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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 2. 2. 2016 s výhledem do 29. 3. 2016
Následující písemná zpráva zachycuje období od 2. 2. 2016 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 11. 3. 2016 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
29. 3. 2016 (2. zasedání v roce 2016). Je přílohou materiálu (ZK-02-2016-03, 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):


Příprava projektu „Profesionální a bezpečný úřad“
Projekt „Profesionální a bezpečný úřad“ si klade za cíl zavést systém řízení kvality dle
ISO/IEC/27001 pro naplnění standardů kybernetické bezpečnosti a vytvořit podmínky pro
specializované vzdělávání pro zaměstnance kraje v oblasti kybernetické bezpečnosti,
finančního řízení a zadávání veřejných zakázek v takové míře, aby dostáli zvyšujícím se
nárokům na specializaci, odbornost a bezpečnost poskytovaných informací. Odbor
připravil projekt, který bude předkládán do Výzvy pro územní samosprávné celky č. 33
Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.



Školení pro příspěvkové organizace
Odbor zrealizoval další sérii kurzů pro PO, která byla věnována ovládání Portálu PO –
novinky pro finanční plán, zásobník akcí, kalendář.

Odbor ekonomický (OE):


Uzavření roku 2015
Ekonomický odbor provedl závěrkové práce za rok 2015, byla provedena účetní
uzávěrka a fyzická i dokladová inventarizace majetku a závazků. Předání účetních
a finančních výkazů i výkazů PAP (pomocný analytický přehled) do Centrálního systému
účetních informací státu (CSÚIS) proběhlo ve stanoveném termínu. Předpokládáme, že
schválení účetní závěrky bude probíhat v zastupitelstvu kraje spolu se schvalováním
závěrečného účtu kraje.
Na základě ukončených operací byly vyčísleny i definitivní stavy jednotlivých účtů kraje,
z nich vyplývajících disponibilních prostředků. Návrh na jejich použití do dalšího období je
součástí programu tohoto zastupitelstva kraje.



Přezkoumání hospodaření kraje
Dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů probíhá přezkoumání
hospodaření kraje za rok 2015. V měsíci březnu (od 15. 3.) proběhne II. dílčí
přezkoumání hospodaření kraje, následně bude vypracována zpráva, která bude
součástí závěrečného účtu kraje. Závěrečný účet kraje bude zpracován nejpozději do
červnového ZK.

Odbor informatiky (OI):


Vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Zlatý erb
Dne 7. března byli vyhlášeni vítězové krajského kola soutěže Zlatý erb. V kategorii měst
zvítězilo město Havlíčkův Brod a v kategorii obcí Police. Nejlepšími webovými stránkami
se ve své kategorii škol pyšní Střední průmyslová škola Třebíč, první místo slaví Sbor
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dobrovolných hasičů Bohdalov a v kategorii elektronická služba zvítězilo Velké Meziříčí
se svou Elektronickou úřední deskou. Do celostátního finále Zlatého erbu, jehož
vyhlášení se odehraje na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci
Králové 4. dubna, postupují vítězové z kategorií obec, město a elektronická služba.
Speciální kategorie pro školská zařízení a sbory dobrovolných hasičů v Kraji Vysočina
jsou nepostupové.


Projekt Národního kontaktního místa pro eHealth pro Českou republiku
Rada kraje na svém jednání 8. března schválila projektový záměr na zapojení Kraje
Vysočina do pracovního programu EU CEF Telecom s projektem NIXZD.CZ - Národní
centrum pro výměnu zdravotnické dokumentace, a stát se tak pilotním Národním
kontaktním místem pro eHealth pro Českou republiku a zároveň využít prostředků dotace
EU na realizaci připravovaného záměru NIX-ZD.
Jedním z nosných témat Pracovního programu CEF (Nástroje pro propojení Evropy) pro
rok 2016 je přeshraniční výměna zdravotní dokumentace (Patient Summary). V souladu
s Koncepcí eHealth Kraje Vysočina a na základě dohody AKČR (usnesení č. 2/2015
Komise informatiky AKČR) byla Kraji Vysočina uložena role koordinátora problematiky
výměny zdravotnické dokumentace prostřednictvím rozvoje projektu eMeDocS a dále
formou výstavby Národního centra pro koordinaci výměny zdravotnické dokumentace NIX ZD. Tato situace vznikla jako důsledek dlouhodobé absence národního řešení
garantovaného centrálními orgány.
Za účelem realizace projektu navrhl odbor informatiky sestavit národní konsorcium, jehož
členy budou Ministerstvo zdravotnictví, Nemocnice Jihlava a Zdravotnická záchranná
služba Kraje Vysočina a Kraj Vysočina reprezentovaný odborem informatiky jako
koordinátor konsorcia. Partnerská smlouva mezi členy konsorcia bude podepsána až po
případném schválení žádosti ze strany EC.
Pracovní výzva CEF nabízí praktickou možnost nejen spolufinancování tohoto projektu
z evropských prostředků (dotace 75% z uznatelných nákladů), ale i zapojení do
celoevropského mechanismu přeshraniční výměny zdravotnické dokumentace.



Výstava GIS v běžném životě
V měsíci únoru se uskutečnila ve foyer budovy B sídla Kraje výstava GIS v běžném
životě, na jejíž přípravě se podílelo oddělení GIS odboru informatiky. Celkem 13 panelů
představilo mapy z oblasti analýz, dopravy, majetku, územního plánování, ale také
například z kultury nebo krizového řízení. Z těchto ukázek úspěšného využití GIS
jednotlivými odbory KrÚ si mohl každý návštěvník vytvořit lepší představu o možnostech
geografických informačních systémů a případně získat inspiraci pro další práci.



Využití služby eUtility
V posledním čtvrtletí loňského roku byla spuštěna elektronická služba pro automatizaci
systému vyjádření správců a majitelů sítí na území Kraje Vysočina pro potřeby
stavebního a územního řízení. Viz http://vyjadreni.kr-vysocina.cz. Odbor informatiky má
k dispozici statistiku přístupů za období říjen až prosinec 2015 - celkem bylo v tomto
období podáno prostřednictvím systému 4507 žádostí. Nejvíce jich bylo podáno žadateli
(stavebníky) ve správním obvodu stavebního úřadu Žďár nad Sázavou a stavební úřadu
Magistrátu města Jihlavy.



Zprovoznění nového systému videokonferencí
Od začátku března 2016 provozuje Kraj Vysočina pro potřeby AKČR nové centrální
řešení videokonferenčního systému pro všechny kraje ČR. Tento systém oproti
stávajícímu řešení poskytuje nové vlastnosti v podobě větších kapacity systému,
kvalitnějších přenosů ale především v oblasti bezpečnosti celého systému.
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Odbor kontroly (OK):


Zpráva Kraje Vysočina o výsledcích finančních kontrol za rok 2015
Ve spolupráci s ostatními útvary krajského úřadu byla zpracována a na Ministerstvo
financí dne 4. 3. 2016 odeslána Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015.
Každoroční povinnost předkládání této zprávy je stanovena zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě.



Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2016 probíhají od března 2016
následné kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v Kraji Vysočina
(přenesená působnost)
Od konce ledna 2016 kontroloři provádějí konečná přezkoumání hospodaření 611 obcí
a 45 dobrovolných svazků obcí za rok 2015.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Provozní záležitosti
Oddělení hospodářské správy provádí, zajišťuje a realizuje běžné dodávky a služby
související se zajištěním provozu na pracovištích krajského úřadu.
Probíhá výměna řídicího systému pro měření a regulaci topné soustavy v sídle kraje.
Na úseku spisové služby zajišťujeme zvýšenou činnost pro zpracování zásilek a podání
na kotlíkové dotace.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Kontrola výkonu přenesené působnosti ústředními správními úřad
Ve dnech 1. 2. 2016 – 5. 2. 2016 proběhla kontrola Ministerstva dopravy ČR na všechny
agendy vykonávané v přenesené působnosti odborem dopravy a silničního hospodářství
se závěrem, že výkon všech agend je zajištěn na velmi dobré úrovni.



Doprava
V uvedeném období bylo provedeno 7 kontrol státního odborného dozoru na silnicích
a bylo zkontrolováno 37 vozidel. Dále bylo provedeno 8 kontrol státního odborného
dozoru u dopravců. Ve správním řízení bylo uloženo 47 pokut, z toho 37 kaucí, v celkové
výši 908 000 Kč, z toho kauce 822 000 Kč.
Bylo řešeno 12 odvolání.



Projektové řízení
Audit projektů II/405 Příseka – obchvat a II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice ze strany
Ministerstva financí ČR.
Konzultace poskytované obcím za účelem předkládání žádostí do grantového programu
Bezpečná silnice 2016.
Spolupráce s ORR na podkladech pro druhý stupeň hodnocení žádosti o podporu
projektu AMOD, která je předložena do programu Intereg Danube; hlavní aktivitou Kraje
Vysočina je publicita připravovaného systému Veřejná doprava Vysočiny
Připomínkování revize výzvy Specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního
operačního programu za účelem zlepšení čerpání prostředků na investice do silniční
infrastruktury
Přijaté dotace z ROP Jihovýchod ve výši 90 mil. Kč
Dotace poskytnuté v rámci GP Bezpečná Vysočina 2015 ve výši 118 tis. Kč.
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Investiční výstavba
Probíhají 3 výběrová řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje, bylo dokončeno
6 výběrových řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje.
Probíhá 1 výběrové řízení na stavbu hrazenou z Integrovaného regionálního operačního
programu, byly dokončeny 3 výběrové řízení na stavby hrazené z Integrovaného
regionálního operačního programu,
Probíhají výběrová řízení na vypracování 3 projektových dokumentací hrazených
z rozpočtu kraje.
Probíhá 12 výběrových řízení na koordinátora BOZP a technický dozor stavebníka.



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Byla vypracována, předána a projednána Závěrečná zpráva o činnosti a výsledku
hospodaření KSÚSV za rok 2015.
Byla zahájena výběrová řízení na akce hrazené z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury.
Probíhá vypracování mapy vyhodnocení stavu silnic a mapa plánovaných oprav silnic
v Kraji Vysočina v roce 2016.



Dopravní obslužnost
Z důvodu vzniku nového státního svátku (Velký pátek) bylo nutné se všemi dopravci
projednat a uzavřít dodatky ke smlouvám na zajištění jak linkové, tak drážní dopravy na
území Kraje Vysočina v roce 2016.
Probíhala opakovaná jednání se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.
Probíhaly práce na tvorbě oběhů vozidel v linkové dopravě a drážní dopravě.
Uskutečnilo se jednání se zástupci Správy železniční a dopravní cesty, odbor realizace
staveb ohledně tratí 225 a 227.
Projednání standartu dopravní obsluhy dle vyjížďky a velikosti sídla.
Projednání části díla A11, B20 a C1 v Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina.
Koordinační porady k návrhům jízdních řádů 2016/2017 v drážní dopravě.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Intenzivně je řešena majetkoprávní příprava dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy.
Probíhá příprava veřejné zakázky na pojištění kraje a příspěvkových organizací
zřizovaných krajem pro další období po roce 2016, konzultace nad návrhem pojistného
programu, připomínkový proces.
Připravují se podklady pro další etapy majetkoprávního vypořádání pozemků pod
krajskými silnicemi.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Průběžně jsou vypisovány a uzavírány veřejné zakázky na stavební práce na akce
zařazené ve schváleném rozpočtu kraje.
Probíhá vyhledávání a posuzování objektů vhodných pro realizaci projektu transformace
klientů ústavů sociální péče.
Probíhá projekční příprava budovy Krajské knihovny Vysočiny.
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SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):


Výjezdy v Kraji Vysočina
Během února byly realizovány čtyři výjezdy do měst v Kraji Vysočina za účelem diskuze
se zástupci města, obcí a poskytovateli sociálních služeb. Navštívená města byla Třešť,
Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou. Celkem se těchto setkání
zúčastnilo 21 poskytovatelů, navštíveno bylo 12 zařízení poskytujících sociální služby.
Z řad zástupců měst a obcí bylo na setkání celkem 10 zástupců, kteří byli informování
o novém způsobu financování sociálních služeb formou vyrovnávací platby. V rámci
těchto výjezdů byla se zástupci města také řešena problematika záměrů transformace
pobytových zařízení sociální péče v dotčeném území.



Příprava akčního plánu k provedení Strategie protidrogové politiky
V rámci práce na Akčním plánu realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina
pro rok 2016 – 2017 (dále jen „Akční plán“) proběhlo jednání Pracovní skupiny
protidrogové politiky Kraje Vysočina dne 25. 2. 2016. Členové pracovní skupiny byli
seznámeni s pracovní verzí Akčního plánu a s podněty získanými od místních
protidrogových koordinátorů a lektorů programů primární prevence do škol. V rámci
jednání a diskuse byl dokument upraven dle aktuálních skutečností na základě
připomínek členů pracovní skupiny.
Akční plán je zpracován v souladu s připravovaným Akčním plánem realizace Národní
strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018. Výbor zástupců regionů k této
věci zasedal dne 1. 3. 2016 a 17. 3. 2016, podnětné připomínky vzešlé z diskuse byly
zapracovány do návrhu.



Projednávání problematiky primární prevence rizikového chování ve školách se
zástupci MŠMT
Jedním z důležitých zdrojů financování primární prevenci rizikového chování ve školách
(zaměřuje se na témata užívání návykových látek, závislostí, záškoláctví, šikany apod.)
je dotační řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kritériem pro rozdělení
finančních prostředků na jednotlivé kraje byl pro rok 2016 zvolen počet žáků MŠ, ZŠ
a SŠ v kraji. U některých krajů tímto došlo k poklesu celkového objemu finančních
prostředků na kraj, u kraje Vysočiny to znamenalo snížení na polovinu finančních
prostředků poskytnutých v roce 2015, k dispozici bylo tedy přibližně 600 000,- Kč. Dne
7. 3. 2016 se uskutečnilo jednání jako řešení stížností MŠMT ve vztahu k NNO z kraje
Vysočina (Diecézní charita Brno, oblastní charita Třebíč; Diecézní charita Brno, oblastní
charita Žďár nad Sázavou; Kolpingovo dílo ČR z.s.;Portimo, o.p.s.) týkajícím
se dotačního řízení na oblast primární prevence na rok 2016. Na jednání byla zástupcům
nestátních neziskových organizací vysvětlena role krajského školského koordinátora
prevence, metodika prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, dalších
odborníků v oblasti primární prevence při odborném hodnocení projektů, a zároveň byly
zodpovězeny dotazy zmíněné ve stížnostech adresovaných Ministerstvu školství
mládeže a tělovýchovy.



Pracovním setkání pořádané Národní protidrogovou centrálou služby kriminální
policie a vyšetřování
Ve dnech 21. – 23. 03. 2016 se uskutečnil VII. ročník setkání pracovníků krajských
ředitelství Policie ČR, pověřených odhalováním drogové kriminality, krajských
protidrogových koordinátorů, zástupcem sekretariátu Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, zástupců Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové
závislosti a pracovníků Národní protidrogové centrály služby kriminální policie
a vyšetřování Policie ČR. Přítomní byli seznámeni s trendy na drogové scéně z pohledu
Národní protidrogové centrály, s aktuální situací o nových syntetických drogách a jejich
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výzkumem, s výňatky z trestního zákoníku týkajících se drogové kriminality a s trendy
legalizace konopí ve světě. Součástí programu bylo zhodnocení spolupráce všech
přítomných složek a prezentace aktuální situace v krajích přednášené krajským
protidrogovým koordinátorem a zástupcem krajského ředitelství Policie ČR.


Oddělení sociální ochrany a prevence
Dne 15. 2. 2016 byla schválena závěrečná monitorovací zpráva projektu „Standardizace
orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“, bylo provedeno vyúčtování projektu
a v současné době probíhají práce směřující k finálnímu administrativnímu ukončení
projektu.
Pracovníci oddělení poskytovali metodickou pomoc obcím s rozšířenou působností
a příspěvkovým organizacím při podání žádostí v rámci dotačního řízení o poskytnutí
příspěvku na výkon sociální práce. Byli vyžádáni k návštěvě deseti obcí, kde pomáhali
pracovníkům při podávání žádostí v elektronickém systému. U dalších devíti obcí pak
probíhali konzultace elektronicky, telefonicky. I díky podpoře pracovníků, tak bylo v Kraji
Vysočina uplatněno 96 % žádostí.



Aktivity rodinné a seniorské politiky
V rámci projektu se uskutečnilo otevření Family Pointu v Pelhřimově dne 23. 2. 2016 na
Městském úřadě Města Pelhřimov. Jsou již nyní provozovány ve všech okresních
městech Kraje Vysočina. Ve dnech 21. – 23. 3. 2016 byl na Family Pointech uskutečněn
již 2. ročník Jarních dnů a proběhla dvoudenní konference s názvem: Společně proti
násilí.
V rámci aktivit Senior Pointů se v Jihlavě uskutečnil Kurs sebeobrany pro seniory
ve spolupráci s Městskou policií. Jedná se o pět na sebe navazujících lekcí praktického
nácviku a prvků sebeobrany.



Projekt „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“
Byla zpracována Závěrečná zpráva o realizaci projektu a vyúčtování neinvestiční dotace
„Podpora koordinátorů pro romské záležitosti za rok 2015“ a „Zpráva o stavu romské
menšiny za rok 2015“.



Metodické návštěvy v příspěvkových organizacích
Byly uskutečněny metodické návštěvy v příspěvkových organizacích dne 7. 3. 2016
v Domově důchodců Proseč u Pošné, 9. 3. 2016 v Domově ve Zboží a 15. 3. 2016 v ÚSP
Nové Syrovice.



Porada ředitelů příspěvkových organizací
Dne 17. 3. 2016 se konala porada ředitelů spojená s besedou s kap. Mgr. Jiřím
Františkem Průžou na téma multikulturalismus, zaměřená na misi v Afghánistánu.



Pořádané semináře
V daném období proběhly tyto semináře
Dne 10. 2. 2016 Komunikace manažera I., lektorovaná PhDr. Šárkou Dynákovou,
zastoupená společností Curatio.
Dne 18. 2. 2016 Rozvoj týmové spolupráce v práci zaměstnanců sociálních služeb,
přednášející Mgr. et Mgr. Matěj Černý ze společnosti Curatio.
Dne 22. – 24. 2. 2016 Základní kurz bazální stimulace, lektorovaný Bc. Helenou
Dvořákovou, ze společnosti Curatio.
Dne 1. 3. 2016 Výkonová motivace a spokojenost zaměstnanců, lektorovala Bc. Veronika
Ošťádalová.
Dne 10. 3. 2016 Konflikty a jejich zvládání, přednášející PhDr. Šárka Dynáková ze
společnosti Curatio.
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Dne 16. 3. 2016 proběhl 10. ročník Národního týdne trénování paměti na téma: Otestujte
svojí paměť, přednášející byla paní Jana Vejsadová.
Dne 17. 3. 2016 Základy paliativní a hospicové péče v sociálních službách, přednášející
Mgr. et Mgr. M. Erdinger ze společnosti Curatio.
Dne 29. 3. 2016 Dobrá smlouva jako základ sociální služby, lektorující Jan Strnad, Radka
Čebišová ze společnosti Quip.
Dne 25. 2. 2016 Standardy pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Dne 17. 3. 2016 a 22. 3. 2016 Úloha psychohygieny pro sociální pracovníky obecních
úřadů.
Ve dnech 1. 3., 8. 3. a 15. 3. 2016 se pracovníci oddělení aktivně účastnili na klubech pro
pěstouny s příspěvky na téma: historie pěstounské péče.
Dne 3. 3. 2016 se podíleli na organizování klubového setkání s pěstouny na přechodnou
dobu
Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Rozpočet regionálního školství
Bylo dokončeno finanční vypořádání státních dotací poskytnutých právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (obecní, krajské, soukromé) v roce 2015
z rozpočtu MŠMT prostřednictvím přímých výdajů na vzdělávání a rozvojových
programů. Na účet MŠMT byly v rámci finančního vypořádání vráceny právnickými
osobami nevyčerpané prostředky v celkové výši 246 695,67 Kč.
Pokračují práce související s rozpisem rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok
2015 – na základě stanovených krajských normativů a statistických výkazů obdržely
právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (obecní a krajské)
normativní návrh rozpočtu a probíhá dohodovací řízení.
Byly poskytnuty dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí 2016.
Dále byl zpracován a odeslán na MŠMT požadavek celkových finančních prostředků pro
období leden až srpen 2016 ve výši 97 mil. Kč.



Mladý tvorca 2016
Ve dnech 26. 4. – 28. 4. 2016 se uskuteční v Nitře celostátní výstava středních
odborných škol Mladý tvorca 2016. Z Kraje Vysočina se této výstavy účastní 14 středních
odborných škol. OŠMS zajišťuje přihlášení škol, ubytování a stravování žáků a učitelů.
Na výstavišti v Nitře se objeví automobily Kaipan, které si staví žáci se svými učiteli na
sedmi středních odborných školách.



Jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky a závěrečné
zkoušky
OŠMS dokončil jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky
a závěrečné zkoušky v roce 2016. Celkem OŠMS připravil jmenování pro 352 předsedů
a předsedkyň komisi pro maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria.



Společné vzdělávání
Ve sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.
OŠMS informoval všechny školy a připravil dotazy na MŠMT k upřesnění nejasností.
OŠMS na 12. 4. zorganizoval seminář s tvůrci vyhlášky pro poradenské pracovníky.
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ZODM 2016
Od 17. 1. 2016 - 22. 1. 2016 se krajská výprava účastnila na pěti místech v Ústeckém
kraji Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže. Výprava Kraje Vysočina skončila přes zisk
15 medailí na konečném desátém místě v hodnocení krajů.



Rozvojové projekty a programy kraje.
Byla vyhlášena Pravidla Rady Kraje Vysočina – Poskytování dotací na pořádání
technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež na rok
2016. oprávněnými žadateli jsou NNO.
Probíhá sběr žádostí a příprava řídích výborů čtyř grantů Fondu Vysočiny.
Ve spolupráci se středními školami pokračovaly práce a jsou naplánovány další kroky na
zpracování konceptu „gastroakademie“ zaměřené na podporu vzdělávání motivovaných
mladých odborníků v oblasti gastronomie. Byl vybrán společný základ pro možné
vzdělávání žáků a učitelů postavený na konceptu „Kulinářské umění“.
Proběhlo jednání zástupců stavebních firem, základních škol a středních stavebních škol
k přípravě konceptu podpory stavebních oborů. Byl vytvořen metodický tým z učitelů ze
základních a středních škol, který bude dále rozpracovávat koncept používání stavebnice
ve výuce.
Byly připraveny propozice pro soutěže Stavíme z Merkuru (pro týmy z druhého stupně
základních škol) a Stavíme ze stavebnice Roto (pro první ročníky základních škol).
Na MŠMT byl předložen projekt do OP VVV, v rámci kterého bude zpracován Krajský
akční plán. Projekt prošel formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti a dle
Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV započala fyzická realizace projektu.
Příprava na čerpání prostředků OP VVV a IROP vzdělávání - OŠMS konzultuje přípravu
projektových žádostí, které by mohly být předloženy do květnové výzvy vyhlášené
z IROP.



Příprava strategických dokumentů
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje
Vysočina 2016 - proběhlo zasedání Rady pro rozvoj lidských zdrojů k tomuto tématu.
OŠMS zpracoval analytickou část dokumentu a připravil jeho aktualizaci. Upravená
SWOT analýza a opatření byla odeslána k připomínkám Radě pro rozvoj lidských zdrojů
a projednána ve VVZZ. Dokument byl dopracován a předložen orgánům kraje.
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina byla finálně
dopracována a předložena orgánům kraje.



Vedení příspěvkových organizací
Pravidelné hodnocení ředitelů škol a školských zařízení v roce 2016. Kraj Vysočina
zřizuje 63 škol a školských zařízení. Tento velký počet příspěvkových organizací na
úseku školství přináší zvýšené nároky na organizaci pravidelného hodnocení ředitelů škol
a školských zařízení. OŠMS připravil časový harmonogram pro rok 2016, který počítá
s rozdělením hodnocení ředitelů do dvou etap. První etapa byla zahájena 4. 3. 2016
a končí 8. 4. 2016.
Plány činnosti škol a školských zařízení na rok 2016. Probíhá sběr a analýza podkladů
pro schvalování plánů činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na
rok 2016.
Porada ředitelů škol a školských zařízení. V únoru 2016 se uskutečnila pravidelná porada
pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. V rámci zefektivnění
jednání proběhla ve třech skupinách – ZŠ speciální a školská poradenská zařízení,
dětské domovy, střední školy.
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Odbor zdravotnictví (OZ):


Veřejné zakázky nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Pracovníci OZ se podílejí na tvorbě zadávací dokumentace pro veřejné zakázky a rovněž
se jako zástupci zřizovatele zúčastňují hodnotících komisí u těchto veřejných zakázek.
V prvním čtvrtletí se podařilo v zakázkách vysoutěžit špičkovou 1,5 T magnetickou
rezonanci od výrobce Siemens, která dle předpokladu bude od září 2016 sloužit
pacientům v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci. Dále pak bylo
vysoutěženo několik nemocničních přístrojů jako 3D mamograf, operační mikroskop pro
oční oddělení, ultrazvuk pro dětskou kardiologii, endoskopické věže pro plicní
a gastroenterologii, které budou provozovány v nemocnicích Kraje Vysočina.



Projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“
V rámci projektu „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“ byla po
předložení Závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu provedena kontrola
Centrem pro regionální rozvoj České republiky. Tato kontrola byla uzavřena s výsledkem
– bez nálezu. Následně bylo Kraji Vysočina doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve
výši 65 300 105 Kč. Dotace ze strukturálního fondu ERDF byla začátkem března
připsána na účet kraje.



Schvalování finančních plánů zdravotnických příspěvkových organizací
zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2016
Příprava, projednávání a následné schválení finančních plánů na rok 2016 u všech
poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina (včetně investičního
plánu, odpisového plánu, plánu oprav, tvorby a čerpání peněžních fondů). Zdravotnické
organizace zřizované krajem připravily na rok 2016 vyrovnaný finanční plán. Nově bylo
zavedeno finanční plánování v oblasti ICT – ve spolupráci s OI je centrálně řízeno
plánování rozvoje, obnovy a běžného provozu ICT.



Hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina za rok 2015
Výsledky hospodaření všech poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem
Vysočina byly projednány s gesčním radním pro oblast zdravotnictví a ředitelem sekce
pro službu veřejnosti. Hospodaření za loňský rok u všech zdravotnických příspěvkových
organizací skončilo s kladným nebo vyrovnaným výsledkem. U nemocnic zřizovaných
krajem výsledek hospodaření na straně nákladů ovlivnil zejména nárůst platových tarifů
ve výši 5 %, tento nárůst byl na straně výnosů částečně kompenzován nastavením
úhradové vyhlášky pro rok 2015, která počítala s vyšší úhradou za poskytnutou zdravotní
péči.



Zpráva o výsledcích finančních kontrol
Spolupráce při vyhotovení zprávy Kraje Vysočina o výsledcích finančních kontrol pro
Ministerstvo financí týkající se veřejnosprávních kontrol vykonaných v roce 2015.



Závěrkové práce
Spolupráce na tvorbě inventarizační zprávy týkající se majetku předaného
k hospodaření, zpracování a odevzdání výkazů účetních závěrek zdravotnických
příspěvkových organizací zřizovaných krajem.



Jednání o novém oprávnění pro FOKUS Vysočina (zřízení Centra duševního zdraví
v okrese Havlíčkův Brod)
Dne 10. 3. 2016 proběhlo jednání na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru
zdravotnictví, se zástupci FOKUS Vysočina o udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb. FOKUS Vysočina spolu s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod
spolupracují na zřízení Centra duševního zdraví.
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Kontrola dat v NRPZS
Správce Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb ÚZIS (Ústav
zdravotnických informací a statistiky), rozeslal přehled chyb, vyskytujících se v registru,
rozdělených podle jednotlivých krajů. Kraj Vysočina se potýká s nejmenší chybovostí.
V současné době řešíme problém s neukončenými registracemi fyzických osob, které již
v minulosti přestaly poskytovat zdravotní služby a tuto změnu správnímu orgánu
nenahlásily nebo založily nové právnické osoby a s původními fyzickými osobami rovněž
nečinily žádné další kroky.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Setkání se zástupci neziskového sektoru v agrární oblasti
OŽPZ ve spolupráci s radním Zdeňkem Chládem uspořádal postupně jednotlivá setkání
se zástupci neziskového sektoru – chovatelé, zahrádkáři, včelaři a myslivci. Na
schůzkách přítomní zhodnotili spolupráci a výsledky některých projektů, vyměnili si
zkušenosti a domluvili se na pokračování spolupráce i v následujícím období.



Výzva č. 2/2016 – zemědělské akce - vyhodnocení
V březnu proběhlo hodnocení žádostí, které byly podávány od 29. 2. do 10. 3. 2016 na
základě Výzvy č 2/2016 – zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021
ve znění Dodatku č. 1. Zemědělské akce v Kraji Vysočina byly podpořeny částkou 950
tisíc Kč.



Seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře a veřejnost
Pod záštitou radního Zdeňka Chláda připravil OŽPZ dne 16. 2. 2016 v Kongresovém sále
Kongresového centra seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře a veřejnost.
Přednášejícími byli zástupci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů - pobočka Brno, Lesní
ochranné služby, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a krajského
úřadu. Hlavními tématy byly problematika zakládání, pěstování a ochrany lesa ve vazbě
na prognózy vývoje klimatu a dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 – 2020.
Tímto dodatkem dochází ke zvýšení podpory druhově pestřejších lesů.



Chovatelská přehlídka oblasti chovu jelení zvěře Žďárské vrchy
Pro oblast chovu jelení zvěře Žďárské vrchy proběhla z podnětu odboru životního
prostředí a zemědělství krajského úřadu ve dnech 18. – 20. 3. 2016 chovatelská
přehlídka trofejí jelení zvěře ulovených v oblasti chovu. Tato přehlídka je součástí výstavy
trofejí zvěře ulovené za rok 2015 na území okresu Žďár nad Sázavou. Nedílnou součástí
chovatelské přehlídky je i vyhodnocení lovu a doporučení pro následující období.



Zasedání Povodňové komise Kraje Vysočina
Dne 16. 2. 2016 se konalo zasedání Povodňové komise Kraje Vysočina. Na zasedání
OŽPZ podal informace o činnosti krajského úřadu jako povodňového orgánu v období
mimo povodeň. Zástupci jednotlivých státních podniků Povodí a Českého
hydrometeorologického ústavu informovali mj. o současné hydrologické situaci
a o připravovaných opatřeních k ochraně před povodněmi v jednotlivých povodích. Na
zasedání se účastníci zabývali i problematikou možností řešení dopadů sucha.



Seminář k ochraně před povodněmi
OŽPZ pod záštitou gesčního radního Zdeňka Chláda uspořádal dne 23. 2. 2016 v Jihlavě
seminář k ochraně před povodněmi a před suchem určený zejména pro povodňové
orgány obcí a obcí s rozšířenou působností. Lektory byli zástupci krajského úřadu,
OŽPZ, zástupci Českého hydrometeorologického ústavu, státních podniků Povodí,
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Centra pro bezpečný stát o.s.
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Pracovní skupina k řešení dopadů sucha
Hejtman inicioval zřízení pracovní skupiny jako svého poradního orgánu k řešení dopadů
déletrvajícího sucha na území kraje. Vedoucím pracovní skupiny je gesční radní Zdeněk
Chlád, dalšími členy jsou zástupci krajského úřadu, OŽPZ a OSH, státních podniků
Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu a další odborníci na danou
problematiku. První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo dne 21. 3. 2016 v sídle kraje
v Jihlavě. Jako podklad k jednání pracovní skupiny vypracoval krajský úřad, OŽPZ
a OSH pro území kraje souhrn možných krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých
opatření, která by měla napomoci snížení dopadů sucha. Tento materiál byl a dále bude
předmětem diskuze a dalšího rozpracování.



Měření kvality ovzduší
Odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy
zajistil dne 17. 2. 2016 odbornou tiskovou konferenci „Měření kvality ovzduší v Jihlavě“.
Zatížení průmyslové zóny sleduje měřící stanice umístěná v areálu společnosti
Automotive Lighting nepřetržitě od roku 2010, a to na základě společného projektu Kraje
Vysočina a Statutárního města Jihlavy. Prezentované výsledky měření potvrdily celoroční
významný vliv dopravy, neboť oblast průmyslové zóny sousedí s dálnicí D1. U vlivu
lokálních topenišť byl zaznamenán významný nárůst znečištění ovzduší v zimním
období. Roční imisní limit pro prašné částice však nebyl v loňském roce překročen. Na
závěr lze uvést, že celkově byly výsledky za loňský rok ve sledovaném období nejlepší,
hlavním důvodem tohoto stavu byly příznivé rozptylové podmínky.



Administrace projektů kraje podpořených z Operačního programu Životní prostředí
Odbor životního prostředí a zemědělství ve sledovaném období dokončil přípravu
podkladů pro Státní fond životního prostředí ČR k závěrečnému vyhodnocení akcí
podpořených z Operačního programu Životní prostředí, které byly realizačně ukončeny
v minulém roce. Úkolem Kraje Vysočina jako příjemce podpory je zajistit podklady pro
závěrečné vyhodnocení akcí. Proto odbor připravoval a zajišťoval dokumenty podle
aktuální přílohy č. 2 ke směrnici Ministerstva životního prostředí č. 6/2014 pro
předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního
programu Životní prostředí. Do konce března 2016 je termín pro předložení podkladů pro
projekty, které byly zaměřené na asanační zásahy ve zvláště chráněných či významných
územích ochrany přírody, jedná se o projekty s názvy: Biodiverzita – EVL V Lisovech,
Biodiverzita – EVL Šimanovské rašeliniště, Biodiverzita – PR Údolí Brtnice, Biodiverzita –
PR Rašeliniště Kaliště, Biodiverzita – PP Jezdovické rašeliniště, Biodiverzita II. – PR
Vílanecké rašeliniště, Biodiverzita II. – EVL Na Oklice, Biodiverzita II. – PR Pařez,
Biodiverzita II. – Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina.



Příprava managementu zvláště chráněných území
Odbor životního prostředí a zemědělství ve sledovaném období dojednal s vlastníky
a nájemci pozemků ve zvláště chráněných územích rozsah pravidelných zásahů ve
zvláště chráněných územích v působnosti Kraje Vysočina. Kraj Vysočina v současné
době zajišťuje management ve 197 zvláště chráněných území. Formou příspěvků pro
vlastníky a nájemce se tak zrealizuje více než 80 % zásahů potřebných k udržení vysoké
ekologické kvality těchto území.

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


Projekty spolufinancované z ROP JV (fáze udržitelnosti)
- Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“.
- Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – průběžná digitalizace sbírkových
předmětů a doplňování databáze prezentační webové aplikace (zdigitalizováno více
než 5 500 sbírkových předmětů).
11 (celkem 17)

ZK-02-2016-03, př. 3
Počet stran: 17
-

Projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ – databáze vytvořené webové
prezentační stránky je průběžně aktualizována a doplňována o nové informace.



Projekty spolufinancované z EU v období 2014-20
- Upřesňování informací o dotačních možnostech, konzultace prvotních záměrů odboru
do programů IROP (zejména možnost financování objektu krajské knihovny) nebo
INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.
- Příprava projektu do IROP, specifický cíl 3.1. – „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových
expozic“. Cílem projektu je vytvořit na hradě Roštejn nové expozice, které budou
adekvátním způsobem prezentovat a zpřístupňovat sbírky Muzea Vysočiny Jihlava,
příspěvkové organizace. Projekt bude dále řešit zvýšení ochrany a zabezpečení
vystavených sbírkových předmětů a stavební revitalizaci objektu tak, aby byly
dlouhodobě zajištěny odpovídající zákonné podmínky pro prezentaci sbírkových
předmětů a objekt byl po vizuální i uživatelské stránce návštěvnicky atraktivní.
V současné době probíhají na projektu přípravné práce (stavební projekt, projekt
expozic) tak, aby byl projekt připraven na předložení řídícímu orgánu IROP do 31. 7.
2016. Předpokládané celkové náklady projektu jsou cca 55 000 000 Kč. Dotace
z IROP je stanovena na 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
- Zastupitelstvo Kraje Vysočina na prosincovém zasedání vzalo na vědomí informaci
o návrhu komplexního řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny
Vysočiny a schválilo záměr vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny jako
novostavby v lokalitě Ostrov v Havlíčkově Brodě s využitím spolufinancování
z externích zdrojů. V tuto chvíli se zjišťují možnosti získání zdrojů z fondů EU (IROP).



Spolupráce na dalších projektech a jiných aktivitách
- Spolupráce na projektových záměrech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu – příprava přeshraničního projektu „ICULT“ 4 regionů (Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina
a spolkové země Dolní Rakousko) do programu přeshraniční spolupráce Interreg VA Rakousko-Česká republika
- Spolupráce na projektových záměrech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku cestovního ruchu – příprava přeshraničního projektu „Poznejte
kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu
kolem Železné opony na kole“ 7 partnerů (Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje,
Jihočeského kraje, Horního Rakouska, Dolního Rakouska a Nadace partnerství)
do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
- Schvalovací proces projektu návrhu vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4,
- Projekt půjčoven jízdních kol ČD BIKE v Kraji Vysočina
- Výzva VZMR na monitoring cyklistů – automatické sčítače na páteřních cyklotrasách
- Příprava veletrh For Bikes 2016
- Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2015. Příprava 12.
ročníku ankety (výběr 30 nejzajímavějších nominací v každé kategorii, 1. 3. - 31. 3.
hlasování veřejnosti).
- Spolupráce s Regionálním pracovištěm tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny
Třebíč, příspěvkové organizaci na vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Kraje Vysočina a udělování titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje
Vysočina a vedení Seznamu Mistrů tradiční rukodělné výroby Kraje 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 s oslavami či připomenutím významných výročí obcí – administrace
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-

(poskytování konzultací před odevzdáním žádostí, 1. 1. do 15. 2. 2016 příjem sběr
žádostí, kontrola administrativních náležitostí, příprava smluv a materiálů pro
rozhodnutí orgánů kraje),
dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (kontrola
administrativních náležitostí žádostí, příprava smluv a materiálů pro rozhodnutí
orgánů kraje),
grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2016“ (příprava výzvy
a předložení materiálů orgánům kraje)
dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (vyhlášení,
konzultace, předkládání žádostí, hodnocení)
grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2016“ – administrace
(vyhlášení, konzultace, předkládání žádostí)
dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek - administrace
(vyhlášení, konzultace, předkládání žádostí)
dotace na podporu městům UNESCO – administrace (vyhlášení, konzultace,
předkládání žádostí, příprava smluv a materiálů pro rozhodnutí orgánům kraje)
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2015“ – realizace
projektů
„Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina pro rok 2016“ – od 1. 2. do 15. 2. 2016 příjem
žádostí, kontrola žádostí, administrace
grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ –
administrace (vyúčtování, poskytování dotace ukončeným projektům)
grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ –
administrace (příjem žádostí, kontrola žádostí, administrace)
grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ – administrace
(poskytování dotací ukončeným projektům)



Koncepční a programové materiály
- vyhodnocena veřejná zakázka na zpracování „Strategie rozvoje cestovního ruchu
v Kraji Vysočina na období 2017-2025“
- zpracována Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina na období 20162020



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, vyjadřování k prohlašování a k rušení prohlášení věcí za kulturní památku,
řízení o odměně za archeologický nález, prodlužování lhůt a další úkony),
- zahájení kontroly výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností
(Městský úřad Náměšť nad Oslavou)



Výstavní a propagační činnost na úseku památkové péče
- příprava podkladů pro hlasování ve 12. ročníku veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena
Kraje Vysočina za kulturní počin v kategorii Péče o kulturní dědictví (příprava anotací
vybraných nominací)
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ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
- Dne 15. 2. 2016 proběhlo setkání Rady Kraje Vysočina a vedení Krajského úřadu Kraje
Vysočina s poslanci a senátory.
- Ve dnech 25. – 26. 2. 2016 se konalo zasedání Rady Asociace krajů ČR na Zámku
Valeč.
- Ve dnech 9. – 11. 3. 2016 se uskutečnila návštěva delegace z partnerského regionu
Minská oblast Běloruska v Kraji Vysočina.
- Dne 18. 3. 2016 proběhlo finálové kolo soutěže Poznej Vysočinu.


Krizové řízení
Dne 18. 3. 2016 bezpečnostní rada kraje doporučila hejtmanovi kraje schválit „Plán
provedení krajského taktického cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS Kraje
Vysočina „Blackout Vysočina 2016“, které se uskuteční 27. dubna 2016.
Dne 24. 3. 2016 proběhlo 12. Jednání Poradní expertní skupiny k dostavbě 5. Bloku
Jaderné elektrárny Dukovany. Byly projednány nové poznatky a informace z jednání
pracovní skupiny „Za čistou řeku Jihlavu“, problematika dopravy nadrozměrných
a těžkých komponent včetně dopravního zatížení okolí NJZ EDU. Pracovní skupina byla
rovněž seznámena se závěry jednání zástupců Kraje Vysočina s ministrem průmyslu
a obchodu 8. ledna 2016, které se týkalo další budoucnosti JE Dukovany.



Propagace kraje na Světovém poháru v běhu na lyžích Zlatá lyže v Novém Městě
na Moravě
Odbor sekretariátu hejtmana zrealizoval propagaci Kraje Vysočina na Světovém poháru
v běhu na lyžích Zlatá lyže 2016 ve Vysočině Areně v Novém Městě na Moravě. Světový
pohár v průběhu víkendu navštívilo přes 10 000 sportovních fanoušků, kterým promotým
Kraje Vysočina ve velkoplošných stanech Kraje Vysočina připravil poutavý program
a poskytoval informace o Kraji Vysočina.



Návštěva velvyslance Francie v Kraji Vysočina
Dne 16. února 2016 navštívil Kraj Vysočina velvyslanec Francouzské republiky v Praze
Jean-Pierre Asvazadourian s doprovodem. Na programu bylo přijetí hejtmanem a členy
rady kraje v sídle Kraje Vysočina a představení spolupráce Kraje Vysočina
s francouzským regionem Champagne-Ardenne. Následovalo setkání se studenty
Gymnázia Jihlava, kde pan velvyslanec diskutoval na aktuální témata s přibližně
osmdesáti studenty francouzštiny. Odpoledne bylo věnované návštěvě Třebíče, kde se
pan velvyslanec setkal se starostou Pavlem Janatou a dalšími představiteli města.
Navštívil Galerii Franta, sbírku umělce původem z Vysočiny, který již téměř šedesát let
žije a tvoří ve Francii. Dále se seznámil s expozicí Muzea Vysočiny Třebíč a s památkami
zapsanými na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, bazilikou svatého
Prokopa a židovskou čtvrtí.



Vyslání studentky na středoškolské studium ve Francii v programu Rok
v Champagne-Ardenne
Ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze proběhlo 29. února 2016 výběrové
řízení k jednoletému studiu na gymnáziu v partnerském regionu Champagne-Ardenne ve
školním roce 2016/2017. Francouzské straně bude nabídnuta jedna kandidátka,
studentka Gymnázia Otokara Březiny Telč. Druhá fáze procesu na francouzské straně
bude spočívat ve vyhledání hostitelského lycea a rodiny. Studentka má možnost požádat
o stipendium Kraje Vysočina dle nově schválených Pravidel Rady Kraje Vysočina pro
poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských
regionech ze dne 1. 12. 2015.
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Výstava fotografií „Skvosty Nitranského samosprávného kraja“ v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina
Odbor sekretariátu hejtmana ve spolupráci s Nitranským samosprávným krajem
(partnerským regionem Kraje Vysočina) připravilo výstavu fotografií, představujících
kulturně-historické dominanty Nitranského samosprávného kraje. Vernisáž výstavy
proběhla 1. března ve foyer kongresového centra krajského úřadu za účastí kurátora
a profesionálního fotografa Jozefa Peniaka, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková a radního Kraje Vysočina Martina
Hyského. Součástí slavnostního zahájení byla ochutnávka krajových specialit a vystoupil
i folklórní hudebně - taneční soubor Furmani z Nitry.
Výstava prezentuje výsledky fotografického workshopu, jehož cílem bylo motivovat
neprofesionální fotografy k zachycení kulturně-historických skvostů a jedinečností
Nitranského kraje. Účastníci fotografovali například v lokalitách zříceniny hradu Hrušov,
v Bojnej nebo také v Komárně.
Expozice, kterou připravilo Krajské osvetové stredisko v Nitře bude v sídle Kraje
Vysočina přístupná každý pracovní den od 8 do 17 hodin až do konce března.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Příprava akce Čistá Vysočina
Do konce února probíhalo přihlašování do 8. ročníku akce, která je prioritně zaměřená na
úklid odpadků kolem silnic. Letos se přihlásilo 22 115 dobrovolníků ze 495 organizací.
V současné době probíhá příprava pomůcek pro sbírající (pytle, vesty), které budou do
konce března rozvezeny na jednotlivé pověřené obecní úřady v regionu, kde budou
k vyzvednutí před začátkem akce. Úklid bude probíhat v termínu 11. – 24. 4. 2016.



Setkání krajů k programům Zdravý kraj a místní Agenda 21
Dne 16. 2. 2016 proběhlo setkání, které pořádal kraj ve spolupráci s Magistrátem
statutárního města Jihlava, bylo zaměřeno na předávání příkladů dobré praxe a výměně
zkušeností mezi kraji. Tématy byly dotační zdroje na místní Agendu 21, metody kvality ve
veřejné správě, udržitelná mobilita a prevence závislostí. Byl představen projekt Národní
sítě Zdravých měst s názvem MA21 v obcích a regionech, podpořený Operačním
programem Zaměstnanost.



Kotlíkové dotace
V uvedeném období bylo zaevidováno více než 2300 žádostí v celkové hodnotě přes
260 mil. Kč. U žádostí je postupně kontrolována jejich správnost a splnění všech
podmínek pro poskytnutí dotace.



Prezentace Kraje Vysočina na mezinárodním veletrhu Pasovské jaro (Německo)
Kraj Vysočina se dne 10. 3. 2016 prezentoval v rámci expozice Evropského regionu
Dunaj-Vltava na mezinárodním veletrhu Pasovské jaro. Na prezentaci se podíleli také
producenti regionálních produktů z Vysočiny a Zemědělská a regionální agentura
z Náměště nad Oslavou. Návštěvníkům byly poskytovány informace z oblasti cestovního
ruchu, nabízeny tematické brožury a mohli si také zakoupit regionální produkty
z Vysočiny.



Aktualizace územní energetické koncepce Kraje Vysočina
Kraj Vysočina má zpracovánu územní energetickou koncepci (ÚEK) z r. 2008. Protože
došlo k novelizaci zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií vč. prováděcí vyhlášky
a v loňském roce byla také schválena i nová státní energetická koncepce, se kterou musí
být ÚEK v souladu, plánuje kraj v letošním roce aktualizovat svou energetickou koncepci.
Dle schválených legislativních změn musí kraj nejpozději do 1. 7. 2017 zpracovat zprávu
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o uplatňování ÚEK a v návaznosti na ni provést aktualizaci
koncepce. V březnu letošního roku by mělo dojít k vyhlášení
zhotovitele zprávy o uplatňování ÚEK i aktualizace vlastní ÚEK.
měla být hotova zpráva o uplatňování ÚEK a do konce r. 2017 je
vlastní ÚEK, vč. projednání v procesu SEA.


územní energetické
veřejné zakázky na
Do konce r. 2016 by
plánováno dokončení

2. zasedání pracovní skupiny „Zdravotnictví a sociální oblast“ při Regionální stálé
konferenci
Ve středu 3. 2. 2016 podruhé zasedla pracovní skupina pro zdravotnictví a sociální oblast
při Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina („RSK“). RSK se
v programovém období 2014 – 2020 podílí především na mapování absorpční kapacity
pro zdůvodnění požadavků z regionů na zacílení konkrétních výzev v rámci jednotlivých
operačních programů. Jednání pracovní skupiny se jako host zúčastnil ředitel Odboru
strukturálních fondů Ministerstva zdravotnictví ČR, který představil aktuální informace
o evropských i jiných existujících dotačních titulech, z nichž lze v současném období
čerpat v oblasti zdravotnictví.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 55 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 17 návrhům zákona, k 10 návrhům
nařízení vlády, k 19 návrhům vyhlášek a k 9 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Zpráva o vzdělávací činnosti za rok 2015
OddŘLZ v daném období zpracovalo a odeslalo na Ministerstvo vnitra ČR “Zprávu
o vzdělávací činnosti za rok 2015“. Tímto byla splněna povinnost § 39 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V loňském roce byly realizovány celkem tři akreditované vzdělávací aktivity zařazené do
průběžného vzdělávání, kterých se zúčastnilo celkem 536 účastníků. Dále se uskutečnily
čtyři kurzy vstupního vzdělávání, kterým prošlo 96 účastníků.
název kurzu

počet
kurzů

počet
účastníků

Vstupní vzdělávání - zaměstnanci zařazeni do Krajského úřadu Kraje
Vysočina

4

24

Vstupní vzdělávání - zaměstnanci zařazeni do obcí Kraje Vysočina

4

72

Spisová služba
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o
změně některých dalších zákonů

4

54

2

83

4
18

399
632

Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní
Celkem



Katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí roku 2016
OddŘLZ v měsíci únoru zveřejnilo aktualizaci katalogu vzdělávacích akcí realizovaných
v sídle kraje. Došlo v něm k rozšíření vzdělávacích aktivit, reflektující potřeby vznesené
prostřednictvím vedoucích zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a k úpravě
a doplnění termínů stávajících aktivit. Katalog je určen pro zaměstnance Kraje Vysočina,
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ale i jím řízených příspěvkových organizací. Volná kapacita je případně nabízena také
účastníkům z obcí s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou působností.


Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
OddŘLZ zajistilo ve sledovaném období činnosti související s provedením ročního
zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků,
zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a volených představitelů kraje, a to za
rok 2015. Zaměstnancům, kteří si o vypořádání daňové povinnosti žádali prostřednictvím
zaměstnavatele, bylo roční zúčtování daně zahrnuto do výplaty platu za měsíc únor.
Ostatním zaměstnancům a voleným představitelům kraje byla dle zájmu poskytnuta
podpora a pomoc při zpracování samotných daňových přiznání. Uvedená podpora se
týkala i zaměstnanců činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr, členům komisí a výborů zastupitelstva kraje. Současně bylo na Finanční úřad
v Jihlavě předloženo Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a Vyúčtování daně
vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob za předcházející rok
2015.



Ukončení II. pilíře důchodového spoření
V návaznosti na legislativní změnu, spočívající v nabytí účinnosti zákona č. 163/2015
Sb., kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších
předpisů, OddŘLZ realizovalo v daném období vypořádání ukončení II. pilíře
důchodového spoření do Personálního informačního systému a zajistilo zaslání
Vyúčtování pojistného na důchodové spoření na Finanční úřad v Jihlavě.



Setkání
se
zaměstnankyněmi
na
mateřské
a zaměstnanců/otců nově narozených dětí

a

rodičovské

dovolené

OddŘLZ připravilo a organizačně zajistilo neformální setkání vedení úřadu se
zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené a otci, zaměstnanci kraje
zařazenými do krajského úřadu, kterým se nově narodili potomci. Setkání bylo
realizováno v rámci podpory slaďování osobního a pracovního života, za účelem udržení
neformálního kontaktu s touto skupinou zaměstnankyň i v době neaktivního pracovního
poměru ke Kraji Vysočina a s cílem přiblížit jim aktivity, kterých mohou využít. V rámci
doprovodného kulturního programu tohoto setkání byla maminkám, tatínkům a jejich
dětem předvedena ukázka vystoupení kroužku rock and rollu při Domu dětí a mládeže
v Jihlavě. Setkání se zúčastnilo celkem 29 maminek, 3 tatínci s manželkami a 44 dětí.
Oddělení vnitřní kontroly (OddVK):


Kontrolní činnost Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2015
Na www stránkách Kraje Vysočina byl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejněn materiál „Vyhodnocení kontrolní
činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí 2015“. Uvedený soubor je na této
adrese: vyhodnocení.

V Jihlavě dne 11. 3. 2016
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