RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE
ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
ZÁZNAM
z 22. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje
konaného dne 26. října 2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 218 budovy A
Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni:
Hosté:
Omluveni:

JUDr. Martin Havel, Bc. Miloslav Čermák, Jakub Pánik, Bc. Věra Dimová,
Pavel Růžička, Radovan Třešňák, Ing. Borýsek, Ing. Josef Ciglanský,
Lenka Čermáková, Václav Veselý, Lukáš Červený
Gabriela Nekolová, DiS., Ing. Kamil Řezníček
Ing. Luboš Orálek

Originál prezenční listiny je uložen v kanceláři sekretariátu Rady hospodářské a sociální
dohody Karlovarského kraje (dále jen RHSD KK).
Program dle pozvánky.
1. Zahájení zasedání, uvítání hostů a odsouhlasení programu
Jednání tripartity zahájil a hosty přivítal hejtman Karlovarského kraje a předseda RHSD KK
JUDr. Martin Havel. Přivítal paní Gabrielu Nekolovou DiS. a další hosty.
Úvodem nechal odsouhlasit program jednání dle pozvánky – bez připomínek.
Dále pak poděkoval odstupujícímu tajemníkovi krajské tripartity panu Václavu Veselému za
vykonanou práci a představil jeho nástupce pana Lukáše Červeného a paní Lenku
Čermákovou jako nové obsazení sekretariátu RHSD KK.
2. Informace z jednání krajských tripartit na úrovni Tripartity ČR v Praze
Krátkou informaci, jako účastník jednání v Praze dne 22.6 2015, poskytnul pan Bc. Čermák.
Součástí zaslaných pracovních materiálů byla příslušná tisková zpráva.

3. Průběžná kontrola plnění usnesení 11. mimořádného pléna RHSD KK
Průběžnou kontrolu úkolů provedl tajemník za přispění pana předsedy a dalších následovně:
Výpis z usnesení:
2. Konstatuje, že nutným předpokladem k naplnění usnesení vlády ČR č. 344 ze dne 15. 5.
2013 je rozšíření působnosti vládního zmocněnce pro Moravskoslezský a Ústecký kraj
i na Karlovarský kraj - oblast Sokolovska a ukládá novému předsedovi RHSD KK JUDr.
Martinu Havlovi a náměstkovi hejtmana Bc. Miloslavu Čermákovi, aby se dopisem
obrátili s touto žádostí na premiéra ČR.
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Plnění: Předmětný dopis odešel dne 10. 9. 2015. Gestorkou komunikací s KV krajem byla
pověřena asistentka vládního zmocněnce paní Gabriela Nekolová DiS.
3. Žádá všechny zástupce, kteří byli zvoleni za Karlovarský kraj do funkcí poslanců,
senátorů a zastupitelů v ZKK, aby na základě novely zákona o investičních pobídkách
č. 84/2015 Sb., platné od 1. 5. 2015, udělali maximum pro získání finančních prostředků
ze státního rozpočtu na rozvoj průmyslových zón zejména na Sokolovsku. Informačně
budou o podporu ve věci požádáni předsedové klubů Poslanecké sněmovny parlamentu
ČR.
Průběžně plněno.
4. Vítá schválení návrhu novely zákona o pozemních komunikacích, jako zákonodárné
iniciativy Karlovarského kraje, v prvním čtení v PSP ČR, jejíž hlavní myšlenka - zavedení
krajské dálniční známky, vznikla na půdě Rady hospodářské a sociální dohody
Karlovarského kraje. RHSD KK proto žádá všechny poslance a senátory zvolené za
Karlovarský kraj, aby ve zbývající části legislativního procesu tento návrh a hlavně jeho
klíčovou myšlenku zavedení krajské dálniční známky podpořili. Současně si dovolujeme
o stejnou podporu požádat, cestou předsedů klubů PČR, také ostatní poslance a senátory.
Plnění: Písemné oslovení s výše formulovanou prosbou odešlo dne 10. 9. 2015. Písemně
reagoval pan poslanec PedDr. Novotný svým dopisem z 18. 9.2015. Tento byl přiložen
v pracovních materiálech.
Usnesením z 23. schůze Hospodářského výboru PS ČR tento doporučuje PS návrh zamítnout.

4. Doplnění zástupců za zaměstnavatelské a podnikatelské svazy v RHSD KK
Po zevrubné debatě problematiky úkolu z 11. pléna s přítomnými zástupci podnikatelské
veřejnosti bylo dohodnuto, stran podnikatelů, se sjednotit na dvou jménech k jejich doplnění
pro zachování stanovami určené partnerské parity v RHSD KK. Věc bude formálně uzavřena
na nadcházejícím zimním plénu.

5. Návrh programu jednání „zimního“ pléna tripartity
Byl projednán s pozvánkou zaslaný návrh programu 12. zimního pléna krajské tripartity
s tímto výsledkem:
1.

Zahájení zasedání s uvítáním hostů
a) odsouhlasení programu
b) kontrola úkolů

2.

Vystoupení Mgr. Michaela Marksová-Tominová ministrině práce a sociálních věcí ČR

3.

Vystoupení doc. Ing. Jiří Cieńciały zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených
s revitalizací
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4. Informace z jednání krajských tripartit na úrovni Tripartity ČR v Praze dne 22.6.2015
5.

Stav zaměstnanosti v Karlovarském kraji

6.

Informace z jednání Předsednictev Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského
kraje – sdělení partnerských delegací zaměstnavatelů a odborů

7.

Informace o přípravě návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2016

8.

Regionální operační program Severozápad

9.

Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje

10. Aktuální stav zdravotnictví a lázeňství v kraji
11. Aktuální stav v dopravě – R6, krajské silnice, železnice
12. Aktuální stav v krajském školství
13. Informace o stavu přípravy průmyslových zón Sokolovska
14. Místní akční skupiny – informace o činnosti
15. Různé
16. Slovo hostů
17. Usnesení
6.

Různé:

a) Stav zaměstnanosti v Karlovarském kraji
Pan Ing. Kamil Řezníček podal stručný doplňující komentář k zaslanému aktuálnímu
statistickému výkazu nezaměstnanosti v Karlovarském kraji za 09/2015. Vývoj lze hodnotit
jako velmi pozitivní.
Nezaměstnanost k 30. 9. 2015 v ČR činí 6 % a v KV kraji 6,7 % práceschopného
obyvatelstva. Dělení dle okresů kraje: SO 8,3 %, KV 6,7 %, CH 5 %.
b) Aktuální stav při projednávání krajské dálniční známky v PS PČR
Věc byla v předstihu projednána v rámci bodu 3 kontrola usnesení 11. Pléna RHSD KK. Jako
pracovní materiál byly již dříve zaslány dva záznamy z jednání Hospodářského výboru PČR,
kde se mimo jiné jednalo o regionální známce (R6).
c) Činnost kraje při „Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje“
Koncem září 2015 jsme informovali o připravované akci Karlovarského kraje - konferenci
"Zaměstnanost 2015", která se koná pod záštitou hejtmana JUDr. Martina Havla dne 19.
listopadu 2015 v Krajské knihovně v Karlových Varech. Akce je pořádána ve spolupráci
s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o. a Krajskou hospodářskou komorou
Karlovarského kraje a bude zaměřena na jedno z nejdůležitějších témat souvisejících s dalším
rozvojem Karlovarského kraje. Za krajskou tripartitu je určen se akce a další práce na poli
„Paktu zaměstnanosti KV kraje“ zúčastnit Ing. Ciglanský.
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d) Zástupci odborů a podnikatelů a neziskového sektoru v komisích Rady KK
Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 991/09/15
- volí stálé hosty z řad sociálních partnerů kraje do komisí Karlovarského kraje
Komise dopravní:
Stálí hosté z řad sociálních partnerů kraje:
Robert Koutný (neziskový sektor)
Tomáš Gazárek (zástupce zaměstnanců)
Komise pro kulturu a památkovou péči:
Stálí hosté z řad sociálních partnerů kraje:
Olga Haláková (neziskový sektor)
Komise pro lázeňství a cestovní ruch:
Stálí hosté z řad sociálních partnerů kraje:
Darina Kosorinová (neziskový sektor)
Helena Šebestová (zástupce zaměstnanců)
Ing. Josef Ciglanský (zástupce zaměstnavatelů)
Komise pro tělovýchovu a sport:
Stálí hosté z řad sociálních partnerů kraje:
Hana Šnajdrová (neziskový sektor)
Albert Kupčík (zástupce zaměstnanců)
Komise pro vnější vztahy:
Stálí hosté z řad sociálních partnerů kraje:
Hana Šnajdrová (neziskový sektor)
Komise pro životní prostředí:
Stálí hosté z řad sociálních partnerů kraje:
Radovan Třešňák (zástupce zaměstnanců)
Krajská protidrogová komise:
Stálí hosté z řad sociálních partnerů kraje:
Mgr. Markéta Černá (neziskový sektor)
e) Zástupce RSHD v pracovní skupině k průběžné Evaluaci PRKK 2014 – 2020
Z odboru regionálního rozvoje kraje jsme obdrželi požadavek na delegování zástupce krajské
tripartity do pracovní skupiny k průběžné Evaluaci programu rozvoje Karlovarského kraje na
léta 2014-2020. Pracovní materiály v této věci byly rozeslány emailem dne 22.9.2015. Po
projednání věci byl za krajskou tripartitu do této skupiny delegován pan Pavel Růžička.
f) Účast hostů na zasedáních předsednictva RHSD KK
Ve smyslu závěrů z jednání 11. pléna tripartity bylo po konsultaci problematiky dohodnuto
nerozvíjet účast externích pozorovatelů na jednání předsednictev tripartity. Budou vždy zváni
zástupci stran sociálních partnerů, případně referenti k bodům programu. Ve výjimce bude
vždy zvána paní Gabriela Nekolová DiS.
g) Plán práce na rok 2016
Bylo dohodnuto, že plán práce bude zpracován v podrobnosti termínů konání předsednictev
a plén krajské tripartity ve smyslu stanov a jednacího řádu. Konkrétní termíny po konsultaci
navrhne tajemník.
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Dále pak bylo dohodnuto zpracovat souhrnnou zprávu o činnosti krajské tripartity za rok
2015.
Zpracuje tajemník do konce prosince 2015.

7. Diskuse
Bohatá diskuse k jednotlivým tématům se uskutečnila v průběhu jednání předsednictva.
Poznámka: Předpokládaný termín konání pléna Rady hospodářské a sociální dohody je
14. 12. 2015 v zasedací místnosti 218A Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Zapsal: Lukáš Červený
Dne: 5. 11. 2015
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Rozdělovník
Záznam z 22. Předsednictva RHSD KK obdrží elektronickou cestou:
Představitelé veřejné správy kraje:
JUDr. Martin Havel
Bc. Miloslav Čermák
Jakub Pánik
Představitelé reprezentativních odborových svazů:
Bc. Věra Dimová
Pavel Růžička
Radovan Třešňák
Představitelé reprezentativních zaměstnavatelských a podnikatelských svazů:
Ing. Josef Ciglanský
Ing. Rudolf Borýsek
Ing. Jan Novotný
Představitel přidružené neziskové právnické osoby:
Ing. Luboš Orálek
Hosté:
Gabriela Nekolová DiS.
Ing. Kamil Řezníček
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