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

ZÁZNAM
z 20. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
konaného dne 12. května 2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 218 budovy A
Krajského úřadu Karlovarského kraje
Přítomni:

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

Hosté:

Gabriela Nekolová, DiS., Ing. Petr Navrátil, JUDr. Václav Sloup,
Zdeňka Kamarádková, Ing. Jana Michková, Ing. Barbora Volfová,
Ing. Jiří Červinka, Ing. Miroslav Makovička, PhDr. Zdeněk Soukup,
Ing. Zdeněk Berka, Václav Pavelek, Ivan Vrzal, Vlastimil Hromíř,
Hana Šnajdrová

Omluveni:

JUDr. Martin Havel, Mgr. Miroslav Nenutil, Markéta Wernerová,
Mgr. Stanislav Kříž, Mgr. Jaroslav Borka, Ing. Jan Horník,
doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc., Ing. Kamil Řezníček

Originální prezenční listina je uložena v kanceláři sekretariátu Rady hospodářské a sociální
dohody Karlovarského kraje (dále jen RHSD KK).
Program dle pozvánky.
1. Zahájení
Jednání tripartity zahájil a hosty přivítal hejtman Karlovarského kraje a předseda RHSD KK
PaedDr. Josef Novotný. Přivítal poslance a senátory parlamentu z Karlovarského kraje, paní
Gabrielu Nekolovou, DiS., která zastoupila vládního zmocněnce doc. Ing. Jiří Cieńciału, CSc.
a další hosty. Dále jednání vedl náměstek hejtmana pan Bc. Miloslav Čermák.


Kontrola úkolů z minulého jednání předsednictva
 Z 19. Předsednictva konaného dne 24. 3. 2014

Pan doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc. zmocněnec vlády pro řešení problémů spojených s
revitalizací Moravskoslezského a Ústeckého kraje prezentoval písemný materiál zpracovaný
ing. Vladimírem Šandou z odboru hornictví Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k
problematice revitalizace a rekultivace Karlovarského kraje, především však Sokolovska.
Výsledkem proběhlé diskuse byla dohoda o poskytnutí tohoto dokumentu k písemnému
vyjádření tripartitních stran.
Plnění: Z důvodu nepřítomnosti vládního zmocněnce byl úkol odložen na další jednání
tripartity.
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2. Problematika území zasažených útlumem těžby v Karlovarském kraji
Paní Gabriela Nekolová, DiS. podala zprávu o průběhu řešení aktuálních problémů
spojených s revitalizací Moravskoslezského a Ústeckého kraje spolu s krajem Karlovarským.
PaedDr. Novotný informoval o svém dopisu adresovaném premiérovi ve věci Poplatku za
vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu a o dvou interpelacích ministrovi financí ve
věci vrácení podílu DPH (3 mld. Kč) a ohledně vypsání výběrového řízení na zhotovitele
stavby III. etapy obchvatu města Sokolova z prostředků Fondu privatizace na zahlazování
následků těžby (viz příloha). Materiály včetně odpovědí obdržel také předseda HSRS a
starosta města Sokolova.
Bc. Čermák se vyjádřil k problematice západního obchvatu Sokolova a informoval o dopise
ministryni pro místní rozvoj s žádostí o poskytnutí prostředků na investiční podporu vzniku
nových pracovních míst, tak jak byly poskytnuty Moravskoslezskému kraji 200 mil. a
Ústeckému kraji 100 mil. Kč (vždy na jedno nové pracovní místo max. 500 tis. Kč.)
Dle paní Nekolové DiS. by mohl postup pro získání podpory být stejný jako v případě kraje
Moravskoslezského a Ústeckého, ale upozornila, že v příslušném vládním usnesení není
Karlovarský kraj uveden.
Hejtman PaedDr. Novotný zašle dopis na předsedu vlády s žádostí o doplnění
Karlovarského kraje do příslušného vládního usnesení.
3. Stav zaměstnanosti v Karlovarském kraji
Paní Zdeňka Kamarádková podala doplňující komentář k rozdanému aktuálnímu
statistickému výkazu nezaměstnanosti v Karlovarském kraji. Úřad práce eviduje pokles
nezaměstnanosti.
Nezaměstnanost k 30. 4. 2014 v ČR činí 7,9 % a v KV kraji 8,6 % práceschopného
obyvatelstva. Dělení dle okresů kraje: SO 10,4 %, KV 8,6 %, CH 6,9 %.
4. Informace z jednání Předsednictev ROP Severozápad
Aktuální informaci podal Ing. Navrátil, kdy odkázal na webové stránky Regionálního
operačního programu severozápad www.nuts2severozapad.cz. Zmínil se o plánu výzev, kdy
je ještě možno uplatnit náhradní projekty v nižších celkových nákladech tak, aby se vešly do
průběžně uvolňovaných prostředků. Zodpověděl dotazy (Ing. Novotný, pan Pánik).
5. Aktuální stav v krajském školství
JUDr. Sloup se ve svém vystoupení zmínil o právě probíhajících závěrečných zkouškách a
maturitách, podal informaci k nízké kvalifikační úrovni učitelů v kraji a opatření kraje
k odstranění tohoto stavu také finančními příspěvky (2,75 mil Kč). Došlo také ke zpřísnění
přijímacích zkoušek, především na střední školy. Pozval vládního zmocněnce na informativní
návštěvu krajských vzdělávacích zařízení. Zodpověděl dotazy.
Doplnil PaedDr. Novotný poznámkou o podpoře kraje učebním oborům technického
vzdělávání. Především zajištění cca 1 mil. Kč na nákup stavebnic Merkur do středních škol
v Karlovarském kraji a uskutečnění celostátní soutěže v Sokolově „Machr roku“, na kterou je
uvolněno cca 1 mil. Kč – podpora oboru elektrotechnický, strojírenský a truhlář.
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6. Krajský akční tým pro rozvoj zaměstnanosti (KAT)
Ing. Michková podala komentář k poskytnutému informačnímu materiálu o poslední činnosti
KATu a jeho doporučení (viz příloha). K Paktu zaměstnanosti uvedla, že 15. 5. 2014 od
10:00 hodin se bude konat na Krajském úřadě v Karlových Varech workshop. Pozvánka byla
rozeslána také pro tripartitní partnery. Očekává po tomto setkání další vývoj na krajské úrovni
podobně jako v kraji Moravskoslezském a Ústeckém.
PaedDr. Novotný – prezentovaná doporučení KAT jsou dobrá, nicméně je třeba je
rozpracovat do konkrétních úkolů.
Ing. Červinka podal doplňující informace k výzvě D8 v Operačním programu OP LZZ.
Bc. Čermák informoval, že tyto projekty, podávané do Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost v rámci výzvy D8 byly dnes projednány Radou kraje.
Závěr: Ing. Navrátil zašle prostřednictvím sekretariátu tripartity informaci o projektech
podávaných do výzvy D8 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Janu
Novotnému.
7. Aktuální stav zdravotnictví a lázeňství kraje
Bc. Čermák informoval o omezení poskytování péče v soukromé nemocnici v Mariánských
Lázních s tím, že od 1. 7. 2014 zde má dojít k obnovení poskytování lůžkové péče na interně.
PaedDr. Novotný – v oblasti investic do zdravotnictví patří mezi hlavní priority kraje vedle
zásadní rekonstrukce chebské nemocnice i výměna zářiče na jeho onkologickém pracovišti a
dokončení centralizace zdravotní péče v karlovarské nemocnici.
8. Aktuální stav dostavby R6
Ing. Navrátil se ve věci dostavby rychlostní komunikace R6 zmínil, mimo jiné, o problémech
s výkupem pozemků a k projektování zbývajících úseků do Nového Strašecí. Je třeba
dokončit napojení na německou dálniční síť (18 km mezi Pomezím a Marktredwitz). Nově
bylo provedeno sčítání hustoty dopravy a bylo, mimo jiné, zjištěno, že ve směru na hraniční
přechod Vojtanov se hustota provozu citelně snížila, naopak se zvýšila ve směru na Aš.
9. Informace o průmyslové zóně Silvestr
Ing. Orálek krátce okomentoval svou písemnou zprávu o stavu připravenosti průmyslové a
investiční zóny Silvestr (viz příloha).
Doplnil Ing. Berka – dle jeho informací má SUAS právní nástupce ještě v tomto roce začít
v brownfieldu Přátelství s bouracími pracemi.
PaedDr. Novotný podal informaci o tom, že potencionální investor na zónu Citice –
Přátelství je k dispozici a jednání se SUAS právní nástupce již běží a že další informace a
výstupy z těchto jednání zatím nejsou poskytovány.
Pan Pánik uvedl, že tímto způsobem, kdy je pomalé tempo přípravy této průmyslové zóny
ovlivňováno čekáním na případného potenciálního investora, k potřebnému pokroku v této
věci nedojde.
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10. Příprava 10. Pléna krajské tripartity
Bc. Čermák nechal ve smyslu stanov krajské tripartity odsouhlasit v pracovní příloze
navržený program 10. Pléna Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje.
Program byl odsouhlasen bez připomínek.
11. Různé
Bc. Čermák podal krátkou informaci z „Velké tripartity“, která se konala dne 22. 4. 2014 na
Úřadu vlády ČR v Praze.
12. Slovo hostů
Paní Nekolová, DiS. informovala o dopadu pozastavení podpisů revitalizačních a
rekultivačních projektů ze strany Ministerstva financí ČR.

Dne 20. 5. 2014
Zapsal: Václav Veselý v. r.
mobil: 736 650 952
Ověřila: Zdeňka Králová v. r.
mobil: 736 650 203

Přílohy
Interpelace na předsedu vlády ze dne 18. 3. 2014 ve věci poplatku za vyjmutí půdy ze
zemědělského půdního fondu a odpověď na ní
Interpelace na ministra financí ze dne 1. 4. 2014 ve věci III. etapy stavby obchvatu města
Sokolova a odpověď na ní
Interpelace na ministra financí ze dne 1. 4. 2014 ve věci prostředků z Fondu privatizace na
zahlazování následků těžby a odpověď na ní
Dopis ministryni pro místní rozvoj s žádostí o poskytnutí prostředků na investiční podporu
vzniku nových pracovních míst v Karlovarském kraji
Zpráva a doporučení ze 4. jednání pracovní skupiny – Krajský akční tým pro rozvoj
zaměstnanosti
Zpráva - Sokolov – Silvestr (původní název Dolní Rychnov – Silvestr)
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Rozdělovník
Záznam z 20. Předsednictva RHSD KK obdrží elektronickou cestou:
Představitelé veřejné správy kraje:
PaedDr. Josef Novotný
Bc. Miloslav Čermák
JUDr. Martin Havel
Představitelé reprezentativních odborových svazů:
Bc. Věra Dimová
Pavel Růžička
Radovan Třešňák
Představitelé reprezentativních zaměstnavatelských a podnikatelských svazů:
Ing. Rudolf Borýsek
Jakub Pánik
Ing. Jan Novotný
Představitel přidružené neziskové právnické osoby:
Ing. Luboš Orálek
Hosté:
Gabriela Nekolová, DiS.
doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.
Ing. Petr Navrátil
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
Ivan Vrzal
Vlastimil Hromíř
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