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

ZÁZNAM
z 8. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje konané
dne 22. dubna 2013 od 12:00 hod. v zasedací místnosti č. 218 budovy A
Krajského úřadu Karlovarského kraje
Přítomni:
PaedDr. Josef Novotný, Bc. Miloslav Čermák, Ing. Petr Navrátil, Mgr. Jaroslav Borka,
Ing. Václav Jakubík, JUDr. Václav Sloup, Ing. Rudolf Borýsek, Ing. Jan Novotný,
Jakub Pánik, Mgr. František Balák, Jiří Vrablec, Helena Šebestová, Josef Mráz,
Václav Veselý, Zdeňka Králová
Omluveni:
Mgr. Jan Mraček, Ing. Josef Ciglanský, JUDr. Martin Havel, Alena Kodýdková,
Pavel Růžička, Bc. Věra Dimová, Ing. Jan Bureš
Hosté:
Ing. Kamil Řezníček, Ing. František Štěpánek, Ing. Luboš Orálek, Bc. Tomáš Linda,
Bc. Pavel Čekan, Ing. Jana Michková, Ing. Pavel Hojda, Ing. Barbora Krejčová,
Radek Třešňák
Prezenční listina je uložena v kanceláři sekretariátu Rady hospodářské a sociální dohody
Karlovarského kraje (dále jen RHSD KK).

Program:
1. Zahájení zasedání, uvítání hostů a odsouhlasení programu
a) kontrola úkolů
2. Odvolání a jmenování zástupců krajské samosprávy v RHSD KK
3. Přizvání Hospodářské a sociální rady Sokolovska do RHSD KK
a) změna stanov – schválení
b) změna jednacího řádu – schválení
4. Stav zaměstnanosti obyvatel kraje
5. Informace z jednání Předsednictev RHSD KK
6. Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti
7. Různé:
a) Regionální operační program Severozápad – informace
b) Konference Svazu průmyslu a dopravy v KV - informace
b) aktuální stav ve školství – návrhy řešení
a) aktuální stav v dopravě
d) aktuální stav zdravotnictví a lázeňství
8. Usnesení
Souhrn dle průběhu jednání.
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Průběh jednání:
1. Zahájení plenární schůze s uvítáním hostů a odsouhlasení programu
1.1 Přivítání a úvodní slovo
Účastníky plenárního zasedání a milé hosty přivítal a úvodní slovo přednesl hejtman a
předseda krajské tripartity PaedDr. Josef Novotný. Dále pak už jednání z jeho pověření vedl
Bc. Miloslav Čermák náměstek hejtmana Karlovarského kraje.
1.2 Schválení programu
Bc. Miloslav Čermák požádal o odsouhlasení programu – přijato. Viz usnesení, bod 1.
1.3 Stanovení ověřovatelů záznamu
Plenární schůze RHSD KK navrhla a přijala tyto ověřovatele záznamu:
Pan Ing. Jan Novotný - reprezentující zaměstnavatelské a podnikatelské svazy
Pan Jiří Vrablec
- reprezentující odborové svazy
Pan Bc. Miloslav Čermák - veřejná správa kraje
Viz usnesení bod 2.
1.4 Kontrola plnění úkolů
Kontrolu uložených úkolů z minulého plenárního jednání provedl tajemník pan Václav
Veselý, kdy konstatoval, že nebyly s výhledem na nové volební období v usnesení přijaty.
2. Odvolání a jmenování funkcionářů krajské samosprávy do RHSD KK
Tajemník pan Václav Veselý, seznámil přítomné s usnesením Rady Karlovarského kraje
č. RK 44/01/13, kterým byli odvoláni zástupci krajské samosprávy:
Ing. Eva Valjentová, Ing. Jaroslav Bradáč, PaedDr. Vratislav Emler
a nově jmenováni:
Mgr. Jaroslav Borka, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a vnitřních záležitostí,
JUDr. Václav Sloup, náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy,
Ing. Václav Jakubík, člen rady kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství.
Viz usnesení bod 3.
Poznámka: Jako pracovní materiál byl účastníkům jednání poskytnut jmenný soupis zástupců
partnerských stran, který tvoří přílohu této písemnosti.
3. Přizvání Hospodářské a sociální rady Sokolovska do RHSD KK
K pozvánce na sněm byly přiloženy návrhy změn stanov a jednacího řádu předkládané a
projednané na posledním 15. předsednictvu tripartity. Tajemník zodpověděl vznesené dotazy
a poté byla změna stanov a jednacího řádu Rady hospodářské a sociální dohody
Karlovarského kraje hlasováním jednomyslně přijata – viz usnesení bod 4.
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Dále pak Bc. Čermák oznámil úmysl Hospodářské a sociální rady Sokolovska vstoupit do
krajské tripartity a požádal jejího předsedu Ing. Orálka o sdělení motivace, která k tomu
vedla. Předsednictvo RHSD KK vstup doporučuje. Po vystoupení předsedy HSRS bylo
přistoupeno k hlasování s jednomyslným potvrzením vstupu HSRS do krajské tripartity - viz
usnesení bod 5.
Pan Vrablec vyzdvihnul přístup HSRS k řešení problematiky Sokolovska, potažmo pak
problematiky krajské. Vstup vítá.
4. Stav zaměstnanosti obyvatel v kraji
Ředitel Úřadu práce v Karlových Varech pan Ing. Kamil Řezníček podal k věci informaci,
když konstatoval, že aktuální krajská nezaměstnanost činí k 31.3.2013 9,2 % práceschopného
obyvatelstva, okresy KV 9 %, CH 7,9 %, SO 10,9 % a ČR 8 %. Dále pak podal komentář
k písemnému pracovnímu materiálu Úřadu práce rozeslanému již dříve v rámci tripartitního
servisu a zodpověděl dotazy. Byla diskutována nová metodika výkazu nezaměstnanosti.
5. Informace z jednání Předsednictev RHSD KK
Zevrubnou shrnující informaci podal pan Bc. Miloslav Čermák. Detailně je možno se
s obsahem a závěry proběhlých jednání (14. a 15. předsednictvo) seznámit na internetových
stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje v odkazu Rada hospodářské a sociální
dohody.
6. Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti
Zevrubnou informaci k tématu podal PaedDr. Novotný. Akce proběhla dne 19. 4. 2013 na
krajském úřadě pod vedením hejtmana. Předsedou byl zvolen Mgr. Kříž, do vedoucího týmu
jako tajemnice pak Ing. Michková. Byly také navrženy tématické pracovní skupiny. Z tohoto
úvodního jednání bude pořízen samostatný záznam a tento bude informačně poskytnut
členské základně RHSD KK. Pracovní materiály k jednání je pro jejich velký objem možno
obdržet jednotlivě na vyžádání přes sekretariát tripartity.
Bc. Linda – proč není zástupce Chebu v KATu?
PaedDr. Novotný – zástupce Chebu lze zapojit do vznikajících pracovních skupin KAT.
Pan Vrablec žádá o směrování materiálů KATu na pověřeného kolegu Pavla Růžičku.
Závěr – viz usnesení bod 6.
7. Různé
a) Regionální operační program Severozápad
Vyčerpávající informaci o aktuálním stavu záležitosti podal Ing. Navrátil, kdy po diskusi
byla přijata výzva tripartity - viz usnesení bod 9.
Doplnil hejtman PaedDr. Novotný informací o vztahu vlády ČR a orgánů EU při úhradě
případné korekce. Kraje nejsou v tomto pro EU partner.
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Bc. Čermák – nejdůležitější je znovuobnovení proplácení realizovaných projektů s ohledem
na situaci žadatelů.
Ing. Borýsek konstatuje, že je třeba všemi prostředky tlačit na uvolnění financí z ROPů. Je
postiženo především stavebnictví (krachy firem) a s tím související nezaměstnanost.
Ing. Novotný zjišťuje, že vládou uplatňované korekce jsou formou politického boje s regiony.
Je třeba oponovat.
Široká diskuse – Bc. Linda, Bc. Čekan, pan Vrablec – je nezbytné se zasadit o neprodlené
uvolnění finančních prostředků k proplacení již vykonaných prací zhotovitelům.
Poslanec Ing. Hojda se vyjádřil ke krokům vlády, kdy tato nekomunikuje a není z jeho
pohledu potřebná komunikace ani v Parlamentu ČR.
Pan Pánik konstatuje, že evropské peníze z ROP Severozápad jsou součástí politických her.
Mgr. Borka sdělil, že je třeba zavázat vládu zastupovat zájmy ČR v Evropské unii.
PaedDr. Novotný informoval o jeho komunikaci ve věci s premiérem a ministrem financí.
Závěr – viz usnesení bod 9
.
b) Konference Svazu průmyslu a dopravy ČR
Informoval hejtman PaedDr. Novotný, zmínil u nás dne 29. 4. 2013 připravovanou
konferenci Svazu průmyslu a dopravy ČR. Pracovní materiál - návrh programu ve variantách
je zpracován k posouzení organizátora se zapojením krajských alternativ.
Doplnil Bc. Linda stručnou zprávou o zkušenostech při budování a výhledu rozvoje Chebské
průmyslové zóny.
c) Aktuální stav školství v kraji
Stručnou informaci podal JUDr. Sloup. Zjišťuje, že aktuálně nedochází ke změnám. Stav je
stabilizovaný. Na zlepšování stavu se aktivně pracuje.
d) Aktuální stav v dopravě kraje
Ing. Navrátil obšírně komentoval stav krajské dopravy na silnici, železnici a provoz letiště,
kdy vyzdvihnul jeho hospodaření v „černých číslech“ na rozdíl od ostatní krajských letišť.
V silniční dopravě kraje je připraveno mnoho projektů k financování ze Strukturálních fondů
EU. Běžné opravy silnic II. a III. třídy se samozřejmě provádí tak, jak to finanční možnosti
kraje umožňují. Zanedbanost se zde pohybuje v řádu miliard Kč. Jinak je aktuální stav beze
změn, problém R6 trvá i nadále.
e) Aktuální stav zdravotnictví a lázeňství v kraji
Informaci vedl Bc. Čermák, kdy požádal paní Šebestovou o posouzení a názor na věc
z pohledu odborářů. Po obsáhlém komentáři se plénum shodlo na této výzvě:
Účastníci 8. plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského
kraje žádají vládu ČR urychleně zahájit debatu všech kompetentních zástupců, včetně
odborů, ke změnám indikačního seznamu vyhlášky č. 267/2012 Sb. o stanovení
indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost,
kdy je třeba zhodnotit jeho dosavadní negativní dopady na lázeňské společnosti a
zaměstnanost v kraji. Zároveň požadují celkově vrátit objem financí do lázní, které
působí jako zařízení nejen léčebné, ale i preventivní péče o obyvatelstvo, minimálně však
na úroveň roku 2011.
PaedDr. Novotný se dále vyjádřil k neuspokojivému stavu v proplácení nákladů nemocnic
kraje na zdravotní péči především stran Veřejné zdravotní pojišťovny.
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Bc. Čekan považuje návrh ministra financí na zvýšení poplatků za lázeňskou péči za
nepochopitelný přístup.
Pan Vrablec se vyjádřil k aktuální problematice sokolovské nemocnice, kdy nechápe odpor
kraje k financování parkovacího domu firmou SUAS, právní nástupce.
Bc. Čermák – po zrušení usnesení o prodeji pozemku na zasedání Zastupitelstva 18. 4. je
připravován k vyvěšení nový záměr prodeje tohoto pozemku.
Ing. Štěpánek – mrzí ho popsaný přístup k realizaci parkovacího domu v areálu sokolovské
nemocnice, nejde přece o komerční využití stavby, věc chápe spíše jako jakýsi zbytečný
naschvál.
Závěr: Viz usnesení bod 7, 8.

7.

Usnesení

Shrnutí přijatých usnesení 8. pléna RHSD KK provedl tajemník pan Václav Veselý.
Hlasováno bylo v průběhu jednání a na závěr pak o usnesení jako celku a to jednomyslně.
Usnesení je v samostatné příloze.
Informativně:
Na krajském internetovém portálu Karlovarského kraje je pod odkazem KV kraj zavedena
kolonka „ Rada hospodářské a sociální dohody“ kde jsou uvedeny veškeré oficiální a aktuální
informace o krajské tripartitě.

Předseda:

Ověřovatelé:

………………………….
PaedDr. Josef Novotný
hejtman Karlovarského kraje,
předseda RHSD KK

…………………………
Bc. Miloslav Čermák
………………………….
Ing. Jan Novotný
…………………………..
Jiří Vrablec

Zapisovatel:

………………………..
Václav Veselý
tajemník tripartity
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Přílohy: Usnesení
Soupiska členů RHSD KK
Sekretariát RHSD KVK:
telefon 353 502 115, kancelář číslo 127 budovy B Krajského úřadu v Karlových Varech
Zdeňka Králová, mobil: 736 650 203, Václav Veselý, mobil: 736 650 952
V Karlových Varech dne 27. 4. 2013
Záznam z 8. Plenární schůze RHSD KK obdrží elektronickou cestou:
Představitelé veřejné správy kraje:
1. PaedDr. Josef Novotný
2. Bc. Miloslav Čermák
3. Ing. Petr Navrátil
4. JUDr. Martin Havel
5. Ing. Václav Jakubík
6. Mgr. Jiří Borka
7. JUDr. Václav Sloup
Představitelé reprezentativních odborových svazů:
1. Jiří Vrablec
2. Bc.Věra Dimová
3. Pavel Růžička
4. Mgr. František Balák
5. Helena Šebestová
6. Alena Kodýdková
7. Josef Mráz
Představitelé reprezentativních zaměstnavatelských a podnikatelských svazů:
1. Ing. Rudolf Borýsek
2. Ing. Jan Novotný
3. Jakub Pánik
4. Mgr. Jan Mraček
5. Ing. Jiří Veselý
6. Ing. Josef Ciglanský
7. Ing. Jaroslav Brom
Dále hosté:
Ing. Kamil Řezníček
Bc. Tomáš Linda
Ing. Luboš Orálek
Ing. František Štěpánek
Ing. Jana Michková
Ing. Barbora Krejčová
Bc. Pavel Čekan
Ing. Pavel Hojda
Radek Třešňák
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