 hod. v zasedací místnosti č. 218 budovy A
Krajského úřadu Karlovarského kraje
Přítomni:

PaedDr. Josef Novotný, Bc. Miloslav Čermák, Bc. Věra Dimová,
Pavel Růžička, Ing. Rudolf Borýsek, Jakub Pánik, Ing. Luboš Orálek,
Zdeňka Králová, Václav Veselý

Hosté:

doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc., Ing. Petr Navrátil, JUDr. Václav Sloup,
Ing. Eva Valjentová, Ing. Kamil Řezníček, Ing. Jana Michková,
Ing. Barbora Volfová, Ing. Jiří Červinka, Ing. Miroslav Makovička,
Ing. Roman Procházka, PhDr. Zdeněk Soukup, Ing. Zdeněk Berka,
Radovan Třešňák

Omluveni:

JUDr. Martin Havel, Ing. Jan Novotný, Jiří Vrablec, Václav Pavelek,
Mgr. Miroslav Nenutil, Markéta Wernerová, Mgr. Stanislav Kříž,
Mgr. Jaroslav Borka, Ing. Jan Horník, Hana Šnajdrová

Originální prezenční listina je uložena v kanceláři sekretariátu Rady hospodářské a sociální
dohody Karlovarského kraje (dále jen RHSD KK).
Program dle pozvánky + aktualizace.
1. Zahájení
Jednání tripartity zahájil a hosty přivítal hejtman Karlovarského kraje a předseda RHSD KK
PaedDr. Josef Novotný. Přivítal jmenovitě vládního zmocněnce doc. Ing. Jiří Cieńciału, CSc.,
poslance a senátory Karlovarského kraje. Pověření pana vládního zmocněnce bylo rozšířeno
také na náš kraj a on jej přijímá.
Dále jednání pak z pověření vedl náměstek hejtmana pan Bc. Miloslav Čermák.
Byl vložen aktuální druhý bod jednání ve vazbě na přítomnost vládního zmocněnce.
Kontrola úkolů z minulého jednání předsednictva


Z 18. předsednictva konaného dne 18. 11. 2013 byly na plénu tyto dobrovolné úkoly:

PaedDr. Novotný vyzval tripartitní strany k formulaci požadavků na nově vznikající
legislativu lázeňství a zdravotnictví s tím, že jako úkol přednese na plénu sdělení této
problematiky formou dopisu na ministra zdravotnictví s žádostí o uspokojivé řešení.
Plnění: Formulace požadavků stran partnerů došly (Ing. Ciglanský, pí. Šebestová).
Hejtman se obrátil na ministra zdravotnictví svým dopisem ze dne 11. 12. 2013.
Zatím bez odpovědi.
Splněno
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Bc. Čermák podá na plénu zprávu o současném a budoucím financování našeho
zdravotnictví, především však nemocnic kraje ve světle připravované legislativy.
Plnění: V rámci bodu 7 z 9. pléna tripartity podal Bc. Čermák slíbenou informaci.
Splněno


Dále pak úkoly na příští (19.) předsednictvo:

PaedDr. Josef Novotný úvodem poděkoval za poskytnutí tabulky o na ÚP evidovaných
absolventech středních škol a učňovských oborů. Dále pak prezentoval vlastní přehled
uchazečů o zaměstnání k 9. 10. 2013, studujících za poslední dva roky k 20. 9. 2013 a počet
absolventů (včetně dalších absolventů) v letech 2011/2012 a 2012/2013 v Karlovarském kraji
dle začlenění do okruhu dané profese zpracovaný na odboru školství. Zjišťuje, že se
v evidenci ÚP nachází značný počet profesí na trhu práce nedostatkových (tabulka v příloze).
Směřuje dotaz na ředitele ÚP Ing. Řezníčka, jak je toto možné, v čem je problém?
Ing. Řezníček přislíbil prověření věci a příště podá zprávu.
Plnění: Záležitost již proběhla na předešlém plénu tripartity, je akceptováno.
Splněno

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
Zakládající schůzka proběhla dne 19. 4. 2013. Další schůzka krajského akčního týmu se pak
uskutečnila dne 31. 5. 2013. Následující jednání KAT (Krajský akční tým) proběhlo dne
4. 11. 2013.
Plnění: Je průběžně sledováno a věc je na pořadu jednání 19. předsednictva tripartity.
Plněno: Informace proběhla v rámci bodu 6 a).

Mgr. Kriegelsteinová se mimo jiné také zmínila o novém programu „Záruka pro
mladé“ v rámci podpory operačního programu „Zaměstnanost“.
Bc. Čermák doporučuje se k věci, pro její velkou zajímavost, vrátit příště s doplněním zatím
kusých informací.
Plnění: Aktuálním výsledkem jednání ve věci je odpovědní dopis z 5. 3. 2014 na ministryni
MPSV ČR. Viz příloha.
Splněno

Ing. Volfová konstatuje, že nemá ze strany Sokolovska potřebné výstupy pro
zveřejnění. Nemá s kým věc průmyslových zón Sokolovska konzultovat, nemá partnera.
PaedDr. Novotný navrhuje, aby touto osobou „styčného důstojníka“ byl Ing. Orálek, který by
pak dále odkazoval (kontaktoval) informované odborníky, nejspíše z řad technických
pracovníků SUAS. Příště bude dořešeno.
Plnění: Bude dotaženo na jednání 19. předsednictva RHSD KK.
Splněno: Ing. Orálek návrh přijal.
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2. Problematika území zasažených útlumem těžby v Karlovarském kraji
Pan doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. zmocněnec vlády pro řešení problémů spojených s
revitalizací Moravskoslezského a Ústeckého kraje přednesl s komentářem písemný materiál
zpracovaný ministerskými úředníky k problematice revitalizace a rekultivace Karlovarského
kraje, především však Sokolovska s prosbou o jeho doplnění nebo opravu přítomnými.
Výsledkem proběhlé diskuse pak byla dohoda o poskytnutí této písemnosti k opět
písemnému vyjádření. Materiál obsahoval řadu řekněme nepřesností.
Bc.Čermák využil příležitosti a informativně předal panu zmocněnci korespondenci
hejtmana s bývalým ministrem financí a usnesení vlády ČR k vyčlenění 3 mld. Kč na
projekty zahlazování následků těžby hnědého uhlí bývalých státních podniků s prosbou o
prověření dalšího osudu této věci a podání zprávy.
Ing. Orálek se vyjádřil k trvající potřebě financí na revitalizaci a rekultivaci zasažených
území těžbou hnědého uhlí. Vítá uvolnění finančních prostředků.
PaedDr. Novotný, Bc. Čermák informovali o výhledových možnostech čerpání financí
z Globalizačního fondu EU také pro náš region, kdy se už do jeho parametrů můžeme dostat.
Ing. Borýsek vyzdvihnul naléhavou potřebu dokončení rychlostní komunikace R6, která
mimo jiné také zatraktivní kraj pro potenciální investory a přispěje tak ke snížení
nezaměstnanosti v kraji. Požádal pana zmocněnce za podnikatele o pomoc v této věci.
PaedDr. Novotný informoval pana zmocněnce o své další aktivitě ve věci rozšíření
přenosové soustavy elektrické energie o vzdušné vedení VVN 400 kV ve vazbě na stávající
VN rozvodnu Vítkov u Sokolova. Zatím není obsaženo v územním plánování. Třeba řešit se
sousedním Ústeckým krajem a MPO ČR. Toto je nezbytné pro rozvoj podnikání.
3. Odvolání a jmenování funkcionářů samosprávy do RHSD KK
Řádné jednání zastupitelstva Karlovarského kraje svým usnesením č. ZK 01/02/14 ze dne
13. 2. 2014 odvolalo Mgr. Borku ze všech krajských funkcí z důvodu jeho zvolení poslancem
PČR a nově zvolilo na jeho místo Ing. Evu Valjentovou.
Informaci podal tajemník pan Veselý.
4. Aktuální stav zaměstnanosti v Karlovarském kraji
Ing. Řezníček podal doplňující komentář k již dříve rozeslanému únorovému výkazu.
Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském kraji.
Úřad práce eviduje pokles
nezaměstnanosti. Opačně pak propouští Česká pošta a problém krajských porcelánek trvá i
nadále. V diskusi zodpověděl vznesené otázky.
Nezaměstnanost k 28. 2. 2014 v ČR činí 8,6 % a v KV kraji 9,5 % práceschopného
obyvatelstva. Dělení dle okresů kraje: SO 11 %, KV 9,5 %, CH 8,1 %.
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5. Aktuální stav v krajském školství
JUDr. Sloup podal informaci k nízké kvalifikační úrovni učitelů v kraji, k potřebě rozumných
výjimek v připravované legislativě a uvedl příklady. Bude nezbytná finanční podpora
ministerstva nejen pro budoucí kvalifikanty. Rovněž věková struktura kantorského sboru
v kraji je nadprůměrně vysoká, nicméně věc je řešitelná.
Doplnil Bc.Čermák – je třeba více motivovat začínající učitele, především původem z kraje.
6. Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti (KAT)
Ing. Michková podala zevrubný komentář k poskytnutému informačnímu materiálu o
poslední činnosti KATu. K Paktu zaměstnanosti pak oznámila aktuální informaci a to, že
15. 5. 2014 se bude konat na Krajském úřadě v Karlových Varech workshop na toto téma.
Pozvánka bude rozeslána také pro tripartitní partnery. Očekává po tomto setkání další vývoj
na krajské úrovni podobně jako v kraji Moravskoslezském a Ústeckém. 18. 4. 2014 bude další
jednání KATu.
JUDr. Sloup vítá další technické vzdělávání pracovníků v podnicích organizované úřadem
práce. Rovněž vyzdvihnul zájmovou práci s dětmi vedenou k technickým činnostem.
Ing. Navrátil zmínil možnost financování podobných vzdělávacích aktivit také ze zdrojů
ROPu severozápad.
7. ROP severozápad, informace o současném stavu
Informaci k aktuálnímu stavu podal Ing. Navrátil. Zmínil se o financování projektů a jejich
výběru. Projekty z karlovarského regionu mají velkou šanci k zafinancování. Odkázal na
přiloženou tabulku schválených projektů. Další podrobné informace jsou k dohledání na
www.nuts2severozapad.cz.
Senátor Ing. Berka pak připomněl velkou důležitost hladkého průběhu financování a
realizace podaných projektů především pak pro město Sokolov. Jak s opravami silnic II. a III.
třídy?
Ing. Navrátil je velká šance na získání cca 600 mil. Kč z evropských fondů. Nutno ještě
požehnat z EU, což je především časový problém
8. Aktuální stav zdravotnictví a lázeňství kraje
Paní Bc. Dimová podala komentář k písemné pracovní informaci z jednání sekce lázní
OSZSP ČR ze dne 18. 3. 2014 a prezentaci sekce lázní, zdravotnické odbory tamtéž. Mimo
jiné konstatovala pokles výkonů v roce 2013 o 49% a reálných mezd v lázeňství o 6,2%
(průměr ČR 1,9%). Vývoj hodnotí jako velice nepříznivý. Očekává v letošním roce ve vazbě
na aktuální změnu legislativy jisté zlepšení. Zodpověděla dotazy.
Bc. Čermák informoval o personálním stavu v krajské nemocnici a o výhledu zdravotnictví
v kraji.
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9. Aktuální stav dostavby R6
PaedDr. Novotný vyjádřil se ke změně vedení ŘSD, podal zprávu o svých posledních
jednáních ohledně dokončení celého průtahu rychlostní komunikace na úrovni centrálních
orgánů. Nejsou vykoupeny všechny pozemky, podpora výkupu starosty obcí je nezbytná.
Dostavba R6 je jako priorita uvedena ve vládním prohlášení. Zodpověděl vznesené dotazy. Je
třeba urychleně dostavět 13 km k německé dálnici. Požádal pana zmocněnce o podporu.
10. Různé
a) Informace k průmyslové zóně Sokolov
Ing. Orálek podal informaci o zahájení zemních prací SUAS na ploše budoucí průmyslové
zóny Silvestr u Citic.
Doplnil pan Pánik informací o rozvoji průmyslových zón Chebska. Je citelný nedostatek
odborných pracovních sil. Zmínil dopady (ne)určení strategické průmyslové zóny.
Ing. Řezníček postrádá podobnou průmyslovou zónu Karlových Varů. Konstatuje, že město
podobné aktivity nepodporuje, což považuje za chybu.
Pan Pánik rovněž konstatuje, že dle jeho názoru město Karlovy Vary nepodporuje podnikání.
PaedDr. Novotný nechal rozdat aktualizovanou příručku rozvojových ploch v KV kraji.
Strategická průmyslová zóna kraje je zatím ta Starosedlská. Pokud to tak není, je třeba hledat
a určit náhradu.
Další podrobnosti ve věci jsou k nalezení na internetových stránkách www.karp-kv.cz .
b) Projednání spolupráce MAS s krajskou tripartitou
PaedDr. Novotný úvodem uvedl, že činnost Místních akčních skupin Karlovarského kraje
(dále MAS) trvale patří do záběru krajské tripartity a považuje za nezbytné činnost a
problematiku MAS na tomto fóru sledovat a podporovat.
Ing. Makovička podal zevrubnou informaci o organizaci a činnosti MAS v kraji. Uvedl své
zkušenosti z práce MAS. Konstatuje, mimo jiné, že na vložených 13 mil. Kč z dotací se
podařilo zřídit 8 pracovních míst. V dalším odkázal na detailní informace na jejich stránkách
- http://karlovarsky.nsmascr.cz/. Považuje za nezbytné zvýšit tlak na SUAS k uvedení svých
prioritních podmínek a k přípravě parcel pro uvažované investiční a průmyslové zóny.
Ing. Řezníček – České dráhy a České lesy by mohly (měly) jako státní podniky z popudu
státu více investovat a tím tvořit další nová pracovní místa.
Dne 28. 3. 2014
Zapsal: Václav Veselý v. r.
mobil: 736 650 952
Ověřila: Zdeňka Králová v. r.
mobil: 736 650 203
Přílohy:
Seznam hodnocených projektů – schválené projekty
Dopis na ministryni MPSV ČR ze dne 5. 3. 2014
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Záznam z 19. Předsednictva RHSD KK obdrží elektronickou cestou:
Představitelé veřejné správy kraje:
PaedDr. Josef Novotný
Bc. Miloslav Čermák
JUDr. Martin Havel
Představitelé reprezentativních odborových svazů:
Jiří Vrablec
Pavel Růžička
Bc. Věra Dimová
Představitelé reprezentativních zaměstnavatelských a podnikatelských svazů:
Ing. Rudolf Borýsek
Jakub Pánik
Ing. Jan Novotný
Představitel přidružené neziskové právnické osoby:
Ing. Luboš Orálek
Hosté:
doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.
Ing. Petr Navrátil
Ing. Eva Valjentová
JUDr. Václav Sloup
Ing. Jiří Červinka
Ing. Jana Michková
Hana Šnajdrová
Ing. Barbora Volfová
Ing. Kamil Řezníček
Mgr. Stanislav Kříž
Ing. Miroslav Makovička
Ing. Roman Procházka
Markéta Wernerová
PhDr. Zdeněk Soukup
Mgr. Jaroslav Borka
Ing. Jan Horník
Ing. Zdeněk Berka
Mgr. Miroslav Nenutil
Václav Pavelek
Radovan Třešňák
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