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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 18. 11. 2014 s výhledem do 16. 12. 2014
Následující písemná zpráva zachycuje období od 18. 11. 2014 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 28. 11. 2014 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
16. 12. 2014 (7. zasedání v roce 2014). Je přílohou materiálu (ZK-07-2014-03, 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):


Nové funkcionality Portálu PO
V Portálu PO byl zprovozněn nový modul „Budovy příspěvkových organizací v GIS“. Jde
se o aplikaci, která zobrazí v mapě budovy svěřené do správy vybrané příspěvkové
organizaci. Zdrojová data jsou čerpána z evidence nemovitého majetku (software Twist),
který spravuje odbor majetkový.



Práce na projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací
zřizovaných Krajem Vysočina
Byly dokončeny práce na jednotné účetní osnově rozvahových účtů pro příspěvkové
organizace s termínem pro nasazení od 1. 1. 2015.



Bezpečnost
Probíhalo dokončení analýzy rizik informační infrastruktury Kraje Vysočina.

Odbor ekonomický (OE):


Návrh rozpočtu kraje na rok 2015
Ekonomický odbor vypracoval definitivní návrh rozpočtu kraje na rok 2015, který ve
výdajové části obsahuje zdůvodněné požadavky jednotlivých správců rozpočtových
prostředků (kapitol). Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce kraje. Konečná podoba
návrhu rozpočtu je tvořena dvěma částmi. První část, kterou schvaluje zastupitelstvo
kraje, obsahuje číselnou bilancí včetně příloh obsahujících závazné ukazatele a dotace
obcím. Druhá část se skládá z návrhu rozpočtu včetně komentáře a příloh, které mají
informativní a doplňující charakter, tyto dokumenty jsou zastupitelstvu předkládány na
vědomí.

Odbor informatiky (OI):


Seminář k 10. výročí založení EPMA
Agentura pro evropské projekty & management (EPMA) letos oslavila desetileté výročí
spolupráce s Krajem Vysočina. K této příležitosti uspořádala ve spolupráci s odborem
informatiky dne 19. listopadu seminář, na němž byli pozvaní hosté seznámeni
s dosavadní činností agentury a realizovanými projekty. Více informací obsahuje
publikace vydaná k této příležitosti.



Vyhlášení nejlepších projektů The Best 2014
24. listopadu získala aplikace Registr sítí (www.registrsiti.cz) třetí místo v soutěži
eGovernment The Best 2014 - kategorie krajů. Jedná se o soutěž nejzajímavějších
projektů elektronizace veřejné správy v daném roce. K dnešnímu dni je do Registru
přihlášeno 47 organizací, 26 sítí a 259 tras. Finálním výstupem projektu by mělo být
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zmapování všech datových sítí provozovaných subjekty veřejné správy v České
republice a vzájemná koordinace výstavby a investic. Portál byl naprogramován a je
provozován odborem informatiky.
 Zakázka Virtualizované desktopy (opakované vyhlášení)
V listopadu proběhlo jednání komise pro hodnocení a posouzení nabídek k nadlimitní
veřejné zakázce Virtualizované desktopy (opakované vyhlášení). Rada kraje pak na svém
zasedání 25. 11. 2014 odsouhlasila pořadí nabídek a rozhodla vybrat nabídku společnosti
AutoCont CZ a.s.
Tato technologie by v budoucnu měla umožnit výraznou modernizace počítačového
vybavení krajského úřadu a příspěvkových organizací, zejména pak nemocnic.
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období byly provedeny čtyři kontroly státního odborného dozoru u dopravců,
dále byly zkontrolovány na silnicích dvě nákladní vozidla. Dopravcům bylo uloženo
20 pokut, z toho 13 kaucí. Výše udělených pokut celkem 223.000 Kč, z toho kaucí
198.000 Kč.
Bylo řešeno 12 odvolání.



Investiční výstavba
Byla dokončena tři výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací na akce
spolufinancované z prostředků EU. Byla dokončena dvě výběrová řízení na vypracování
projektových dokumentací hrazených z rozpočtu kraje, jedno výběrové řízení na výkon
koordinátora BOZP a jedno výběrové řízení na výkon technického dozoru.
Probíhají tři výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací hrazených
z rozpočtu kraje a dvě výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací
spolufinancovaných z prostředků EU.
Bylo dokončeno 8 staveb.
Bylo dokončeno vypracování a předání 15 projektových dokumentací.



Projektové řízení
Přijaté dotace z programu EÚS Rakousko – ČR ve výši 9,4 mil. Kč.
Podpis pěti dotačních smluv projektů podpořených z ROP Jihovýchod.
Příprava podkladů pro návrh výzvy grantového programu Bezpečná silnice 2015.



Dopravní obslužnost
V oblasti dopravní obslužnosti v uvedeném období bylo řešeno:
 probíhá výběrové řízení na zhotovitele „Odborný zpracovatel optimalizace dopravní
obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“,
 kontrola a projednávání odborných odhadů dopravců pro následnou tvorbu dodatků
pro rok 2015,
 jednání s Jihomoravským krajem ohledně koncepčního řešení drážní dopravy na
tratích v územním obvodu obou krajů,
 tvorba dodatků s dopravci na konec roku 2014 a následně pro rok 2015.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Probíhají výběrová řízení na zájemce o koupi nepotřebného nemovitého majetku kraje.
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Probíhá příprava vyhlášení veřejné zakázky na služby pojišťovacího makléře.
Byla zahájena jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků pod krajskými silnicemi
v oblasti Dalešice se společností ČEZ a.s.
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
Do užívání byly předány některé objekty budované v rámci projektů transformace klientů
ústavů sociální péče, další řada budov se dokončuje.
Jsou zahájena výběrová řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu OPŽP
(Realizace úspor energie v objektech v majetku Kraje Vysočina) na základě 60. Výzvy
byla dokončena rekonstrukce prostor pro přípravu radiofarmak v Nemocnici Jihlava.
Dokončena je dostavba areálu Domova důchodců ve Ždírci. Jsou řešeny některé
havarijní situace na budovách kraje.

SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):


Probíhá vybavování nových domácností vystavěných v procesu transformace
pobytových zařízení pro osoby s mentálním postižením
V podzimních měsících jsou postupně dokončovány a předávány objekty vystavěné pro
osoby s mentálním postižením v procesu transformace bývalého Ústavu sociální péče
Jinošov, příspěvkové organizace a Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové
organizace. V rámci tohoto procesu odbor připravil zadávací dokumentace a výběrová
řízení na vybavení devíti předávaných domácností v Bystřici nad Pernštejnem, Velkém
Meziříčí, Okříškách, Pucově a v Jaroměřicích nad Rokytnou.



Podání souhrnné žádosti o dotaci MPSV pro financování provozu sociálních služeb
Do 15. 11. 2014 byl v rámci procesu přechodu financování ze strany MPSV stanoven
termín pro podání žádostí krajů o dotace na provoz sociálních služeb na území kraje.
Odbor sociálních věcí tuto žádost zpracoval a v termínu podal na MPSV. Po schválení
státního rozpočtu MPSV rozhodne o výši dotace pro Kraj Vysočina. Poskytnutá dotace
bude přijata do rozpočtu kraje a rada i zastupitelstvo rozhodnou o poskytnutí dotací pro
jednotlivé sociální služby.



Pořádané semináře
Dne 27. 11. 2014 se uskutečnil seminář s názvem „ Jak se připravit na to, že budeme žít
do stovky“, přednášející Mgr. Martin Chlupáč.
Dne 4. 12. 2014 se konal seminář s názvem „Péče o pečující v sociálních službách“,
přednášející Mgr. et Mgr. M. Erdinger zástupce firmy Curatio. Tento seminář byl určen
pro příspěvkové organizace a neziskové organizace.
Dne 18. 11. 2014 se konala přednáška soudce Krajského soudu Brno Mgr. Petra
Sedláka o zkušenostech soudů při aplikaci nových právních předpisů.
Dne 25. 11. 2014 se uskutečnila konference s názvem „Dítě jako oběť rodičovského
konfliktu III".



Vzdělávací akce pro uživatele sociálních služeb a širokou seniorskou veřejnost
Dne 10. 12. 2014 se uskutečnila mimořádná přednáška v rámci U3V Žďár nad Sázavou
na téma „Vánoční vazby a dekorace“.

3 (celkem 13)

ZK-07-2014-03, př. 3
Počet stran: 13



Projekt “Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“
Dne 19. 11. 2014 proběhlo IV. zasedání platformy se zaměřením na koncepci sociálního
bydlení v Jihlavě a drogovou situaci cílové skupiny v Kraji Vysočina.
Dne 4. 12. 2014 se uskutečnil III. workshop zaměřený na „Příklady dobré praxe v oblasti
inkluze Romů“, moderovaný Mgr. Davidem Beňákem, místopředsedou Rady vlády pro
záležitosti romské menšiny. Dále proběhlo výběrové řízení na provedení analýzy sociálně
vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina.



Jednání s dolnorakouskými partnera - Projekt “Senior plus“
Dne 26. 11. 2014 proběhlo v Laa an der Thaya jednání s dolnorakouskými partnery
v rámci udržitelnosti projektu Senior plus. Jednání se zúčastnil i radní pro sociální oblast
Petr Krčál. Hlavními tématy bylo vyhodnocení projektu a návrh možných oblastí pro další
spolupráci v novém plánovacím období. Akceptována byla zejména myšlenka
projektového záměru na „Mezigenerační spolupráci“ a projekt „Efektivita provozu zařízení
sociálních služeb“.



Plánované aktivity
Dne 2. 12. 2014 se uskuteční Kasuistický seminář pro sociální pracovníky.
Dne 9. 12. 2014 se uskuteční metodická porada pro pracovníky náhradní rodinné péče.
Dne 11. 12. 2014 se na Krajském úřadě Kraje Vysočina uskuteční aktivita s názvem
Barevné Vánoce, které se zúčastní příspěvkové organizace Kraje Vysočina i hosté
z Nitranského kraje s nabídkou výrobků.
Dne 12. 12. 2014 se uskuteční výjezdní porada ředitelů v Domově důchodců ve Ždírci.
Tato akce bude spojena s prohlídkou Domova důchodců Ždírec a výstupy projektu
Memory Garden.
Dne 16. 12. 2014 se uskuteční Seminář aplikovaných metod pro sociální pracovníky.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Dopady změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů do financování škol
a školských zařízení Kraje Vysočina.
OŠMS provedl u všech školských PO kraje šetření, jakým způsobem se od 1. 11. 2014
vyrovnají s valorizací platových tabulek jejich zaměstnanců v důsledku schválených
změn nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Zvýšenou potřebu mzdových prostředků školám
a školským zařízením Kraje Vysočina pokryl rozvojový program MŠMT „Zvýšení platů
pracovníků regionálního školství“. Pro některé organizace, které uplatnily zvláštní způsob
určení platového tarifu (pásmové financování), však byly tyto prostředky nedostačující.
Deficit se podařilo vyřešit díky poukázaným finančním prostředkům v souvislosti
s úpravou rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání k 13. 11. 2014 a zapojením ostatních
zdrojů, zejména prostředků z fondu odměn. U žádné školské PO tak nebylo v důsledku
dopadu tohoto nařízení vlády nutné navýšit rozpočet přímých výdajů na vzdělávání
z prostředků zřizovatele.



Podpora technických a přírodovědných oborů
Podpora technické tvořivosti v základních školách (spolupráce s firmou Bosch Diesel):
 pokračuje práce metodického týmu, který zahájil přípravu metodických materiálů pro
práci se stavebnicemi ve výuce v 1. – 3. třídách ZŠ, s použitím postaviček časopisu
Čtyřlístek;
 metodický tým pod vedením OŠMS pokračuje v přípravě druhého ročníku soutěže
„Stavíme z Merkuru“;
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pobíhá dotisk metodik pro použití stavebnic Merkur pro základní školy, které mají
stavebnice.
V rámci projektu Přírodní a technické obory finišují přípravy vydání prvního čísla
Sebevzdělávacího časopisu v rozsahu cca 70 stran A4.
Pokračuje realizace projektů Od myšlenky k výrobku 2 a Badatelská centra pro přírodní
vědy, které jsou zaměřené na modernizaci vybavení středních škol.


Koncepce a strategie
Bylo dokončeno zpracování podkladů pro Program rozvoje Kraje Vysočina – programové
části v těchto opatřeních
 1.3 – Regionální školství
 1.4 – Adaptabilita zaměstnanců a rozvoj terciárního a dalšího vzdělávání
 2.7 – Volnočasové aktivity
 2.8 – Sport a tělovýchova.
Pro přípravu zpracování Regionálního akčního plánu bylo shromážděno a dále
zpracováno za oblast vzdělávání více jak 180 projektových fiší od škol a školských
zařízení různých zřizovatelů.
Vedoucí odboru je členem vyjednávacího týmu krajů pro oblast vzdělávání a zúčastnil se
jednání týmu, jednání na MMR k IROP a jednání na MŠMT k OP VVV (Operační
program Výzkum, vývoj a vzdělání).



Systémová podpora v oblasti mládeže a sportu
Byla aktualizována a sjednocena terminologie a aktualizace dokumentace pro sedm
Pravidel.
Pro Fond Vysočiny byly připraveny grantové programy na 2015: Sportoviště, Sportujeme,
Jednorázové akce, Tábory.
Byly připraveny projekty z Kraje Vysočina na podporu primární prevence z grantu MŠMT.



Příprava Olympiády dětí a mládeže 2015 v Plzni
Se sportovními kluby bylo projednáno složení výpravy na Olympiádu dětí a mládeže
v Plzni (197 účastníků) a odeslána přihláška Kraje Vysočina.



Spolupráce s partnerskými regiony
Proběhla konference o mládeži v Nitře za účasti zástupců OŠMS a Rady dětí a mládeže.
Na konferenci byla předložena komplexní zpráva o mládeži na Slovensku, ve které bylo
upozorněno na velký problém nezaměstnanosti mladých lidí do třiceti let (36,8 %).
Inspirativní je pojetí strategie koncepce mládeže, řeší se komplexně životní potřeby
(zaměstnanost, bydlení, vzdělávání, volný čas).
Byla podepsána dohoda o pokračování spolupráce v literární oblasti (literární týden)
s Dolním Rakouskem.
Proběhla návštěva delegace ze středních škol v Tampere a následné projednání
spolupráce s našimi středními školami (možnost dvoustranných přípravy dvoustranných
projektů pro program Erasmus +).



Souhrnné statistické informace k transformaci ústavní výchovy pro MŠMT
Na základě požadavku MŠMT zpracoval OŠMS souhrnné statistické informace
k transformaci ústavní výchovy, které obsahují:
 Přehled dětských domovů, jejich kapacity a průměrnou naplněnost
 Transformace dětských domovů – přednostní umísťování dětí do pěstounské péče.
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Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů středních škol
OŠMS pokračoval v metodické podpoře středních a základních škol při přípravě na
pilotní ověřování jednotného zadání přijímacích zkoušek vyhlášené MŠMT pro rok 2015.
Proběhlo další jednání radních a vedoucích odborů školství na MŠMT za účasti ředitele
CERMATU s cílem postupně odstraňovat nejasnosti v koncepci nového přijímacího řízení
(např. přijímací řízení a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami).



Příprava na jmenování členů školských rad pro další funkční období
OŠMS připravil návrh na jmenování členů školských rad ve školách a školských
zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina. V materiálu do rady kraje byl navržen postup
jmenování členů školské rady za zřizovatele. Rada kraje tento postup schválila. Nové
školské rady budou jmenovány k 31. 1. 2015.



Rozpočet regionálního školství
Byla dokončena poslední úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2014. Na
přelomu listopadu a prosince se uskutečnily vždy po okresech porady s ekonomickými
pracovníky obecního školství zaměřené na čerpání přímých výdajů a rozvojových
programů, jejich finanční vypořádání, na sběr účetních závěrek a metodiku účetnictví.
Byla zahájena příprava na rozpočet roku 2015 – proběhla kontrola vykázaných výkonů
školního roku 2014/15 pro republikové normativy 2015.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Konference vzdělávání ve zdravotnictví v rámci přeshraniční spolupráce
V rámci Dohody o spolupráci mezi Dolním Rakouskem, Jihočeským krajem,
Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina, pořádal Odbor zdravotnictví dne 20. 11. 2014
konferenci s tématem „Vzdělávání ve zdravotnictví“, které se zúčastnili zástupci výše
uvedených stran.



Vyhodnocení projektů přihlášených do soutěže Bezpečná nemocnice
Do letošního 7. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice se přihlásilo celkem 16 nemocnic
s 19 projekty. Hodnotící komise do 15. 12. 2014 zašle výsledky hodnocení projektů
Odboru zdravotnictví. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se koná večer 22. 1. 2015
v Horáckém divadle Jihlava. Slavnostnímu vyhlášení bude předcházet ve stejný den
i celostátní konference Dny bezpečí, která bude zaměřena na téma „Bezpečná péče
o seniory“.



Projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“
Projektová žádost k projektu „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje
Vysočina“ byla dne 31. 10. 2014 doporučena Řídícím orgánem Integrovaného
operačního programu k poskytnutí dotace. Nyní se očekává vydání rozhodnutí o přidělení
dotace.
Dále je připravována a připomínkována zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné
zakázce s názvem „Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje
Vysočina“.



Průběžná veřejnosprávní kontrola
V prosinci zahájena průběžná veřejnosprávní kontrola na místě u Trojlístku – centra pro
děti a rodinu, Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace.



Řešení vytápění Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o. vypracovala a na OZ předložila „Studii
efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov“. Dle zpracovatele
studie se jako nejvýhodnější řešení jeví nakoupení a instalace dvou nových
kogeneračních jednotek.
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Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Čisté ovzduší
Od pondělí 1. 12. 2014 bude v přízemí budovy B Krajského úřadu Kraje Vysočina
nainstalována výstava pod názvem „Víte, co dýcháte?“. Na vernisáži výstavy budou
představeny unikátní fotografie mikrosvěta, tedy fotografie částic prachu z Kraje
Vysočina, pořízených elektronovým mikroskopem. V kongresovém sále bude následovat
odborný seminář zaměřený na výsledky projektu „Informační systém kvality ovzduší
v Kraji Vysočina“ a vliv lokálních topenišť na lidské zdraví.
Krajský úřad zajistil zpracování výukového materiálu zaměřeného na ekologickou
výchovu a vzdělávání ve školách v oblasti ochrany ovzduší. Jedná se o tištěné materiály
(karty) k ochraně ovzduší a související problematice. Karty jsou zaměřeny na následující
problematiky: koloběh znečištění ovzduší v přírodě, popis jednotlivých látek v ovzduší,
toxikologie, zdroje, lokální topeniště a jejich vliv na ovzduší, doprava a její vliv na
ovzduší, vliv průmyslu na kvalitu ovzduší, modelování a dálkové přenosy znečištění,
monitorovací systémy v ČR a v Kraji Vysočina, způsob monitorování ovzduší, koncepční
materiály Kraje Vysočina a opatření ke zlepšení kvality ovzduší, projekt Informační
systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina – základní údaje a výstupy, legislativa v ochraně
ovzduší, emisní a imisní limity, smog (losangeleský, londýnský), vznik a účinky.



Legislativní změny
V daném období pracovníci odboru ve velké míře řešili problematiku připravovaných
zásadních a průlomových legislativních změn v oblasti životního prostředí, připomínkovali
navrhované zákony a řešili analýzu přiměřenosti personálních zdrojů. Za oblast
odpadového hospodářství se jedná o dvě novely zákona o odpadech, které budou účinné
od 1. 1. 2015 a od 1. 3. 2015, a budou řešit problematiku skládkování odpadu (konec
ukládání směsného komunálního odpadu na skládkách do 1. 1. 2024), zavedení systému
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v obcích (od 1. 4. 2015) a další upřesnění
evidence odpadů, elektronickou evidenci přepravy, elektronická evidence zařízení katalog zařízení. Úplně nový zákon o odpadech je připravován s účinností od 1. 1. 2016.
S účinností novely zákona EIA se vzhledem k legislativnímu procesu počítá od
1. 3. 2015. Stejný termín bude také u novely zákona o ochraně zemědělského půdního
fondu.



Krajská konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
Dne 21. 11 2014 proběhlo v sídle Kraje Vysočina setkání koordinátorů environmentálního
vzdělávání a ekologické výchovy ze škol a neziskových organizací. Na setkání jsme
koordinátorům poskytli informace o možnostech podpory environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO) v následujícím roce z různých dotačních titulů a připravili
jsme odborné přednášky a výukové materiály o přírodních zahradách, nakládání
s odpady a problematice ovzduší. Svoje místo měla při tomto setkání, tak jako
každoročně, i lesní pedagogika, která je nedílnou součástí EVVO. Díky ní si mohly
v letošním roce stovky dětí z našeho kraje prohloubit vztah k lesu a hospodaření v něm.
Na závěr si koordinátoři EVVO ze škol a neziskových organizací vyměnili zkušenosti ze
své činnosti.



Krajská konference odpadového hospodářství „Dejte odpadům druhou šanci“
Odbor ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., pořádá ve
dnech 4. a 5. prosince 2014 v Jihlavě konferenci s názvem DEJTE ODPADŮM DRUHOU
ŠANCI. Konference je určena pro samosprávy obcí v Kraji Vysočina. Představitelé obcí
dostanou aktuální informace o dění v odpadovém hospodářství v kraji a informace
o připravovaných změnách legislativy z pohledu obcí a měst. Dále budou představeny
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poskytnuty informace o ekonomických aspektech odpadového hospodářství v obcích
(motivační programy pro občany, ekonomika odpadového hospodářství z pohledu
EKOKOMu, dotační programy apod.).


Péče o zvláště chráněná území
Administrativně i v terénu byly dokončeny práce vedoucí k udržení nebo zlepšení stavu
zvláště chráněných území, plány péče, vytyčování hranic a značení zvláště chráněných
území. Například v rámci krajského projektu „Biodiverzita II. – PR Pařez“ bylo provedeno
odbahnění rybníka Pařez, který se nachází necelé 2 km severovýchodně od obce Kaliště
(okres Pelhřimov). Lokalita je významná výskytem zachovalých vodních a mokřadních
ekosystémů, především rákosin, ostřicových porostů a vlhkých a rašelinných luk
s výskytem některých významných druhů rostlin, např. třtina nachová, vachta trojlistá či
ďáblík bahenní. Na rybník samotný je vázán výskyt bohaté populace raka říčního. Na jiné
přírodní památce Rybníček u Starých Hutí se nachází zvláště chráněný živočich - střevle
potoční. Díky kvalitnímu prostředí a čisté vodě se však v rybníčku o výměře 0,3 ha
vyskytuje i silně ohrožená škeble rybničná a dokonce kriticky ohrožená mihule potoční.
Rybník byl v listopadu z důvodu nutnosti jeho odbahnění a drobných oprav vypuštěn. Při
vypouštění byla zároveň provedena kontrola početnosti živočichů a bylo zjištěno, že se
zde nachází několik tisíců střevlí potočních, stovky škeblí rybničných a přibližně 50 ks
mihulí (resp. jejích larev – minoh). Výsledky z předávaných prací jsou velmi pozitivní, je
zde tedy zúročena péče, kterou kraj zvláště chráněným území věnuje.



Školení pro krajské úřady k plánům rozvoje vodovodů a kanalizací dne 27. 11. 2014
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s OŽPZ uspořádalo dne 27. 11. 2014 v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina školení pro krajské úřady k informačnímu systému Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky – plán rozvoje vodovodů
a kanalizací území krajů.



Seminář pro obce v povodí Vltavy dne 5. 12. 2014
Pod záštitou gesčního radního a ve spolupráci s Povodím Vltavy, státní podnik proběhl
dne 5. 12. 2014 v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina seminář pro obce na území
Kraje Vysočina, které se nacházejí v povodí Vltavy. Seminář byl zaměřen na informace
o činnosti státního podniku Povodí Vltavy, o problematice vodárenské nádrže Švihov,
povodňové ochraně z pohledu správce povodí a správce vodního toku, dále na informace
o dotačních titulech Kraje Vysočina a o průběhu komplexní aktualizace Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina.



Meliorace a hrazení bystřin v lesích
V Kraji Vysočina jsou dlouhodobě realizována opatření meliorací a hrazení bystřin
v lesích. V letošním roce byla v okrese Havlíčkův Brod zahájena stavba opatření
s názvem “HB PBP Jestřebického p. od Jedlé v ř.km 0,000-1,750“. Opatření jsou na
základě rozhodnutí krajského úřadu realizována ve veřejném zájmu, náklady s tím
spojené hradí stát. Stavba, která zlepší vodní režim krajiny na Jestřebickém potoce
a v navazujícím povodí, by měla být dokončena v roce 2015.

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,
dozorové činnosti a registrace dobrovolných svazků obcí.
Na shora uvedených úsecích zajišťovalo OddOSČ běžné pracovní činnosti.
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Úsek voleb
OddOSČ se podílí na organizačně technickém zabezpečení dodatečných voleb do
Zastupitelstva obce Růžená, okr. Jihlava a do Zastupitelstva obce Slavníč, okr. Havlíčkův
Brod, kde pro nedostatek kandidátů neproběhly ve dnech 10. a 11. října 2014 řádné
volby do zastupitelstva obce. Dodatečné volby vyhlásil ministr vnitra na 31. ledna 2015.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR):


Projekty spolufinancované z ROP JV
 Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ –
nachází se ve fázi udržitelnosti, pokračují práce na vyúčtování závěrečné
monitorovací zprávy s žádostí o platbu a přepočtem finanční mezery, dokladová
kontrola poskytovatelem dotace. Archivace dokumentace.
 Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – nachází se ve fázi udržitelnosti,
průběžná digitalizace sbírkových předmětů a doplňování databáze prezentační
webové aplikace. Organizace společného semináře pro zapojené organizace –
muzea, galerie a pamětní síně – k udržitelnosti projektu – aktuální informace
o současném stavu projektu a nastavení další spolupráce se zapojenými
organizacemi. Vypracování roční monitorovací zprávy o zajištění 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.
 ukončení a finanční uzavření tří projektů v rámci ROP včetně uhrazení půjčky na
předfinancování předkladatele projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace



Další projekty a spolupráce na projektech a jiných aktivitách
 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,
 spolupráce na zajištění hudebního projektu Rok české hudby 2014 v Kraji Vysočina,



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),
 dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (kontrola
vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, průběžná kontrola),
 dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst u příležitosti ukončení
2. světové války - administrace (uzavírání smluv o poskytnutí dotace, kontrola
vyúčtování)
 grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2014“ – administrace
(kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, průběžná kontrola),
 dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek - administrace
(kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, průběžná kontrola),
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dotace na podporu městům UNESCO – administrace (kontrola vyúčtování
a poskytnutí dotací ukončeným projektům)
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 2014“ – průběžná
kontrola
„Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – kontrola vyúčtování a poskytování dotací
ukončeným projektům, aktualizace a schvalování Zásad pro rok 2015.
Návrh grantový program Cyklodoprava a cykloturistika 2015 směřující k podpoře a)
rozvoje a kvality sítě cyklotras na území Kraje Vysočina vybavováním doprovodným
mobiliářem a b) pomoci žadatelům s projektovou přípravou budování cyklistických
stezek a cyklopruhů ve stávajícím dopravním prostoru – prioritně dopravně
bezpečnostní funkce cyklistiky



Koncepční a programové materiály
 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina pro léta 2014-2020“ –
součinnost s další fází – obdrženo souhlasné stanovisko MŽP, předložení materiálu
ke schválení orgány kraje
 Analýza turistického potenciálu Kraje Vysočina - práce zpracovávaná VŠPJ,
připomínkové řízení, finalizace dokumentu



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 přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností (Městský úřad
Třebíč)

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


Oddělení kanceláře hejtmana
 Dne 3. 12. 2014 se uskutečnil pracovní seminář pro zájemce z řad podnikatelů
na téma „Export do Běloruska: potenciál a rizika“.
 Dne 11. 12. 2014 se konaly v sídle Kraje Vysočina Barevné Vánoce – tradiční akce
pro širokou veřejnost.
 Ve dnech 14. – 18. 12. 2014 proběhly stáže běloruských lékařů v zdravotnických
zařízeních Kraje Vysočina.



Koordinační grémium ředitelů krajských úřadů – Pracovní program
Dne 26. 11. 2014 se v dolnorakouském městě Krems (Kremže) uskutečnilo jednání
Koordinačního grémia ředitelů krajských úřadů, a to z Kraje Vysočina, Jihomoravského
kraje, Jihočeského kraje a Dolního Rakouska. Cílem setkání v prostorách DonauUniversität bylo zhodnocení práce jednotlivých pracovních skupin fungujících v rámci
Pracovního programu pro roky 2014 - 2017.
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Odborný seminář pro servisní techniky plynových zařízení
Dne 26. 11. 2014 uspořádal Odbor sekretariátu hejtmana-Oddělení krizového řízení
a bezpečnosti v sídle kraje odborný seminář určený pro revizní a servisní techniky
plynových spotřebičů na téma „Příčiny otrav, požárů a výbuchů v souvislosti s provozem
plynových zařízení v budovách, včetně preventivních opatření k vyloučení možného
ohrožení z nedbalosti“ Odborným lektorem semináře byl Ing. Jiří Buchta, CSc., předseda
sekce plyn ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení, soudní znalec - technické
obory různé se specializací plynové zařízené (topné a technické plyny). Seminář pro
danou cílovou skupinu se uskutečnil v rámci informační kampaně k problematice otrav
oxidem uhelnatým.



9. Zasedání „PES“
Dne 20. 11. 2014 se v Jihlavě uskutečnilo 9. zasedání „Poradní expertní skupiny (PES)
pro řešení otázek výstavby pátého bloku v lokalitě Dukovany“.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


VII. Krajský diabetologický den
18. listopadu se v prostorách Domu zdraví v Jihlavě konal sedmý Krajský diabetologický
den, který ORR pořádal ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Jihlava. Přizvaní
odborníci připravili pro šedesát přítomných posluchačů přednášky na téma diabetu
a zdravého životního stylu. Celé dopoledne měli účastnici možnost nechat si změřit
krevní tlak, tělesný tuk, hodnotu cukru i cholesterolu. Část programu byla věnována také
praktickému cvičení pro diabetiky. Akce byla realizována v rámci agendy Zdravého kraje
a MA 21.



6. zasedání znalostní platformy „Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh“
Evropského regionu Dunaj Vltava (ERDV)
Cílem setkání (v rámci ERDV Kraj Vysočina garantuje tuto znalostní platformu), které se
uskutečnilo 24. 11. 2014 v Gmündu, bylo seznámit zúčastněné s aktivitami a projekty
expertů a hostů znalostní platformy (např. dolnorakouské aktivity při práci s mládeží,
dlouhodobá spolupráce regionů Horní Falc – Plzeňský kraj se zaměřením na oblast
vzdělávání a kvalifikace pracovních sil atd.) a stanovit prioritní témata a způsob
spolupráce pro nadcházející roky (požadavky vyplývající z evaluace činnosti znalostních
platforem).
Za stěžejní témata byla označena „jazyková ofenziva“ a „zvýšení atraktivity
přeshraničního trhu práce s cílem udržení mladých lidí a kvalifikovaných odborníků
v regionu“. K těmto tématům budou vytvořeny pracovní skupiny, v rámci kterých by měli
odborníci pracovat na vývoji expertíz, koncepcí a návrhů, které se budou primárně
provádět v zájmu ERDV, a spolupracovat na vývoji konkrétních projektů, které se budou
ucházet o podporu v rámci programů nadnárodní spolupráce.



Prezentace programu OP AT-CZ 2014 – 2020 na semináři „Dotace pro obce“
Dne 20. listopadu byl na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě pořádán seminář Dotace
pro obce, zaměřený na dotační tituly EU a ostatních donorů, které mohou obce využít pro
projekty mezinárodní spolupráce. Součástí programu byla také prezentace OP
přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika, jehož administraci má
v kompetenci za Kraj Vysočina ORR. Zástupcům obcí a spolků byly poskytnuty aktuální
informace o stavu přípravy OP AT-CZ 2014 -2020. Rovněž byly účastníkům také pro
ilustraci prezentovány příklady dobré praxe přeshraničních projektů z období 2007 2013.
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Snídaně s podnikateli – CzechInvest 4. 12. 2014
Cílem akce bylo seznámit zúčastněné z řad podnikatelů s nejnovějšími informacemi
o možnostech podpory podnikání v roce 2015. Své aktivity prezentovala regionální
kancelář Agentury pro podporu podnikání Czechinvest Jihlava, která byla pořadatelem
celé akce (služby kanceláře, Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014 - 2020), Kraj Vysočina (finanční nástroje kraje pro podporu
podnikání v roce 2015) a Krajská hospodářská komora kraje Vysočina. Setkání se
uskutečnilo pod záštitou náměstků hejtmana Kraje Vysočina, Ing. Vladimíra Novotného
a Ing. Libora Joukla.



Závěrečná konference projektu CEC5
Dne 17. 11. 2014 se v rakouském Dornbirnu uskutečnila závěrečná konference projektu
CEC5 (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve
veřejných budovách), financovaného z OP Central Europe. Partneři projektu zde
prezentovali výsledky své tříleté spolupráce. V Kraji Vysočina to byla výstavba nové
nízkoenergetické budovy v areálu Ústavu sociální péče Lidmaň, za použití inovativních
technologií (systém teplovzdušného vytápění s rekuperací tepla, fotovoltaický systém
integrovaný do střešní krytiny aj.). Nová budova je v provozu od podzimu 2013 a slouží
k ubytování klientů ústavu – mentálně postižených dospělých mužů.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období byly nebo budou realizovány tyto činnosti:
 v uvedeném období od 18. 11. 2014 do 16. 12. 2014 bylo proplaceno v oblasti
podpory 1.1 celkem 3.508.576,66 Kč, v oblasti podpory 1.2 celkem 157.740,66 Kč,
v oblasti podpory 1.3 celkem 977.031,42 Kč a v oblasti podpory 3.2 celkem
358.413,62 Kč a předpokládá se ještě proplacení dalších přibližně 4.500.000 Kč.
Celkem tedy bude v uvedeném období proplaceno přibližně 9.501.762,36 Kč. Ve
sledovaném období rovněž proběhne certifikace výdajů za období 2. 6. 2014 –
5. 12. 2014, k certifikaci bude odesláno 141.730.099 Kč.
 v uvedeném období byly předloženy na Řídící orgán (Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR) čtyři Souhrnné žádosti o proplacení výdajů v rámci globálních
grantů v celkovém objemu 11.936.242,56 Kč, na základě kterých budou tyto
prostředky poskytnuty na další financování globálních grantů.

DALŠÍ ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 24 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 1 návrhu ústavního zákona, ke 3
návrhům zákona, k 5 návrhům nařízení vlády, k 4 návrhům vyhlášek a k 11 návrhům
materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Mimořádné aktivity na úseku daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků
V souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu č. 162/2014 Sb., se pracujícím důchodcům
opět přiznává nárok na základní slevu na dani z příjmů. V souvislosti s podáním
dodatečných uplatnění slevy za rok 2013 a rok 2014 došlo ze strany OddŘLZ k zvýšení
aktivity na úseku daní z příjmů, spočívající v administraci prohlášení, potvrzení
a nastavení parametrů v Personálním informačním systému KS programu tak, aby
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základní sleva na dani byla zohledněna při výpočtu daně za zdaňovací období 2014
v plné výši včetně doplatku za rok 2013.
V souvislosti s legislativní změnou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu dochází
s účinností od 1. 1. 2015 ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, kdy se
tato změna v daném období řeší na OddŘLZ u všech zaměstnanců, kteří daňové
zvýhodnění uplatňují nebo budou chtít uplatnit. Jedná se opět o mimořádnou aktivitu na
úseku daní z příjmů, spočívající v administraci prohlášení, potvrzení a nastavení
parametrů v Personálním informačním systému KS programu tak, aby daňové
zvýhodnění na děti bylo zohledněno při výpočtu daně od 1. 1. 2015.


DEN FIREM JOBStart 2014
OddŘLZ prezentovalo Kraj Vysočina v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava
(dále jen“ VŠPJ“) na ročníku DNE FIREM JOBStart 2014, který organizovala VŠPJ pro
své studenty a absolventy dne 3. 12. 2014. Kraj Vysočina byl účasten mezi zástupci firem
a institucí, kteří nabízeli studentům VŠPJ možnost nastartování jejich kariéry. Na
přidělené výstavní ploše zajistilo OddŘLZ konzultační stánek a studentům VŠPJ byla
nabízena praxe, spolupráce při zpracování bakalářských prací a informace k případnému
zájmu o pracovní uplatnění.



Setkání se zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené a jejich
rodinnými příslušníky
OddŘLZ ve sledovaném období připravilo a organizačně zajistilo setkání vedení úřadu
se zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené. Setkání bylo realizováno za
účelem udržení neformálního kontaktu s těmito zaměstnankyněmi i v době neaktivního
pracovního poměru ke Kraji Vysočina a s cílem přiblížit jim aktivity, kterých mohou využít,
a které mohou čerpat v průběhu mateřské či rodičovské dovolené (např. informace
o čerpání osobních kont, informace o plánovaných vzdělávacích akcích realizovaných
krajským úřadem a možnostech jejich absolvování, pozvání na významné akce Kraje
Vysočina). Setkáním je podporováno slaďování osobního a pracovního života všech
zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu.

V Jihlavě dne 28. 11. 2014
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