RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE
ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
ZÁZNAM
z 14. Plenárního zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje konaného
dne 13. června 2017 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 218 budovy A
Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni:

Dle originálu prezenční listiny, který je uložen v kanceláři sekretariátu Rady
hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje (dále jen RHSD KK).

Program jednání
1. Zahájení zasedání, uvítáním hostů a odsouhlasení programu
2. Projednání Akčního plánu restrukturalizace UK, MSK, KVK
3. Projednání stavu krajského zdravotnictví a sociálních služeb
4. Projednání situace v dopravě na území Karlovarského kraje
4. Projekt Kompas – jeho představení a další informace
5. Různé
6. Závěr
1. Zahájení zasedání s uvítáním hostů a schválení programu
Jednání tripartity zahájila hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně RHSD KK Jana
Vildumetzová, přivítala všechny přítomné a zároveň uvítala hosty.
Program jednání byl jednomyslně schválen.
2. Projednání Akčního plánu restrukturalizace UK, MSK, KVK
Předsedkyně RHSD KK informovala přítomné, že dle dohody z Předsednictva RHSD KK
vedení kraje sestavilo seznam 10 priorit, které budou prosazovány primárně do Akčního
plánu. S prioritami byli předem seznámení jak zástupci odborů, tak zaměstnavatelů. Priority
byly předloženy ke schválení v tomto znění:
C.1.8. Vzdělávání a výzkum v oblasti lázeňství a balneologie
G.1.5. Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy
karlovarského letiště
A.2.1. Podnikavý region - PODREG
G.1.2. Komplex opatření k výstavbě a modernizaci významných
dopravních úseků silnic I, II. a III. třídy
E.1.1. Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z
příčin dlouhodobé nezaměstnanosti
E.2.3. Rozvoj zdravotnické infrastruktury v KVK
D.1.2. Podpora a realizace prezenční i kombinované formy VŠ studia
realizovaného na území KVK
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D.1.3. Cílené výzvy z OP pro Výzkum, vývoj a vzdělávání VŠ v KVK
F.1.5. Akcelerace a urychlené čerpání alokace problému na řešení
ekologických škod
F.1.6. Program revitalizace Krušných hor
K tématu proběhla rozsáhlá diskuse, kdy senátor Horník poukazoval na to, že například
v Akčním plánu se hovoří jen o problematice těžby a zpracování lithia, ale totéž je potřeba
řešit i ohledně jílu, kaolínu a dalších kovů, kde chybí po těžbě těchto surovin návaznost na
zpracování spolu s problematikou vzdělávání lidí v oborech, které zpracování a další využití
vyučují.
Dále byla zmíněna problematika dopravy v klidu, která není v akčním plánu vůbec řešena.
K tomuto byla shoda, že jde především o problematiku měst a obcí, kterou by se neměl
primárně zabývat Akční plán. Ohledně problematiky brownfieldů bylo zmíněno, že zde chybí
primárně místní podpora podnikání ze strany měst a obcí.
Usnesení:
Plenární zasedání RHSD KK schvaluje předložený Akční plán a souhlasí s prosazováním
daných priorit za Karlovarský kraj tak, jak byly předloženy.
3. Projednání stavu krajského zdravotnictví a sociálních služeb
Radní pro zdravotnictví Jan Bureš informoval přítomné o aktuálním stavu krajského
zdravotnictví. Zásadním problémem i nadále zůstává nedostatek zdravotních sester. Od
začátku letošního roku KK provedl převod finančních prostředků ve výši 20 mil Kč přímo na
platy zdravotních sester. Dále od 1.7. proběhne navýšení platu sester o dalších 2 tis. Kč. KK
se přihlásí do dotačního programu MZ ČR. Jan Bureš dále informoval, že byla zřízená
pracovní skupina, která se bude zabývat problematikou zdravotnictví v KK.
Náměstek hejtmanky Petr Kubis informoval o stavu sociálních služeb v KK. Kraj je
připravený na navýšení mezd v tomto sektoru.
Plenární zasedání bere na vědomí přednesené informace.

4. Projednání situace v dopravě na území Karlovarského kraje
Náměstek hejtmanky pro dopravu Martin Hurajčík informoval přítomné o stavu příprav
obchvatů Lubenec-Řevničov, Drmoul-Trstěnice a Řevničov-Nové Strašecí. Kraj v příštím
roce čeká zásadní úkol a sice končí smlouvy na dopravní obslužnost v kraji. Na potřebné
opravy II. a III. by kraj potřeboval až 4 miliardy. Dále o konci ztrátové linky KV-Düseldorf.
Plenární zasedání bere na vědomí přednesené informace.
4. Projekt Kompas – jeho představení a další informace
O projektu Kompas přišel informovat pan Červenka z KARP. Primárním úkolem projektu je
oslovit zaměstnavatele a následně školy a na základě výstupu nastavit obory ve středním a
učňovském školství tak, aby odpovídaly poptávce firem.
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Následně si vzal slovo pan radní pro školství Jaroslav Bradáč, který ještě tuto problematiku
více specifikoval.
Plenární zasedání bere na vědomí přednesené informace.
5. Různé
Usnesení:
Plenární zasedání souhlasí, aby se Ing. Radka Šplíchalová účastnila Plenárního zasedání
RHSD KK s hlasem poradním.
Na závěr si vzal slovo p. Kadečka z RHSD ČR a podal upřesňující informace k probíraným
tématům.
6. Závěr
Předsedkyně RHSD KK Jana Vildumetzová ukončila Plenární zasedání RHSD KK v 11.40
hodin.
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