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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 13. 5. 2014 s výhledem do 24. 6. 2014
Následující písemná zpráva zachycuje období od 13. 5. 2014 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 6. 6. 2014 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
24. 6. 2014 (4. zasedání v roce 2014). Je přílohou materiálu (ZK-04-2014-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
Kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor analýz a podpory řízení (OAPŘ):


Dokončování implementace elektronického nástroje pro zadávání veřejných
zakázek pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace zřizované Krajem
Vysočina
Probíhaly práce na testování nového systému propojení se spisovou službou kraje,
s evidencí smluv kraje a příspěvkových organizací. Zároveň probíhala migrace
„rozpracovaných“ veřejných zakázek ze starého prostředí do prostředí nového tak, aby
mohl být 1. 7. 2014 zahájen ostrý provoz.
Od 9. 6.2014 realizuje OAPŘ sérii školení jak pro kraj, tak pro příspěvkové organizace.


Zahájení projektu z OPLZZ „Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových
organizací zřizovaných Krajem Vysočina reg. č. CZ.1.04/4.1.01/C4.00005“
Přínosem projektu bude nastavení procesů - sjednocení účtování na analytických účtech
(rozvahových) u příspěvkových organizací, sběr dat z účetnictví příspěvkových
organizací, nastavení klíčových výkonnostních ukazatelů, nastavení automatizace
plánování a provázání plánování s pravidelným měsíčním vyhodnocováním hospodaření.
Dojde k průběžnému automatizovanému sledování a vyhodnocování efektivity
hospodaření příspěvkových organizací, aniž by došlo ke zvýšení administrativní zátěže
příspěvkových organizací a zaměstnanců kraje.
 Transparentní účty kraje
Probíhaly práce na přípravě webového prostředí pro zobrazování transparentních účtů
kraje.

Odbor ekonomický (OE):
 Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2013
Dne 4. 6. 2014 byla předána hejtmanovi kraje Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013. Přezkoumání hospodaření kraje vykonali
pracovníci Ministerstva financí a jako přizvané osoby pracovníci Finančního úřadu pro
Kraj Vysočina. V závěru zprávy je konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky, kromě těch, které byly v průběhu přezkoumání napraveny. Nedošlo tedy
k porušení rozpočtové kázně, k nesprávnosti nebo k neprůkaznosti ve vedení účetnictví,
k porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku. Následně tedy není
třeba přijímat žádná opatření. Celá zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření je
součástí závěrečného účtu kraje, který je předložen k projednání v zastupitelstvu kraje.
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Odbor informatiky (OI):
 Virtuální desktopy – veřejná zakázka
5. 6. 2014 zveřejnil na základě rozhodnutí 1038/19/2014/RK odbor informatiky výzvu
významné veřejné zakázky na tzv. virtualizaci desktopů. Text výzvy zakázky je
k dispozici
na
profilu
zadavatele
na
adrese
https://extranet.krvysocina.cz/vz/detail/1832200/current
Cílem virtualizace desktopů je sjednocení a částečná centralizace správy koncových
stanic na krajském úřadě, příspěvkových organizacích kraje a s možností nabídky pro
obce.
Výhodou této technologie je výrazné prodloužení cyklu obnovy koncových PC (ze
současných 6-7 let na 10 a více), zjednodušení správy stanic, zvýšení jejich bezpečnosti,
zpřístupnění pracovního prostředí uživatelům z téměř libovolných zařízení (tablet,
soukromé zařízení,…) a v neposlední řadě možnost přípravy předinstalovaného prostředí
pro vybrané uživatele (včetně např. starostů malých obcí).
Předpokládaný rozsah zakázky je až 30 mil Kč. Realizace je předmětem projektu
financovaného z 85% z Integrovaného operačního programu.
 Elektronická bezpečnost
19. 5. zorganizoval OI a OAPŘ ve spolupráci s Pracovní skupinou Kraje Vysočina pro
elektronickou bezpečnost a dalšími partnery seminář pro pracovníky IT měst, obcí
a příspěvkových organizací kraje zaměřený na aktuální trendy v oblasti počítačové
bezpečnosti.
Součástí semináře byla i analýza a komentář k několika nedávným bezpečnostním
incidentům vůči KrÚ (zavirovaný SPAM šířený jménem kraje a PO kraje, síťové útoky,
falešné FB stránky) z pohledu nově ustanovené pozice bezpečnostního analytika kraje
(Ing. Kamil Talavašek, OAPŘ).
 Zpráva z pracovní cesty zástupců Kraje Vysočina na Taiwan
Rada kraje vzala zprávu z cesty zástupců Kraje Vysočina na Taiwan ve dnech 14. –
19. 4. 2014, které se zúčastnili: Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, Ing. Eva
Janoušková, Ing. Petr Pavlinec a Ing. Václav Jáchim, na vědomí dle materiálu RK-172014-92, př. 1, usnesení 0962/17/2014RK ze dne 20. 5. 2014.
 Návštěva taiwanské obchodní mise na Vysočině
V pátek 6. 6. 2014 navštívili kraj podnikatelé z Taiwanu, kteří přijeli do České republiky
navázat nové obchodní příležitosti. V rámci našich dobrých společných vztahů se nám
podařilo zorganizovat obchodní jednání na Vysočině, kterého se zúčastnili na jedné
straně taiwanští podnikatelé spolu se svou servisní organizací CIECA
(www.cieca.org.tw), na druhé straně pak podnikatelské subjekty z Vysočiny, které mají
zájem rozšířit svou obchodní činnost do Asie, zástupci hospodářské komory či agentury
Czechinvest. Tyto aktivity by měly napomoci regionálnímu podnikání a dále prohloubit
spolupráci kraje s Taiwanem.

Odbor kontroly (OK):
 Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti probíhají ve 2. čtvrtletí 2014
následné kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortu školství.
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Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji (přenesená
působnost)
V první dekádě června 2014 bylo ukončeno přezkoumávání hospodaření obcí
a dobrovolných svazků obcí v kraji za rok 2013. Pracovníci oddělení přezkoumání
hospodaření obcí prověřili v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, hospodaření
601 obcí a 44 dobrovolných svazků obcí.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):
 Energetický management
Oddělení hospodářské správy se zapojilo do procesu zavedení energetického
managementu, jehož cílem je postupné dosahování významných úspor energie
a zlepšení organizace práce v oblasti energetiky.
V podmínkách Kraje Vysočina se jedná především o získání přehledu o průběhu spotřeb
energií jednotlivých příspěvkových organizací a krajského úřadu. Tato data budou dále
vyhodnocována a analyzována, budou k dispozici pro vytváření přehledů o vývoji spotřeb
jednotlivých druhů energií, případnému porovnání energetické náročnosti srovnatelných
objektů a v neposlední řadě budou rovněž sloužit jako relevantní podklady pro
doporučení či jiné aktivity zaručující uživatelům budov efektivnější nakládání s energiemi.
 Zadávání veřejných zakázek a spisová služba
Oddělení hospodářské správy se účastní práce v týmu na implementaci systému E-ZAK
nástroje pro zadávání veřejných zakázek, a to v oblasti metodiky zajištění spisové služby
pro tento systém. Systém E-ZAK bude z hlediska výkonu spisové služby samostatnou
evidencí pro veřejné zakázky. Tzn. upravit tento systém v souladu s legislativou pro
výkon spisové služby a vytvoření propojení systému GINIS a E-ZAK k zajištění předávání
dokumentů navzájem.
SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):


Jednání s náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana
Jentschke Stőcklovou a zástupkyní úřadu vlády PhDr. Bělou Hejnou
Ve dnech 22. až 24. května 2014 navštívila Kraj Vysočina náměstkyně ministryně práce
a sociálních věcí Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová a PhDr. Běla Hejná. V rámci
návštěvy bylo navštíveno několik příspěvkových organizací poskytující sociální služby
a byla také uskutečněna návštěva v Dolním Rakousku.
 Jednání s partnerskými regiony na Slovensku
V týdnu 26. – 30. května 2014 došlo k několika setkání se zástupci Nitranského
a Bratislavského kraje.
Zástupci Bratislavského kraje navštívili Kraj Vysočina za účelem poznání projektové
práce Krajského úřadu Kraje Vysočina především v oblasti sociálních věcí. Dále se také
zaměřili na oblast školství, dopravy či rozvoje regionu.
Zástupci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navštívili partnerský
Nitranský kraj, za účelem účasti na konferenci o sociálních službách, soutěži
příspěvkových organizací Kraje Vysočina a Nitranského kraje v dramatické tvorbě.
Součástí návštěvy byla také debata se starosty všech obcí Nitranského kraje na téma
rozvoje seniorské politiky.
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 Návštěva ministryně práce a sociálních věcí ČR v Kraji Vysočina
Dne 3. června 2014 proběhla návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely
Marksové. V rámci jednodenní návštěvy proběhlo jednání s Radou Kraje Vysočina
a představení a návštěva Domova důchodců Ždírec, příspěvková organizace,
kde se v současné době buduje krajské Alzheimer centrum.
 Krajská konference
Dne 12. června 2014 se v kongresovém sálu Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnila
krajská konference na téma „Vliv zneužívání návykových látek na zdravý vývoj dětí“.
Konference byla určena zejména pedagogům, sociálním pracovníkům a dalším
odborníkům, kteří pracují s dětmi a mládeží a mohou se při své práci setkat
s problematikou zneužívání návykových látek.
Dne 5. června 2014 se uskutečnila v kongresovém sálu Krajského úřadu Kraje Vysočina
krajská konference na téma „Dostupné a stabilní bydlení“, týkající se legislativy a příkladů
dobré praxe.
• Závěrečná konference k projektu Senior plus
Dne 4. června 2014 se uskutečnila v Kremži v Dolním Rakousku závěrečná konference
k projektu Senior plus. V rámci této konference byly představeny výstupy z projektu
a vlastní zkušenosti partnerů se zaváděním seniorské politiky ve svých regionech.


Projekt „Rovnost šancí na Vysočině“ – 5. setkání regionálních pracovních
skupin

V rámci realizace projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné
politiky kraje“, financovaného z EU, proběhla v květnu ve všech okresech kraje již pátá
setkání regionálních pracovních skupin, v rámci kterých byla plánována realizace
prorodinných aktivit v jednotlivých regionech pro rok 2014.


Projekt „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji
Vysočina“
Dne 1. dubna 2014 zahájil Kraj Vysočina realizaci projektu „Podpora sociální integrace
příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“. Projekt, financovaný z prostředků
Evropské unie, je zaměřený na systémovou podporu služeb poskytovaných sociálně
vyloučeným skupinám obyvatel se specifickým zřetelem na jejich příslušnost k romské
menšině. Uvedené semináře byly zaměřeny na vzdělávání pracovníků veřejné správy
a poskytovatelů služeb. Tyto semináře byly zaměřeny na zvýšení úspěšnosti a efektivity
podpory sociálního začleňování cílové skupiny a prevence sociálního vyloučení. V rámci
projektu jsou naplánovány 4 semináře, z nichž první dva proběhly v termínech:
dne 20. května 2014 na téma „Multikulturní přístup – romské tradice a zvyky“,
dne 10. června 2014 na téma „Kriminalita v sociálně vyloučených romských lokalitách
a její prevence“.
 Informační semináře k přechodu financování
V průběhu měsíce června odbor sociálních věcí uspořádá informační semináře
k přechodu financování sociálních služeb z ministerstva práce a sociálních věcí na kraje.
Tento seminář bude příležitostí získat informace o připravovaném procesu
pro poskytovatele sociálních služeb, zástupce obcí i pro členy zastupitelstva kraje.
 Předávání zkušeností při péči o autisty
Zástupci odboru sociálních věcí a příspěvkových organizací poskytující sociální služby
navštíví ve dnech 10. – 13. června 2014 spolupracující organizace v Polsku. V programu
návštěvy je návštěva sociálních zařízení zabývajících se specializovanou péčí o autisty
a osoby s Alzheimerovou chorobou. Výstupy s návštěvy budou poté využity
příspěvkovými organizacemi, a to především Domovem ve Zboží, příspěvková
organizace a Domovem Jeřabina, příspěvková organizace.
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 Pořádané semináře
Pokračování vzdělávacího projektu „Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání na Vysoké
škole polytechnické Jihlava a Soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě“, které
je určeno pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina.
Dne 22. května 2014 se pořádal seminář na téma „Prezentační minimum“, přednášející
Bc. Pavlína Langerová.
Dne 23. května 2014 se pořádal seminář na téma „Vybrané kapitoly z psychologie
a psychiatrie“, přednášející Mgr. Martina Černá, PhD.
Dne 13. května 2014 se pořádal seminář na téma „Biografická anamnéza“, přednášející
Mgr. Věra Berková.
Dne 9. června 2014 se uskutečnil seminář s názvem „Právní odpovědnost poskytovatelů
sociálních služeb v kontextu nového občanského zákoníku“.
Dne 19. června 2014 se uskutečnil seminář s názvem „Motivace seniora k účasti
na péči“.
Ve dnech 15. května, 27. května, 3. června a 17. června 2014 se uskuteční pořádání
interaktivních, zážitkových seminářů na téma „Psychohygiena v praxi sociálního
pracovníka“.
Ve dnech 5. - 6. června 2014 se uskutečnil 2. mezikrajský workshop pracovníků
krajských úřadů a zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na téma „Výkon
přenesené působnosti na úseku sociální práce a sociální prevence“.
 Příprava letní školy
Odbor sociálních věcí připravuje na letní měsíce proces několika nejoblíbenějších
přednášek pro seniory v rámci univerzity třetího věku. Tyto etapy kurzů se uskuteční
v 10 obcích Kraje Vysočina. Náklady jsou hrazeny s projektu Senior plus.
 Vzdělávací akce pro uživatele sociálních služeb a širokou seniorskou veřejnost
Dne 12. června 2014 se uskutečnilo zahájení nultého ročníku U3V ve Žďáru
nad Sázavou. Tento seminář přednášela Ing. Radka Hronková na téma: „Rozumíme
penězům?“
Dne 19. června 2014 se uskuteční pokračování nultého ročníku U3V ve Žďáru
nad Sázavou, přednášející ThMgr. Milan Klapetek na téma „Štěstí, co je to štěstí?“
Dne 24. června 2014 se proběhlo ukončení 1. ročníku U3V v Domově pro seniory
Havlíčkův Brod.


Inspekce kvality sociálních služeb v příspěvkových organizacích Kraje
Vysočina
Ve dnech 10. – 12. června 2014 proběhne inspekce kvality sociálních služeb
v příspěvkové organizaci Domov důchodců Proseč u Pošné.
 Porada ředitelů příspěvkových organizací
Dne 6. června 2014 se konala porada ředitelů příspěvkových organizací zařízení
sociálních služeb Kraje Vysočina.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Příprava na spojení středních škol

Na základě dotazů ze škol byla řešena problematika přechodu spisové služby a změny
na portálu PO. Společně s řediteli byla připravena informace o stavu v jednotlivých
subjektech.
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Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů a speciálních
pedagogů
Na základě textu programu MŠMT byla připravena a vyhlášena krajská výzva na podporu
školních psychologů a speciálních pedagogů. MŠMT uvolnilo prostředky na platy pro 9,4
úvazků v našem kraji. Na krajskou výzvu se přihlásilo celkem 12 základních a středních
škol. Proběhlo vyhodnocení, a pokud kraj obdrží včas rozhodnutí, budou prostředky
rozeslány školám do konce června.
 Konkurzy a pravidelné hodnocení ředitelů
Bylo dokončeno 10 konkurzů a do konce června zbývá ještě konkurz na pozici ředitele
Gymnázia Jihlava. 30. 5. byl dokončen proces hodnocení ředitelů PO v sektoru školství
(celkem 50). OŠMS připravuje materiál pro jednání rady kraje.
 Podpora technické tvořivosti v ZŠ a SŠ
Uskutečnil se první ročník soutěže „Stavíme z Merkuru“ pro čtyřčlenné týmy ze
základních škol (termín 7. 5.). Přihlásilo se 14 týmů, zvítězil tým ze ZŠ Dobronín.
Probíhají finální práce (připomínkování oponenty) na metodice pro používání stavebnic
Merkur ve výuce pracovních činností ve 4. – 8. ročníku ZŠ.
V rámci projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“ byl připraven první
ročník celokrajských přehlídek. Na přehlídkách představí žáci základních a středních škol
svoji konstrukční, badatelskou a řemeslnou činnost. Přehlídky se uskutečnily 11. 6.
v Jihlavě (přírodní vědy, 22 škol) a 18. 6. v Třebíči (technika, 26 škol).
 Správní řízení
OŠMS jako odvolací orgán řešil přezkumy maturit, odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí do
středních škola a do mateřských škol.
Odbor zdravotnictví (OZ):
 Projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“
Zpracování
projektové
žádosti
včetně
studie
proveditelnosti
k projektu
spolufinancovaného z IOP v rámci 23. výzvy.
 Veřejná zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
Realizace veřejné zakázky na servisní podporu systému eMeDocS (výměna zdravotnické
dokumentace).
 Pilotní analýza vybraných zdravotních potřeb Kraje Vysočina – předání výstupů
Na základě dat předaných od VZP byla koncem května předána společností Advance
Healthcare Management Consulting s.r.o. první verze analýzy potřeb zdravotní péče
v Kraji Vysočina týkající se oborů pediatrie, otorinolaryngologie a urologie. Současně
s touto analýzou byla pro potřeby zpracování dalších analýz vlastními silami poskytnuta
očištěná data včetně metodiky.
 Systém FaMa+
OZ provádí analýzu rozsahu a způsobu využívání systému poskytovateli zdravotních
služeb zřizovanými Krajem Vysočina a vyhodnocuje způsob řešení rozvojových
požadavků na systém nad rámec projektu.


Ukončení veřejnosprávní kontroly prováděné u Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvkové organizace
V rámci kontroly nebyla zjištěna závažná pochybení.
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Krizová připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,
příspěvkové organizace (ZZS KV)
Ministerstvo zdravotnictví ČR zaslalo Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace ze státního rozpočtu na rok 2014, které je určeno na financování připravenosti
poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí
a krizových situací v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné
službě. Finanční prostředky ve výši 5.102.090 Kč byly připsány na účet kraje a do 30. 6.
2014 musí být poskytnuty ZZS KV.


Projekt „Systém rychlých plateb za zdravotní péči – on-line vykazování
zdravotní péče“

Ve spolupráci s OI, OAPŘ, zástupci nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a VZP ČR
byla zahájena příprava projektu, který má za cíl výrazné zrychlení procesu úhrad za
prokazatelně vykázanou zdravotní péči s odstraněním principu zálohových plateb, které
byly následně vyúčtovávány s poměrně velkým časovým zpožděním.


Projekt „Jednotný NIS“

Příprava zadávací dokumentace – tvorba požadavků na budoucí nemocniční informační
systém jednotlivými oborovými týmy projektu.


Výtvarná soutěž „Program prevence dětských úrazů“

Dne 2. 6. 2014 proběhlo na odboru zdravotnictví hodnocení výtvarné soutěže v rámci
projektu „Program prevence dětských úrazů“. Práce žáků třetích tříd základních škol
na téma prevence a první pomoci hodnotila sedmičlenná porota. Ze zaslaných
309 výkresů od 305 autorů z 21 základních škol vybrala porota celkem 15 prací, které
budou oceněny hodnotnými cenami.


Příprava vyhlášení 7. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“

Odbor zdravotnictví zahájil přípravy na vyhlášení 7. ročníku celostátní soutěže
„Bezpečná nemocnice“. Spolu s partnery soutěže stanovil zastřešující téma soutěže pro
letošní ročník.
Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Kontrola výkonu přenesené působnosti na Městských úřadech Světlá nad
Sázavou a Náměšť nad Oslavou
Ve dnech 20. a 21. 5. 2014 provedl OŽPZ kontrolu výkonu přenesené působnosti na
Městském úřadu Světlá nad Sázavou, odboru životního prostředí a ve dnech
10. a 11. 6. 2014 kontrolu výkonu přenesené působnosti na Městském úřadu Náměšť
nad Oslavou, odboru životního prostředí a živnostenského. Jednalo se o kontrolu agend
vykonávaných na městských úřadech podle vodního zákona, zákona o vodovodech
a kanalizacích, zákona o rybářství, lesního zákona, zákona o myslivosti a zákona
o reprodukčním zákonu lesních dřevin. Za úsek odpadového hospodářství, ochrany
ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody proběhla kontrola
výkonu přenesené působnosti na Městském úřadě Pacov. V ochraně přírody a krajiny
provedl OŽPZ kontroly na obecních úřadech Popůvky, Hořepník, Krasonice, Lučice,
Svatoslav, Netín a Budkov.


Semináře pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností a povodňové
orgány
Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí pod záštitou gesčního radního proběhl
dne 27. 5. 2014 v sídle kraje v Jihlavě seminář pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou
působností a povodňové orgány, který se týkal map povodňového nebezpečí a map
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povodňových rizik. Pod záštitou ředitele krajského úřadu uspořádal OŽPZ dne 17. 6.
2014 rovněž v sídle kraje seminář pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností na
téma Nový občanský zákoník ve vazbě na vodní zákon a novela zákona o vodovodech
a kanalizacích.
 Semináře pro obce k Jakostnímu modelu povodí Jihlavy nad VD Dalešice
OŽPZ pod záštitou gesčního radního Zdeňka Chláda uspořádal 2 pracovní jednání pro
obce v povodí řeky Jihlavy ke scénářům možných opatření navrženým v Jakostním
modelu povodí Jihlavy nad VD Dalešice ke snížení znečištění vypouštěného z obcí jako
bodových zdrojů znečištění do vod povrchových. Obě jednání se uskutečnila v rámci
činnosti pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“. Jednání pro obce na Jihlavsku se
konalo dne 2. 6. 2014 v sídle kraje v Jihlavě a jednání pro obce na Třebíčsku dne
11. 6. 2014 v sídle Vodárenské akciové společnosti, a.s. v Třebíči.
 Polní den k aktuálním problémům vodní eroze v porostech kukuřice
OŽPZ ve spolupráci se Zemědělským výzkumem, spol. s r.o. Troubsko uspořádal dne
19. 6. 2014 polní den, v katastru obce Rohy u Budišova. Polní den byl uspořádán pro
širokou zemědělskou veřejnost, zejména pro zemědělce v povodí řeky Jihlavy s možností
využití navržených půdoochranných opatření v Jakostním modelu povodí Jihlavy nad VD
Dalešice.
 Odborná exkurze studentů zemědělských škol z Rakouska
Ve dnech 19. – 21. 5. 2014 navštívili Kraj Vysočina studenti zemědělských škol
z partnerského regionu Dolní Rakousko. OŽPZ ve spolupráci s Českou zemědělskou
akademií a Školním statkem v Humpolci připravily program pro odbornou exkurzi,
zaměřenou na aktuální problémy v zemědělské prvovýrobě. Studenti z Rakouska projevili
nebývalý zájem o moderní techniku, vznášeli odborné dotazy k dané problematice.
Závěrem setkání byla domluvena další spolupráce v této oblasti.
 Spolupráce při akcích lesní pedagogiky
Na dny 13. 5. a 13. 6. 2014 byly připraveny ve spolupráci s Lesním družstvem obce
Přibyslav pro žáky základních škol akce lesní pedagogiky. Nedaleko obce Ransko se po
oba dva dny více než 70 dětí alespoň z části seznámilo s hospodařením v lesích Kraje
Vysočina. O tyto akce je ze strany škol velký zájem.
 Setkání lesníků Vysočiny 2014
Dne 6. 6. 2014 proběhl v lesích města Jihlavy 19. ročník setkání lesníků Vysočiny na
téma „Po stopách ledovkové kalamity z let 1995/1996“. Zástupci vlastníků lesních
majetků a odborní lesní hospodáři si připomenuli tuto událost, která způsobila velké
ekonomické ztráty nejen na navštíveném majetku. V rámci zahájení tohoto tradičního
setkání předali organizátoři slovo vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, která
zhodnotila důsledky ledovkové kalamity a vybídla přítomné k zohlednění získaných
poznatků a zkušeností do dalšího hospodaření v lesích.
 Ochrana ovzduší
V souvislosti s řešením problematiky společnosti Kronospan zajistil OŽPZ měření
prašného spadu v průmyslové zóně města Jihlavy včetně výběru lokalit a připravení
technických podkladů pro objednání této služby. Monitoring prašného spadu
v průmyslové zóně města Jihlavy bude provádět od května do listopadu 2014 Zdravotní
ústav se sídlem v Ostravě, pracoviště Jihlava, na 10 lokalitách v Jihlavě.
V rámci monitoringu kvality ovzduší v průmyslové zóně města Jihlavy, který provádí firma
ENVItech Bohemia s.r.o., Praha, provádíme kontrolu a převzetí Reportů s uvedením
výsledků měření včetně administrace plnění části díla (zajištění a předání dodacích listů
apod.) Za sledované období se jedná o zúřadování Reportů č. 3 a 4.
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 Metodická pomoc
Ve čtvrtek 29. května 2014 proběhla se zástupci VÚBHB, s r.o., na výzkumné stanici
Valečov u Havlíčkova Brodu, metodická výjezdní porada pracovníků POÚ II. a III. stupně
a krajského úřadu, která byla zaměřena na „Půdoochranné technologie při pěstování
brambor“. Po seznámení s historií výzkumu na stanici ve Valečově (od roku 1863) byla
provedena prezentace polních pokusů a přednáška o opatřeních ke snižování vodní
eroze.
V úterý dne 3. 6. 2014 se konal od 10 do 14 hodin v kongresovém sálu v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, workshop zaměřený na efektivní územní,
energetické a strategické plánování ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Projekt je
nazván RESTEP. Proběhla zajímavá diskuse o potenciálech RESTEP a možnostech
využití pro veřejnou správu i pro podnikatele.


Realizace úspor energie v 11 objektech v majetku kraje – projekty do
Operačního programu Životní prostředí
V řešeném období odbor zajišťoval doplňování podkladů a zpřesňování informací pro
řídící orgán Operačního programu Životní prostředí, který kontroloval žádosti Kraje
Vysočina na projekty realizace úspor energie v 11 objektech v majetku kraje (seznam
objektů a detail žádostí viz materiál RK-14-2014-10). Dle zatím neoficiálních informací
byly žádosti akceptovány a předloženy do dalšího hodnocení. Odbor ve spolupráci
s ostatními odbory krajského úřadu řeší další postup při realizaci těchto projektů.


Revitalizace parků v majetku kraje – nové projekty podpořené z Operačního
programu Životní prostředí
Ministr životního prostředí podepsal dne 27. 5. 2014 na základě doporučení 37. Řídicího
výboru seznam schválených žádostí 50. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
kde jsou úspěšné i dvě naše žádosti na revitalizaci parků objektech v majetku kraje,
konkrétně Revitalizace zámeckého parku ve Zboží a Hrad Kámen - revitalizace parku
(detail žádostí viz materiál RK-37-2013-45). V řešeném období proto odbor zahájil
přípravu zadávacího řízení na realizaci těchto projektů.
 Ochrana přírody a krajiny
Na jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí 27. 5. 2014 byl představen
aktuální stav projednávání přírodních parků Javořická vrchovina a Čeřínek s dotčenými
obcemi.
Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek matrik a státního občanství, vidimace a legalizace, přestupků a jiných
správních deliktů, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních
dokladů, tajemníci, dozorová činnost, registrace dobrovolných svazků obcí.
V současné době je ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje organizačně
připravována výjezdní porada tajemníků obecních úřadů.
Na ostatních shora uvedených úsecích zajišťuje OddOSČ běžné pracovní činnosti.
 Úsek voleb
OddOSČ organizačně a technicky zajistilo přípravu, průběh a provedení voleb do
Evropského parlamentu.
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SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):
 Doprava
V uvedeném období bylo provedeno 8 kontrol státního odborného dozoru u dopravců,
bylo zkontrolováno 32 nákladních vozidel na silnicích. Bylo řešeno 15 odvolání.
Dopravcům bylo uloženo 16 pokut, z toho bylo 12 kaucí. Výše pokut celkem 273.000 Kč,
z toho kauce ve výši 236.000 Kč.
Byly provedeny 3 kontroly STK a 4 kontroly osobní autobusové dopravy.
Bude provedena mimořádná kontrola přenesené působnosti v oblasti autoškol na
Městském úřadu města Chotěboř.
Dne 5. 6. 2014 se konalo krajské kolo dopravní soutěže „Mladý cyklista“ za účasti
80 dětí.
GP Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 – kontrola formálních náležitostí,
jednání řídícího výboru, tvorba podkladů pro jednání rady kraje a zastupitelstva kraje.
 Investiční výstavba
Bylo dokončeno 1 výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací na akci hrazenou
z rozpočtu kraje a 1 výběrové řízení na akci spolufinancovanou z prostředků EU. Byla
dokončena 4 výběrová řízení na výkon koordinátora BOZP a 4 výběrová řízení na výkon
technického dozoru investora.
Probíhají 3 výběrová řízení na realizaci staveb spolufinancovaných z prostředků EU.
Probíhají 4 výběrová řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje a 10 výběrových řízení na
vypracování projektových dokumentací hrazených z rozpočtu kraje.
Byly zahájeny stavební práce na 5 stavbách, bylo dokončeno vypracování a předání
6 projektových dokumentací. Bylo dokončeno 6 staveb.
 Projektové řízení
GP Bezpečná silnice 2014 – kontrola formálních náležitostí, jednání řídícího výboru,
tvorba podkladů pro jednání rady kraje a zastupitelstva kraje.
Součinnost při auditu operací Ministerstva financí ČR na projektech „II/602 hr. kraje –
Pelhřimov, 3. stavba“ a „II/409 Panské Dubénky – most ev.č. 409-016“.
Příprava smluv o poskytnutí dotace z ROP JV k projektům „II/405 Příseka – obchvat“
a „II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř“.
Předložení žádosti o podporu projektu „II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba – úsek
č. 1“.
Spolupráce s odborem regionálního rozvoje a odborem informatiky na přípravě mapy
úseků komunikací, které se budou moci ucházet o podporu z IROP.
Činnost znalostní platformy „Mobilita, dostupnost a doprava“ (ERDV), předložení nové
projektové fiše z oblasti dopravy za Kraj Vysočina.
 Dopravní obslužnost
V tomto období probíhalo intenzivní jednání se zástupci všech obcí Kraje Vysočina,
rozdělených do jednotlivých oblastí.
Za spolupráce s odborem analýz a podpory řízení probíhá jednání s administrátorem
veřejných zakázek na zajištění přípravy zakázky na zpracovatele komplexního
dopravního systému Kraje Vysočina.
Aktivní spolupráce s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou
organizací na zajištění plánovaných stavebních akcí na silniční síti silnic II. a III. tříd.
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Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR):
 Realizace projektů financovaných z ROP JV
OKPPCR ve sledovaném období pokračuje v realizaci či naplňování udržitelnosti projektů
financovaných z ROP JV:
- Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ –
ukončení projektu – vypracování závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu
včetně přepočtu finanční mezery, komunikace s poskytovatelem dotace – dokladová
a fyzická kontrola, vyúčtování projektu. Audit Ministerstva financí – komunikace
s auditory. Reklamační řízení s dodavatelem expozic a veřejných interiérů.
- Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – nachází se ve fázi udržitelnosti,
průběžná digitalizace sbírkových předmětů a doplňování databáze prezentační
webové aplikace, nastavení spolupráce se zapojenými organizacemi – muzei,
galeriemi a pamětními síněmi – po dobu udržitelnosti projektu.
- Projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ – nachází se ve fázi udržitelnosti,
databáze vytvořené webové prezentační stránky je průběžně aktualizována
a doplňována o nové informace.

-

-

-

-

Další projekty a spolupráce na projektech a jiných aktivitách
projekt Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen
a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen – zpracování a podání žádosti
do aktuální výzy z Fondu EHP,
spolupráce na projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko
(nositelem Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace) a na dalších
aktivitách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury,
realizace 10. ročníku veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní
počin roku 2013. Dne 27. 5. 2014 se v Muzeu Vysočiny Třebíč uskutečnilo vyhlášení
výsledků ankety, ocenění vítězů, součástí byla výstava mapující 10 let ankety.
spolupráce s Vysočina Tourism na vyhlášení soutěže pro TIC

 Dotační tituly na úseku OKPPCR
OKPPCR se ve sledovaném období zabýval následujícími dotačními tituly:
- dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina
souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí –
administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným
projektům),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, konzultace,
administrace nových žádostí o dotaci na podporu účasti na národních přehlídkách),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina a na zpracování
předprojektové dokumentace a dotace městům UNESCO – administrace (kontrola
vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, průběžná kontrola),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2014“ – administrace (grantu,
kontrola administrativního souladu, příprava zasedání řídících výborů, příprava
materiálů pro jednání rady a zastupitelstva,
- grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2014“ – administrace
– uzavírání smluv o poskytnutí dotace,
- grantový program Fondu Vysočiny „Edice Vysočiny 2014“ – administrace
(poskytování informací žadatelům, konzultace),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2012“ – prodloužení termínu pro realizaci poslední žádosti),
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grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2013“ – administrace (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům,
průběžná kontrola),
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2013“ – administrace
(veřejnosprávní kontrola),
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2014“ – vyhlášení,
konzultace žádostí,
„Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – administrace a konzultace nad průběžným
plněním kritérií, informační schůzka s TIC)
Koncepční a programové materiály
„Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina pro léta 2014-2020“ –
součinnost s další fází - posouzení vlivu na životní prostředí SEA, drobné připomínky
na doplnění mapových podkladů, příprava pozice cyklokoordinátora, hledání
vhodných možností potenciálního cykloportálu,
součinnost s VŠPJI nad prací na analytické části Strategie cestovního ruchu v Kraji
Vysočina pro roky 2015-2020 – sběr dat pro vyčíslení míry turistického potenciálu
a zpracování dalších dat pro možnost vyčíslení míry jeho využití.
jednání nad možnými způsoby zpracování další fáze Strategie cestovního ruchu
Výkon státní správy na úseku památkové péče
zabezpečování státní správy na úseku památkové péče (vydávání závazných
stanovisek k obnově národních kulturních památek, rozhodnutí v odvoláních proti
rozhodnutí obcí s rozšířenou působností, rozhodnutí o přemístění kulturních
památek, prodlužování lhůt, vyjadřování k prohlašování a k rušení prohlášení věcí
za kulturní památku a další úkony),
kontrola výkonu státní správy na úseku památkové péče Městského úřadu Humpolec,
dne 20. 5. 2014 proběhl seminář pro pracovníky obcí s rozšířenou působností na
úseku památkové péče dne v areálu zámku Třebíč

Odbor majetkový (OM):
 Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Probíhají další kola výběrových řízení na zájemce o koupi nepotřebného nemovitého
majetku kraje.
Průběžně probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.
Průběžně se řeší vzájemné majetkoprávní vypořádávání pozemků mezi krajem a obcemi
a Českou republikou.
Intenzivně se pracuje na majetkoprávní přípravě silničních staveb.
 Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Probíhá realizace a příprava dalších objektů budovaných v rámci projektů transformace
klientů ústavů sociální péče.
Probíhá projektová a inženýrská příprava staveb zařazených v přílohách schváleného
rozpočtu kraje pro rok 2014, postupně jsou na základě dokončených výběrových řízení
uzavírány smluvní vztahy se zhotoviteli.
Byla zahájena stavba Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie
a transfuziologie.
Dokončena je stavba výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje
Vysočina v Habrech.
12 (celkem 16)

ZK-04-2014-03, př. 3
Počet stran: 16
 Veřejné zakázky
Průběžně probíhá řada zadávacích řízení na veřejné zakázky.
Bylo dokončeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na akci Nemocnice Třebíč –
pavilon chirurgických oborů – projektová dokumentace.
Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(dále také „OP VK“)
Ve sledovaném období byly nebo budou realizovány tyto činnosti:
- Od 13. 5. 2014 do 6. 6. 2014 bylo proplaceno v oblasti podpory 1.1 celkem
5.704.590,16 Kč, v oblasti podpory 1.2 celkem 1.869.118,74 Kč, v oblasti podpory 1.3
celkem 395.074,36 Kč a v oblasti podpory 3.2 celkem 2.059.438,691 Kč. Ve
sledovaném období bude ještě proplaceno v oblasti podpory 1.1 celkem
3.117.296,57 Kč, v oblasti podpory 1.2 celkem 805.226,38 Kč, v oblasti podpory
1.3 celkem 686.102,62 Kč a v oblasti podpory 3.2 celkem 2.236.747,59 Kč. Celkem
tedy bylo v uvedeném období zadministrováno či zadministrováno bude
16.873.595,03 Kč.
- V uvedeném období proběhne certifikace výdajů za certifikační období 1. 4. 2014 –
1. 6. 2014. Certifikováno bude za Kraj Vysočina 16.675.676,15 Kč za dva globální
granty CZ.1.07/1.1.36 a CZ.1.07/1.2.37.
 ERDV
Dne 28. 5. 2014 se v Jihlavě, v prostorách Střední školy stavební Jihlava, uskutečnilo
5. setkání znalostní platformy Evropského regionu Dunaj Vltava (ERDV) „Kvalifikované
pracovní síly a pracovní trh“, kterou garantuje Kraj Vysočina. Hlavními tématy setkání
bylo odborné vzdělávání s ohledem na potřeby přeshraničního trhu práce, možnosti
financování v rámci Operačního programu Dunaj a další rozvoj projektových návrhů
k tématu trhu práce a kvalifikace.
18. 6. 2014 se v Telči uskuteční další setkání v rámci ERDV. Kraj Vysočina bude
tentokrát hostit 7. setkání znalostní platformy „Mobilita, dostupnost a doprava“, které
garantuje Jihočeský kraj.
 Skutek roku 2013
Slavnostní předání cen pro vítěze jednotlivých kategorií v rámci soutěže Skutek roku
2013 tentokrát proběhlo na zámku v Telči. Celkem bylo odměněno 14 fyzických
a 9 právnických osob, které se svojí významnou aktivitou podílely na rozvoji Kraje
Vysočina. Ceny předali členové Rady Kraje Vysočina a kulturní program zajistil žesťový
kvintet Bohemia Brass. Vítězové všech kategorií právnických osob se letos na podzim
zúčastní Přeshraniční soutěže, ve které budou jejich projekty porovnávány s obdobnými
projekty z Dolního Rakouska. Akce je realizována v rámci projektu Angažovanci, který je
financován z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007 – 2013.
 Školení tajemníků
Školení tajemníků se uskuteční ve dnech 12. - 13. 6. v obci Klokočov. Na první den je
zařazen time management, druhý den budou představeny Místní Agenda 21, Grantový
program Fondu Vysočiny Prevence kriminality 2014, Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina, Nebezpečí otravy oxidem
uhelnatým, Vybrané problémy z oblasti pohřebnictví a péče o válečné hroby, Projekt
CEC5: Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve
veřejných budovách. Akce je realizována v rámci projektu Angažovanci, který je
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financován z Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007 – 2013.
 Setkání regionálních partnerů v souvislosti s přípravou na období 2014+
Zapojení regionů do implementace regionální dimenze v rámci jednotlivých OP se
předpokládá prostřednictvím tzv. Regionálních stálých konferencí (RSK), kde by měly být
zastoupeny regionální, místní a jiné orgány veřejné správy, hospodářští a sociální
partneři a další subjekty zastupující občanskou společnost. Vzhledem k tomu, že dosud
nebyla uspokojivě dořešena otázka odpovídajícího způsobu zapojení RSK do
implementace a tato záležitost zůstává i nadále otevřena, připravil Kraj Vysočina na
16. 6. informativní schůzku regionálních partnerů s cílem informovat je o aktuálním stavu
a vývoji přípravy na období 2014+.
 Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014
V rámci 20. ročníku této soutěže se v průběhu května ORR věnoval přípravě a vlastní
činnosti krajské hodnotitelské komise, která spočívala v organizačním zajištění
a hodnocení přihlášených obcí na místě (celkem 20 obcí). Počátkem června pak po
schválení v radě kraje ORR zahájil administraci finančních darů oceněným obcím
z rozpočtu kraje (celkem 525.000 Kč určených pro 12 obcí). Slavnostní vyhlášení
výsledků krajského kola se uskuteční ve vítězné obci Ořechov dne 15. 8. 2014.

ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):


Oddělení kanceláře hejtmana
- Ve dnech 18. – 19. 5. 2014 se uskutečnila cesta do Prahy včetně
poznávacího programu s 40 nejúspěšnějšími řešiteli pátého ročníku soutěže
„Poznej Vysočinu“.
- Dne 22. 5. 2014 se konal slavnostní večer u příležitosti předání záslužných
medailí IZS v Horáckém divadle Jihlava.
- Dne 26. 5. 2014 proběhlo přijetí studentů Užhorodské univerzity, katedry
cestovního ruchu (v rámci spolupráce s VŠPJ), v rámci kterého zhlédli
studenti prezentaci o Kraji Vysočina a sídlo kraje.
- Dne 22. 5. 2014 se uskutečnil slavnostní večer u příležitosti předání
Záslužných medailí Kraje Vysočina zástupcům složek IZS Kraje Vysočina,
v rámci něhož bylo oceněno 25 osob vč. 5 civilistů, kteří zachránili lidský život.

 Odborná příprava členů Krizového štábu Kraje Vysočina
Zástupci oddělení krizového řízení a bezpečnosti organizovali odbornou přípravu členů
Krizového štábu Kraje Vysočina, která se uskutečnila dne 30. 5. 2014 ve školícím
zařízení HZS Kraje Vysočina v obci Brtná. Kromě projednání organizačních změn ve
složení krizového štábu byl seminář tematicky zaměřen na problematiku efektivní krizové
komunikace a oblast radiační ochrany.
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Cvičení složek IZS

Pracovníci oddělení krizového řízení spolupracovali na organizačním zabezpečení
průběhu taktického cvičení složek IZS s názvem „Letadlo 2014“. Cvičení se uskutečnilo
dne 4. 6. 2014 v areálu 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec -Vícenice u Náměště
nad Oslavou. Jeho námětem bylo provedení záchranných prací složek IZS Kraje
Vysočina při pádu vrtulníku s municí do obytné zóny s větším počtem zraněných
a mrtvých.
 Prezentace Kraje Vysočina na Dni otevřených dveří 22. vrtulníkové základny
v Náměšti nad Oslavou.
Dne 17. 5. 2014 se Kraj Vysočina prezentoval na Dni otevřených dveří vrtulníkové
základny v Náměšti nad Oslavou, kterého se i přes nepříznivé počasí zúčastnilo několik
tisíc návštěvníků. Promotým Kraje Vysočina poskytoval informace o Kraji Vysočina a pro
nejmenší návštěvníky připravil animační program.
 Prezentace Kraje Vysočina na Světovém poháru horských kol v Novém Městě
na Moravě.
Ve dnech 23. - 25. 5. 2014 se Kraj Vysočina prezentoval na Světovém poháru horských
kol 2014 ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě. Světový pohár v průběhu tří dnů
navštívilo cca 30 000 sportovních fanoušků, kterým promotým Kraje Vysočina
ve velkoplošných stanech Kraje Vysočina připravil poutavý program a předával informace
o kraji, krajské propagační materiály a zval na akce pořádané Krajem Vysočina.
 Návštěva velvyslankyně Rumunska v Kraji Vysočina
Ve dnech 5. – 7. 6. 2014 navštívila Kraj Vysočina velvyslankyně Rumunska Daniela
Gitman s doprovodem. Na programu bylo přijetí hejtmanem v sídle Kraje Vysočina,
setkání s představiteli měst Třebíče a Jihlavy, představiteli hospodářských komor,
návštěvy několika průmyslových podniků a prezentace využití evropských fondů na
zámku v Třebíči a v Základní škole speciální a praktické v Jihlavě. V obci Dobroutov se
za účasti paní velvyslankyně uskutečnilo odhalení nového památníku rumunským
vojákům padlým na českém území za druhé světové války.
 Czech Street Party 2014 v Bruselu
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se podílí na přípravě a organizaci tradiční Czech
Street Party, která proběhla již poosmé dne 13. června 2014 v ulici Rue Caroly v Bruselu.
Kraj Vysočina zde opět prezentoval regionální potraviny, propagační materiály a zval
k návštěvě Vysočiny. Jedná se o jednu z největších českých akcí v zahraničí. V letošním
roce se akce účastnilo šest českých krajů, Hlavní město Praha a Statutární město
Kladno.
ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):
 Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska ke 37 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 1 návrhu ústavního zákona, k 11
návrhům zákona, ke 3 návrhům nařízení vlády, k 8 návrhům vyhlášek a ke 14 návrhům
materiálů nelegislativní povahy.
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Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Výjimečné umístění Krajského úřadu Kraje Vysočina, resp. Kraje Vysočina,
v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, pořádané
Ministerstvem vnitra ČR
OddŘLZ ve spolupráci s odborem sociálních věcí, odborem školství, mládeže a sportu,
odborem regionálního rozvoje a odborem sekretariátu hejtmana zpracovalo a odeslalo
přihlášku do uvedené soutěže. V letošním 8. ročníku náš krajský úřad znovu získal
1. místo (již po čtvrté za sebou) a stal se tak krajským úřadem, který je nejvíce nakloněn
tématu respektu k rovným příležitostem, a to nejen v oblasti vyrovnání šancí žen a mužů,
ale i v otázce slaďování rodinného a pracovního života a v začlenění všech dalších
skupin, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny ve svém pracovním postavení.
Ocenění převzal Ing. Miroslav Březina na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou pořádalo
Ministerstvo vnitra ČR dne 5. června 2014.
 Katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí roku 2014
OddŘLZ v měsíci květnu zveřejnilo aktualizovaný katalog vzdělávacích akcí
realizovaných v sídle kraje. Došlo v něm k rozšíření vzdělávacích aktivit, reflektující na
potřeby vznesené prostřednictvím vedoucích zaměstnanců kraje zařazených do
krajského úřadu. Katalog je určen pro zaměstnance Kraje Vysočina, ale i jím řízených
příspěvkových organizací. Volná kapacita je případně nabízena také účastníkům z obcí
s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou působností.
 Kurz první pomoci a neodkladné resuscitace
OddŘLZ zajistilo vyhodnocení Kurzu první pomoci a neodkladné resuscitace, který byl
realizován pro zaměstnance a členy zastupitelstva Kraje Vysočina. Kurz vedli
zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina se zaměřením na rozšíření
vědomostí a zkušeností z oblasti základů první pomoci u akutních stavů, základů
kardiopulmonální resuscitace a zásad komunikace s operátorem zdravotnické záchranné
služby. Kurzu se zúčastnilo 125 osob a ze strany zúčastněných osob byl kurz výborně
hodnocen. Podrobné vyhodnocení je umístěno v datovém skladu.
 Metodická pomoc příspěvkovým organizacím
Prostřednictvím portálu PO poskytlo OddŘLZ zintenzivněnou metodickou pomoc
středním školám při řešení změn v zákonné povinnosti v oblasti odvodu daní,
zdravotního a sociálního pojištění z odměn předsedů zkušebních komisí pro maturity,
závěrečné zkoušky a absolutoria v roce 2014.


Zavedení nového projektu

OddŘLZ zajistilo zavedení nového projektu odboru sociálních věcí „Podpora sociální
integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“, zkrácený název, Stop sociálnímu
vyloučení na Vysočině“, do Personálního informačního systému za účelem výplat
ostatních osobních výdajů z tohoto projektu.
 Změna čísla účtu Kraje Vysočina a zabezpečení souvisejících náležitostí
V návaznosti na změnu čísla účtu Kraje Vysočina, ze kterého odcházejí platy
a související výdaje od června 2014, zajistilo OddŘLZ veškeré náležitosti týkající se
nahlášení této změny u finančního úřadu, zdravotních pojišťoven, okresní správy
sociálního pojištění. Dále oddělení zpracovalo změnu v Personálním informačním
systému za účelem financování výplat z tohoto nového účtu.
V Jihlavě dne 6. 6. 2014
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