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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 22. 11. 2016 s výhledem do 20. 12. 2016
Následující písemná zpráva zachycuje období od 22. 11. 2016 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 2. 12. 2016 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
20. 12. 2016 (8. zasedání v roce 2016). Je přílohou materiálu (ZK-08-2016-03, 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):


Egovernment The Best 2016
OAPŘ ve spolupráci s OI dokončil další modul pro Portál PO s názvem Zásobník akcí nástavba nad projektovým řízením, který řeší evidenci investičních i neinvestičních
strategických záměrů Kraje Vysočina a jeho zřizovaných příspěvkových organizací.
Magazín Egovernment vyhlásil dne 21. 11. 2016 výsledky jedenáctého ročníku soutěže
The Best 2016 - Deloitte, která řešila nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy
v ČR. V kategorii krajů získal Kraj Vysočina za tento projekt, který byl do soutěže
přihlášen pod názvem Strategické řízení finančních zdrojů a potřeb Kraje Vysočina, třetí
místo.

Odbor ekonomický (OE):


Návrh rozpočtu kraje na rok 2017
Ekonomický odbor vypracoval definitivní návrh rozpočtu kraje na rok 2017, 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 základními částmi. První část, kterou závazně
schvaluje zastupitelstvo kraje, obsahuje číselnou bilanci rozpočtu (příjmy, výdaje,
financování) včetně příloh obsahujících závazné ukazatele pro zřizované organizace
a dotace obcím. Druhá část se skládá z návrhu rozpočtu včetně komentáře a příloh, které
mají informativní a doplňující charakter. Tento dokument je zastupitelstvu předkládán na
vědomí. Rozpočtovým obdobím je kalendářní rok, pokud by rozpočet nebyl schválen do
konce roku, hospodařil by kraj v novém roce podle podmínek rozpočtového provizoria,
které schvaluje zastupitelstvo kraje. Schvalování rozpočtu je vyhrazená pravomoc
zastupitelstva, za hospodaření podle rozpočtu odpovídá rada kraje.

Odbor informatiky (OI):


Seminář k projektu NIX-ZD.CZ na Ministerstvu zdravotnictví
Dne 25. listopadu uspořádal odbor informatiky veřejný seminář k projektu „Deployment of
Cross Border eHealth Services in the Czech Republic - NIXZD.CZ“ (Zavedení
přeshraničních služeb eHealth v České republice – NIXZD.CZ)
Účelem semináře bylo přiblížení celého projektu, jeho plánovaných aktivit a očekávaných
výstupů směrem od partnerů projektu k odborné veřejnosti z oblasti zdravotnictví, veřejné
správy, IT, legislativy atd. Seminář byl zorganizován na Ministerstvu zdravotnictví
a zúčastnilo se ho 70 zájemců.
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Služby TCK 2016
Rada kraje dne 29. listopadu schválila podání žádosti projektu Služby Technologického
centra Kraje Vysočina 2016 do výzvy č. 28 IROP. Předmětem projektu je zavedení
nových informačních systémů (nejen) pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina.
Žádost o spolufinancování projektu s celkovými náklady 99,58 mil. Kč z IROP s 90%
spolufinancováním ze strany strukturálních fondů byla připravena a získala souhlasné
stanovisko odboru hlavního architekta eGovernmentu na MVČR (nutná podmínka pro
podání žádosti do IROP). Nyní bude tato žádost registrována do výzvy č. 28 IROP
a předána tak řídícímu orgánu pro hodnocení žádostí.

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. V průběhu listopadu
oddělení hospodářské správy zajistilo předání nových vozidel značky KIA Cee´d 5HB 1,6
uvolněným členům rady kraje. V návaznosti na pronájem devíti nových vozidel Kia bude
provedeno vyřazení šesti služebních vozidel.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo zkontrolováno 32 vozidel v rámci státního odborného dozoru na
silnicích. Dále bylo provedeno 11 kontrol státního odborného dozoru u dopravců. Ve
správním řízení bylo uloženo 44 pokut, z toho 32 kaucí, v celkové výši 941 000 Kč, z toho
kauce 892 000 Kč.
Byla provedena jedna kontrola dopravce, zajišťujícího veřejnou linkovou osobní dopravu.
Bylo řešeno 13 odvolání.
Byla provedena jedna kontrola školicího střediska.



Projektové řízení
Kraj Vysočina obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) na realizaci projektu II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech
včetně okružní křižovatky
Z grantového programu Bezpečná silnice 2015 bylo proplaceno 278 tis. Kč.



Investiční výstavba
Byla dokončena 2 výběrová řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje.
Bylo dokončeno jedno výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace
a probíhají 2 výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací hrazených
z IIROP.
Do předčasného užívání byly dány 2 stavby hrazené z rozpočtu kraje. Probíhá realizace
jedné stavby hrazené z rozpočtu kraje. Bylo dokončeno 5 staveb hrazených z rozpočtu
kraje.
Do předčasného užívání byla dána jedna stavba a byly dokončeny 4 stavby hrazené
z IROP.
Bylo dokončeno 25 projektových dokumentací hrazených z IROP.



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Probíhá dokončování a vyúčtování akcí hrazených z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury.
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Termín podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění zimní a běžné údržby silnic
I. tříd po 1. 5. 2017 byl posunut do února 2017.
Postupně dochází k přebírání podkladů vybraných akcí z přílohy D2, které se
předpokládá realizovat prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.


Veřejná doprava
Tvorba dodatků s linkovými dopravci v Kraji Vysočina na kompenzaci nákladů vyvolaných
objížďkami na pozemních komunikacích v roce 2016.
Vyčíslení dopadu schváleného nařízení vlády č. 567/2006 a č. 589/2006, které upravují
minimální mzdu řidičů, zavádí nově rizikový příplatek a mění minimální sazbu za čekání
řidičů.
Projednání mezikrajské smlouvy s Pardubickým krajem.
Příprava smlouvy s drážními dopravci na rok 2016 a na rok 2017.
Příprava rozsahu dopravní obsluhy území Kraje Vysočina v drážní dopravě v roce 2017.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Intenzivně je řešena majetkoprávní příprava řady dopravních staveb na silnicích II. a III.
třídy.
Ve veřejné zakázce Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím
zřizovaných organizací pro další období po roce 2016 byl stažen návrh na přezkum
úkonů zadavatele orgánem dohledu. Smlouvy s pojišťovnami jsou před podpisem.
Probíhá další etapa majetkoprávního vypořádání pozemků pod krajskými silnicemi.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit a úsekem veřejných zakázek
Dokončuje se další stavby dle rozpočtu kraje.
Probíhá předprojektová příprava staveb (zpracování stavebních záměrů), u kterých je
předpoklad podání žádostí o podporu z IROP.

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


Oddělení sociálních služeb
Pokračování v procesu zavádění reportingu sociálních služeb
Odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem analýz připravil systém elektronického
reportingu dat o sociálních službách. Poskytovatelé sociálních služeb nejprve vyplnili
údaje za 1. čtvrtletí roku 2016. Nyní probíhá vyhodnocení správnosti vyplňování,
funkčnosti systému a metodické schůzky s poskytovateli sociálních služeb.



Agenda koordinátora pro romské záležitosti
Dne 14. 11. 2016 se na KrÚ Kraje Vysočina konal seminář zaměřený na „Metodiku
kontroly výkonu přenesené působnosti a metodiku zabezpečení výkonu agendy integrace
příslušníků romské komunity do společnosti“. Seminář byl určený pro romské poradce
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina a přednášejícím byl
Bc. Jiří Svěrák z Úřadu vlády ČR, Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské
menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny.



Oddělení sociální prevence a ochrany
Dne 30. 11. 2016 ve spolupráci s Psychocentrem byl uspořádán seminář pro sociální
pracovníky s názvem „Úvod do komunikace s asertivním přístupem“
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Dne 6. 12. 2016 se uskutečnil seminář pro veřejné opatrovníky ve spolupráci s Kanceláří
veřejného ochránce práv na téma „Veřejné opatrovnictví“
Dne 9. 12. 2016 ve spolupráci s Psychocentrem byl uspořádán seminář pro sociální
pracovníky na téma „Pomoc osobám ohroženým domácím násilím“
Dne 14. 12. 2016 se uskutečnil seminář na téma „Zákon o pohřebnictví“
Dne 16. 12. 2016 byla uspořádána porada pro vedoucí sociálních odborů obecních úřadů
obce s rozšířenou působností.


V tomto období se uskutečnily tyto semináře:
- Základy komunikace s osobami s demencí, přednášející Mgr. et Mgr. M. Erdinger
zastupující firmu Curatio
- Obrana proti komunikační šikaně, aneb PR jako účinný obranný nástroj, přednášející
Ing. Jan Škraňka
- Dne 30. 11. 2016 se uskutečnilo Setkání průvodců kvality spojené se vzděláváním
pracovníků na téma: Úspěch je nikdy nekončící cesta, přednášející M. Ožanová.
- Dne 2. 12. 2016 Vedení týmů, základy dobré týmové práce, přednášející PhDr. Šárka
Dynáková, zastupující firmu Curatio.



Společenské akce
Dne 8. 12. 2016 se na Krajském úřadu Kraje Vysočina uskutečnila akce s názvem
Barevné Vánoce za účasti příspěvkových organizací z oblasti sociálních služeb
a školství.



Porady ředitelů
Dne 14. 12. 2016 se v příspěvkové organizaci Domov ve Věži uskuteční porada ředitelů
příspěvkových organizací, kde se bude hodnotit rok 2016 a řešit výhled roku 2017. Dále
proběhne představení nového náměstka hejtmana pro oblast sociálních věci a nestátních
neziskových organizací pana Mgr. Pavla Fraňka ředitelům příspěvkových organizací.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Rozvojové projekty kraje
Gastroakademie - projekt zaměřený na zvýšení kvality odborné praxe žáků v oblasti
gastronomie a zlepšení spolupráce škol a firem pokračoval i v listopadu a prosinci.
Zapojené střední školy obdržely finanční prostředky na úhradu cestovného a ubytovacích
nákladů zapojených studentů.
Podpora stavebních oborů - projekt Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a stavebních
oborů na SŠ (Teifoc) pokračoval zapojením dalších 4 základních škol do používání
stavebnic ve výuce
V rámci ukončení roku řemesel byla připravena tematická výstava středních škol
v prostorách Alternátoru v Třebíči. Výstava byla zahájena 7. prosince.



Příprava projektů pro IROP a OP VVV
Ve sledovaném období byly dokončeny projekty směřované do výzev 32 a 33 IROP na
podporu infrastruktury středních a vyšších odborných škol. Projekty byly ve většině
případů připraveny ve spolupráci s projektovou kanceláří. Do výzev bylo zaregistrováno
8 projektů škol v celkové hodnotě 38,6 mil. Kč a 5 krajských projektů v celkové hodnotě
348 mil. Kč.



Krajský akční plán
Pokračovala série diskusních setkání více než 50 odborníků v tzv. minitýmech
k jednotlivým tématům. Skupiny nyní pracují na specifikaci činností, které povedou
naplňování cílů. Akční plán je připravován v několika oblastech rozvoje vzdělávání, mezi
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které patří podpora kompetencí k podnikavosti, podpora polytechnického vzdělávání
a odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a firem, rozvoj kariérového poradenství,
rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje, podpora inkluze a rozvoje jazykových
a ICT kompetencí.


Konkursní řízení na ředitele školy
Byl vyhlášen konkurs na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Třešť. Od 1. 2. 2017 by měl být jmenován nový ředitel.



Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
OŠMS připravil návrh odměn za pedagogickou činnost pro ředitele 59 škol a školských
zařízení. Materiál byl předložen radě kraje včetně kritérií hodnocení.



Sportovec Kraje Vysočina za rok 2016
Proběhlo jednání ve Žďáře nad Sázavou, v místě konání ankety.



Letní olympiáda dětí a mládeže (LODM) 2017
Proběhlo setkání zástupců krajských výprav a Českého olympijského výboru v Praze
ohledně podmínek účasti výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. letní olympiády dětí
a mládeže.



Mezinárodní spolupráce - Pracovní skupina Vzdělávání, výchova, mládež a sport
Proběhlo setkání partnerských regionů Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje,
Jihočeského kraje a Horního Rakouska v Laa an der Thaya



Kontrolní činnost
Proběhlo plánované provedení veřejnoprávních kontrol projektů
z grantových programů z Fondu Vysočiny a jiných dotačních titulů kraje.

podpořených



Porady pro ředitele ZŠ a MŠ v Kraji Vysočina
OŠMS zorganizoval v pěti okresních městech Kraje Vysočina porady pro ředitele
základních a mateřských škol. Mezi hlavní témata porad patřilo společné vzdělávání,
přijímací řízení na střední školy, financování školství a rozvojové aktivity kraje v oblasti
podpory přírodovědného, technického a řemeslného vzdělávání.



Rozpočet, účetnictví a výkaznictví
Byla dokončena poslední úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2016.
V této úpravě byla mj. poprvé řešena úhrada (normovaná finanční náročnost)
podpůrných opatření stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných vykázaných školami v nových
školských výkazech R 43-01 o podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti
a R 44-99 o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční
náročnosti.
Byla zahájena příprava na rozpočet přímých výdajů na vzdělávání roku 2017 – proběhla
kontrola vykázaných výkonů školního roku 2016/17 pro republikové normativy 2017.



Rozvojové a dotační programy MŠMT
OŠMS provádí administraci rozvojových programů MŠMT: Zvýšení kapacit školských
poradenských zařízení v roce 2017, Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2017,
Asistenti pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a sociálním
znevýhodněním. Vyhlašování rozvojových programů ze strany MŠMT je nepřipravené,
což přináší komplikace při jejich zajišťování. Školám a školským zařízením byla
rozepsána druhá splátka v rámci rozvojového programu Zvýšení platů pracovníků
regionálního školství.
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Na základě informací ze škol-příjemců dotací o nevyčerpaných finančních prostředcích
rozvojových programů byly provedeny vratky na účet MŠMT.
Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Územní studie obchvatu Telče
Na základě úkolů vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR a návazně Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina, byla v listopadu 2016 zpracována územní studie
Přeložka I/23 Telč, řešící obchvat města Telč na silnici I/23.



Porada vedoucích stavebních úřadů
Dne 1. 12. 2016 byla uspořádána celokrajská porada vedoucích obecných stavebních
úřadů, se zaměřením zejména na problematiku spolupráce obecných stavebních úřadů
a silničních správních orgánů, a dále k projednávané novele stavebního zákona.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Projekty „První pomoc do škol“, Program prevence dětských úrazů“
a „Dny prevence“ ve školním roce 2016/2017
V projektu Program prevence dětských úrazů již probíhá výuka první pomoci pro učitele
a zaměstnance základních škol. Současně jsou do všech základních škol rozváženy
výukové zdravotně osvětové materiály pro všechny žáky třetích tříd. Na další části
projektu Program prevence dětských úrazů a na projekt Dny prevence budou do konce
roku vyhlášeny výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku. Realizace těchto projektů
bude probíhat během druhé poloviny tohoto školního roku.



Porada ekonomů
Dne 7. 12. 2016 v sídle Kraje Vysočina se konala pravidelná porada ekonomických
pracovníků jednotlivých zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina se zaměstnanci oddělení zdravotní péče. Hlavním tématem byla především
aktualizace metodického pokynu k tvorbě rozpočtů (finančních plánů) v IS QI,
implementace DMS, způsob pořizování DDHM, přehodnocení sazeb pro účetní odpisy,
plán kontrol na následující rok a řešení logistiky nákupního procesu, oběhu a spotřeby
materiálu v nemocnicích.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Jednání k problematice kvality pitné vody ve vodovodech pro veřejnou potřebu
Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí uspořádal dne 24. 11. 2016
v sídle kraje v Jihlavě pracovní jednání, určené zejména pro obce jako vlastníky
a provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu. Cílem jednání bylo podat obcím, u nichž
byly zjištěny problémy s kvalitou pitné vody ve vodovodech, potřebné informace
k zajištění kvality této vody dodávané konečnému odběrateli. Na jednání byly přítomným
předány zejména informace o znečištění pitné vody ve vodovodech pro veřejnou potřebu
zejména o výskytu metabolitů pesticidních látek, o vlastnostech těchto látek, o možných
opatřeních vedoucích ke snížení případně odstranění jejich výskytu v pitné vodě včetně
možností získání dotací na realizaci navržených opatření především na úpravu dodávané
vody. Na jednání vystoupili zástupci kraje, krajského úřadu, OŽPZ, Krajské hygienické
stanice kraje Vysočina, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
a další odborníci na danou problematiku. Prezentace byly zveřejněny na webových
stránkách kraje v dokumentech OŽPZ, oddělení vodního hospodářství:
https://www.kr-vysocina.cz/prezentace-z-pracovniho-jednani-k-problematice-kvality-pitnevody/d-4077141/p1=65363.
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Vysočina vaří z brambor neboli „Brambory zdravá potravina“ netradiční užití
brambor v kuchyni
Kraj Vysočina ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Výzkumným ústavem
bramborářským, s.r.o. Havlíčkův Brod uspořádali setkání, které bylo zaměřeno na
propagaci a užití brambor jako zdravé potraviny v kuchyni jiným než tradičním způsobem
s cílem podpořit spotřebu brambor místních producentů, zkrátit cestu od zemědělce ke
spotřebitelům, podpořit poptávku čerstvých potravin zejména do škol a sociálních ústavů,
a tím ovlivnit zdravou výživu nejen ve školských zařízeních.
Setkání bylo určeno pro pracovníky ve školních jídelnách, sociálních ústavů, studenty,
samosprávu, širokou veřejnost, neziskové organizace, zemědělce a MAS.



Ochrana lesa v souvislosti se stavem kůrovců v lesích Vysočiny
V lesích Kraje Vysočina trvá vláhový deficit. Po extrémním průběhu počasí loňského roku
a trvajícím nedostatku srážek v letošním roce jsou lesní porosty nadále stresovány
suchem. Nedostatek půdní vláhy negativně ovlivňuje všechny dřeviny, hluboko kořenící
nevyjímaje. Snížení vitality lze pozorovat jak na listnáčích, tak i na jehličnanech.
Předčasné mýcení lesních porostů s sebou přináší ekonomické ztráty, které vlastníkům
ztěžují řádnou péči o les. Proto proběhla řada jednání, která směřují k pokračování
dotační politiky kraje směřující k podpoře vlastníků lesů při řádném hospodaření v lesních
porostech.



Motivace obcí ke třídění odpadu soutěží My třídíme nejlépe 2016
S blížícím se koncem roku byla vyhodnocena motivační akce pro obce ke zlepšení
třídění komunálního odpadu – soutěž obcí s názvem My třídíme nejlépe 2016.
V Horáckém divadle Jihlava dne 1. 12. 2016 převzali zástupci vítězných obcí ocenění
a finanční dary od Kraje Vysočina za umístění v soutěži obcí. Soutěž realizoval kraj ve
spolupráci s provozovateli kolektivních systémů společnostmi EKO-KOM a.s., ASEKOL
a.s. a ELEKTROWIN a.s. Hlavní soutěž posuzovala množství vytříděného odpadu,
kvalitu sběrné sítě a efektivitu sběru. Doplňkové soutěže byly vztaženy ke zpětnému
odběru elektrozařízení, přičemž vychází z dat společností ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN
a.s., od kterých vítězové obdrželi finanční ocenění. Touto soutěží Kraj Vysočina naplňuje
cíle Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina, který letos v únoru schválilo
zastupitelstvo kraje, zejména pak opatření z cílů č. 2 (Zvýšení celkové úrovně přípravy
k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov,
sklo, pocházejících z domácností), č. 3 (Zvyšování informovanosti o obecním a krajském
systému pro nakládání s komunálními odpady) a č. 5 (Snížení produkce směsných
komunálních odpadů).



Příprava projektů do Operačního programu Životní prostředí v oblasti posílení
biodiverzity a v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech
Závěrem roku 2016 odbor vyhodnocuje a přebírá zpracované dokumentace či dílčí části
dokumentací pro akce projektu s názvem Příprava projektů v oblasti posílení biodiverzity.
Projektový záměr byl představen zastupitelstvu Kraje Vysočina v materiálu ZK-03-201588, jedná se zejména o akce obnovy malých vodních nádrží, drobná asanační opatření či
odstranění starých skládek ve zvláště chráněných územích a lokalitách Natury 2000.
Dále odbor vyhodnocuje a přebírá dokumentace pro akce projektu s názvem Příprava
projektů v oblasti zlepšení kvality prostředí v sídlech (viz materiál ZK-03-2015-87), zde se
jedná o revitalizace parků a zahrad u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina.



Příprava projektů do Operačního programu Životní prostředí na dokončení
implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina
Odbor podal dvě žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí na
dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina. U obou žádostí byla
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řídícími orgány Operačního programu Životní prostředí provedena kontrola formálních
náležitostí a kontrola přijatelnosti, na základě které bylo zjištěno, že žádosti splnily
podmínky formální a podmínky přijatelnosti (po doplnění). Žádosti byly postoupeny do
fáze věcného hodnocení. Následně byly vyhodnoceny po stránce věcné a řídící orgán též
konstatoval, že žádosti splnily podmínky věcného hodnocení. Žádosti dále postupují
k výběrové komisi. Blíže o projektovém záměru viz materiál ZK-04-2016-94.


Sledování kvality ovzduší
OŽPZ přezkoumal závěrečný dokument hodnotící výsledky měření kvality ovzduší
probíhajícího v rámci projektu „Informační systém kvality ovzduší měření v Kraji
Vysočina“, který obdržel dne 23. 11. 2016. Jedná se o roční zprávu za období měření
říjen 2015 až září 2016, skončilo tak čtyřleté období unikátního projektu, který bude
ukončen v roce 2017. Podle výsledků měření patří Kraj Vysočina k nejčistším regionům
v České republice. V roce 2017 obdrží Kraj Vysočina závěrečnou zprávu, ve které budou
výsledky komentovány v širších souvislostech, budou stanovena zdravotní rizika
a konkrétní opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Zpráva z měření probíhajícího na 24
lokalitách Kraje Vysočina v období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 je zveřejněna na
webových stránkách www.ovzdusivysocina.cz. Zpracovatel projektu je rovněž schopný
na základě požadavku obce nebo významného subjektu ve sledované lokalitě zpracovat
podrobnou zprávu řešící zatížení konkrétní lokality znečišťujícími látkami.

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


Projekty spolufinancované z ROP JV – fáze udržitelnosti
 Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ –
udržitelnost projektu končí 30. 5. 2019.
 Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – probíhá průběžná digitalizace
sbírkových předmětů a doplňování databáze prezentační webové aplikace.
Udržitelnost projektu končí 19. 12. 2018. V prosinci bude podána monitorovací
zpráva o zajištění udržitelnosti za období 1. 12. 2015 – 30. 11. 2016.
 Projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ – udržitelnost projektu skončila 31. 10.
2016. V listopadu byla podána monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti za
poslední sledované období 1. 10. 2015 – 31. 10. 2016 (MZ zatím nebyla schválena).



Projekty spolufinancované z EU v období 2014-20
 Projekt „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – bylo vydáno Rozhodnutí
o poskytnutí dotace (celkové způsobilé výdaje cca 68,5 mil. Kč, dotace max. cca 61,6
mil. Kč). OKPPCR zajišťuje koordinaci všech spolupracujících subjektů (OM, MVJ).
Ve spolupráci s MVJ probíhá příprava podkladů pro aktivity, které budou realizovány
v prvním čtvrtletí 2017 (např. výběrové řízení na restaurátorské práce, seznamy
sbírkových předmětů). Probíhá příprava veřejné zakázky na stavební práce.
 Projektový záměr „Centrum tradiční lidové kultury“ (dále jen CTLK) – jedná se
o záměr rekonstrukce objektu na Cyrilometodějské ulici 4/48, Třebíč svěřeného do
hospodaření Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro účely vytvoření
CTLK; konzultace záměru do programu INTERREG V-A; OM ve spolupráci
s OKPPCR zrealizoval výběrové řízení na zhotovení kompletní projektové
dokumentace stavby „Muzeum Vysočiny Třebíč – Centrum tradiční lidové kultury“
a nyní se připravuje projektová dokumentace. Zároveň s přípravou stavební části
projektu probíhají jednání s projektovými partnery z Jihočeského kraje, Dolního
Rakouska a Horního Rakouska ohledně vyspecifikování a konkretizace měkkých
aktivit s přeshraničním dopadem. Vybavení objektu a měkké aktivity zajistí z pozice
projektového partnera muzeum. První možný termín pro předložení žádosti
o podporu do programu Interreg bude v dubnu 2017.
8 (celkem 14)

ZK-08-2016-03, př. 3
Počet stran: 14


Připravované a realizované záměry
 Spolupráce s OM na přípravě projektové dokumentace novostavby Krajské knihovny
Vysočiny v lokalitě Ostrov v Havlíčkově Brodě - bylo ukončeno VŘ na zpracovatele
projektové dokumentace.
 Spolupráce s OM na realizaci projektu restaurátorských prací na kamenné výzdobě
průčelí sídla Horácké galerie v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace
městské památkové zóny na rok 2016. Bylo podáno vyúčtování dotace z Programu
regenerace.
 Spolupráce s OM na projektovém záměru „Horácké divadlo Jihlava – divadelní
kavárna, zkušebna“.



Spolupráce na dalších projektech a jiných aktivitách
 Spolupráce na projektových záměrech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku kultury do programu přeshraniční spolupráce Interreg
V-A Rakousko-Česká republika – příprava přeshraničního projektu „I-CULT“ 4
regionů (Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a spolkové země
Dolní Rakousko).
 Spolupráce na projektových záměrech příspěvkové organizace Vysočina Tourism do
programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika – dne
22. 9. 2016 byly podány projektové žádosti projektu „Poznejte kulturní a přírodní
dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu kolem Železné opony
na kole“ (7 partnerů - Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Horní
Rakousko, Dolní Rakousko a Nadace partnerství) a projektu „Zlepšení přístupu
a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-WaldviertelMühlviertel“ (6 partnerů - Jihočeská Silva Nortica, Vysočina Tourism, příspěvková
organizace, Destination Waldviertel GmbH, Jihočeská centrála cestovního ruchu,
p.o., Národní památkový ústav a Mühlviertel Marken GmbH). V současné době
probíhá formální kontrola žádostí, projednány budou na třetím zasedání
Monitorovacího výboru INTERREG V-A AT-CZ v termínu 24. - 25. ledna 2017 ve
Vídni.
 Příprava projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické
karty na Vysočině“ (Vysočina Tourism, příspěvková organizace) - hlavním záměrem
projektu je zvýšit návštěvnost Vysočiny, a to prostřednictvím realizace
marketingových kampaní v letech 2017 a 2018 („Baroko“ a „Výročí 100 let od
založení ČSR“) s využitím moderních komunikačních nástrojů, dále pomocí
prohloubení partnerství se subjekty v regionu a také zavedením turistické karty
Vysočiny. Projekt je připravován k předložení do Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech 2016 – 2020 v rámci Výzvy k předkládání žádostí
o dotaci – Marketingové aktivity v cestovním ruchu určený pro destinační společnosti
na podporu realizace marketingových aktivit. Příjem žádostí probíhá od 1. 12. 2016
do 6. 1. 2017, projekt je připravován k předložení v termínu 6. 1. 2017.
 Schvalovací proces projektu návrhu vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4.
 Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku. Příprava 13. ročníku.
(1. 1. až 31. 1. příjem nominací, výběr 30 nejzajímavějších z každé kategorie).



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
(kontrola závěrečných zpráv a vyúčtování, poskytnutí dotací ukončeným projektům),

9 (celkem 14)

ZK-08-2016-03, př. 3
Počet stran: 14














dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola závěrečných zpráv a vyúčtování, poskytnutí dotací ukončeným projektům),
dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (průběžná
kontrola obnov, kontrola závěrečných vyúčtování a proplacení dotací)
dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek - administrace
(kontrola závěrečných vyúčtování a proplacení dotací)
grantové programy Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2015“ a „Regionální
kultura 2015“ (kontrola vyúčtování, proplácení dotací)
grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2016“ - administrace
(kontrola závěrečných zpráv a vyúčtování)
grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2016“ – administrace (kontrola
závěrečných zpráv a vyúčtování)
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2016“ - administrace
(realizace projektů, průběžná kontrola)
„Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – administrace (vyúčtování, poskytování dotace
ukončeným projektům), vyhlášení Zásad pro rok 2017
grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“
a „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ – administrace (vyúčtování, poskytování
dotace ukončeným projektům)
grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II“ –
podklady pro rozhodnutí orgánů kraje o přidělení dotace, smlouvy
grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ – ukončení
administrace



Koncepční a programové materiály
 „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ (dne
16. 3. 2016 uzavřena smlouva o dílo s vítězem veřejné zakázky společností
PROCES - centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.) – spolupráce a připomínkování
průběžně zpracovávaných podkladů.
 zahájení prací na Koncepci památkové péče v Kraji Vysočina na období 2017-2020
v návaznosti na připravovanou Koncepci památkové péče v České republice 20172020 (v současnosti probíhá připomínkové řízení ke státní koncepci)



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 archeologické nálezy, prodlužování lhůt a další úkony),
 ukončení kontroly výkonu státní památkové péče obcí s rozšířenou působností –
Městského úřad Světlá nad Sázavou
 připomínkování Nařízení Vlády ČR o prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky (s účinností od 1. 7. 2017)
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ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
Oddělení kanceláře hejtmana
 Dne 8. 12. 2016 se konaly „Barevné Vánoce“ - akce pro veřejnost v sídle Kraje Vysočina,
která prezentuje práci příspěvkových organizací kraje z oblasti sociální a školství.
 Ve dnech 14. – 17. 12. 2016 proběhla návštěva delegace z partnerského regionu
Zakarpatská oblast Ukrajiny u příležitosti Světového poháru v Biatlonu v Novém Městě
na Moravě.
 Rezidence výtvarníků z regionu Grand Est na zámku Žďár nad Sázavou
Oddělení vnějších vztahů se podílelo na zprostředkování již druhé rezidence
profesionálních umělců z regionu Grand Est v Kraji Vysočina (v roce 2015 z regionu
Champagne-Ardenne). Dva ze tří umělců, kteří tvoří jako tým pod jménem
Etmoietmoietmoi absolvovali ve dnech 5. až 14. prosince 2016 rezidenci ve vybaveném
centru na zámku Žďár nad Sázavou. Neboť se jedná o velmi krátký pobyt, rezidence
těchto výtvarníků by měla na náklady francouzské strany ještě pokračovat v druhém
termínu v roce 2017.
 Setkání Koordinačního grémia Pracovního programu 2014-2017 v Lednici
23. listopadu 2016 proběhlo v Multifunkčním centru Zámku Lednice výroční zasedání
Koordinačního grémia 3+1, dle Smlouvy o spolupráci mezi třemi českými kraji a Dolním
Rakouskem, kterého se zúčastnil i velvyslanec ČR a zástupce velvyslanectví Rakouska
v ČR, dále ředitelé Krajských úřadů Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Kraje
Vysočina, ředitel zemského úřad spolkové země Dolní Rakousko a zástupci zemského
úřadu Horního Rakouska i Vídně. Proběhlo zhodnocení činnosti všech 13 pracovních
skupin v roce 2016 a výhled jejich činnosti na příští rok. Byla podrobněji projednána
i forma budoucí spolupráce a příprava nové smluvní dokumentace pro přeshraniční
spolupráci po roce 2017, kdy skončí platnost dosavadního Pracovního programu. Kraj
Vysočina nabídl přípravu první verze potřebných dokumentů. Součástí programu byla
prohlídka rekonstruovaného Multifunkčního centra Zámku Lednice.
 Jednání pracovních skupin v rámci pracovního programu v rámci Česko Rakouské
spolupráce
29. listopadu 2016 se uskutečnila v sídle Kraje Vysočina jednání pracovních skupin
Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a měst
a skupiny Regionální politika EU, evropská územní spolupráce, euregiony. Na programu
bylo zhodnocení letošní činnosti obou skupin a plány na rok 2017. Byly představeny
jednotlivé projekty v rámci programu INTERREG V-A AT-CZ a informace o aktuálním
stavu územního plánování.
30. listopadu 2016 proběhlo v Laa an der Thaya v Dolním Rakousku jednání pracovní
skupiny Vzdělávání, výchova, mládež, sport. Velmi kladně byly hodnoceny mj. aktivity
jako společný fotbalový turnaj 4 regionů mládeže, krajské olympiády v německém jazyce,
Evropské literární setkání mládeže- „eljub E-book“. 28. listopadu byl v Jihlavě za účasti
radní pro oblast školství ing. Fialové a radní B. Schwarz z Dolního Rakouska slavnostně
zahájen přeshraniční vzdělávací projekt BIG, jehož partnerem je i příspěvková organizace
Vysočina Education. V rámci tohoto projektu působí na středních školách v Kraji Vysočina
jako lektorka rodilá mluvčí německého jazyka.
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Propagace kraje na Světovém poháru v biatlonu 2016 v Novém Městě na Moravě
OSH zrealizoval propagaci Kraje Vysočina na Světovém poháru v biatlonu 2016 (15. až
18. prosince 2016) ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě. Světový pohár
v průběhu víkendu navštívily desítky tisíc sportovních fanoušků, kterým promotým Kraje
Vysočina ve velkoplošných stanech Kraje Vysočina připravil poutavý program
(biatlonovou střelnicí, soutěže apod.) a předal informace o Kraji Vysočina.



Krizové řízení
Dne 23. 11. OKŘB koordinoval účast zástupců IZS na mezinárodní konferenci
v rakouském Tullnu. Tematicky byla konference zaměřena na problematiku přírodních
katastrof, ochrany obyvatel, terorismus a migrace. Byly prezentovány mj. zkušenosti
z Rakouska a SRN při povodních a organizaci pomoci a ubytování migrantů. Za českou
stranu vystoupil plk. Mgr. Bohumír Šlapák (ředitel Územního odboru Policie ČR Žďár nad
Sázavou) s tématem „AMOK – cvičení složek IZS při zásahu proti aktivnímu střelci“
Formou prezentace byli účastníci seznámeni se zkušenostmi kraje při přípravě
a provedení cvičení s touto tématikou.



Prevence kriminality
- Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina byl vypracován Program
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 a předložen k projednání v radě
kraje a ke schválení v zastupitelstvu kraje.
- Obce byly informovány o vyhlášení výzvy Ministerstva vnitra ČR k předkládání
žádostí o státní dotaci na realizaci projektů prevence kriminality v rámci Programu
prevence kriminality na místní úrovni na rok 2017. Dne 7. 12. 2016 proběhla
ke zpracování žádostí instruktáž.
- Probíhá vyúčtování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku a na realizaci
projektů obcí a NNO na podporu plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje
Vysočina na rok 2016.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Diabetologický den
V rámci aktivit projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 jsme ve spolupráci se Státním
zdravotním ústavem, Zdravou Vysočinou, z.s., VZP ČR, Krajským výborem
Santvincentské deklarace a Územní organizací Svazu diabetiků ČR ve čtvrtek
24. 11. 2016 uspořádali u příležitosti Světového dne diabetiků IX. ročník Krajského
diabetologického dne. Akci pod záštitou hejtmana kraje navštívilo 53 diabetiků, kteří se
zde seznámili s novinkami v léčbě této civilizační nemoci. Informace přednášeli lékaři
Nemocnice Jihlava a Státního zdravotního ústavu.



Setkání PS „Územní plánování“ a „Regionální politiku EU“ v rámci Dohody
o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a CZ kraji
Dne 29. 11. 2016 se konalo v sídle kraje pravidelné setkání PS „Územní plánování“
a „Regionální politika EU“ v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní
Rakousko a kraji Jihočeským, Jihomoravským a Vysočina. V obou PS byla diskutována
aktuální odborná témata, probíhala také výměna zkušeností. Bylo také diskutováno
nastavení těchto PS pro roky 2018+, kde bude také již zapojena země Horní Rakousko
a město Vídeň.



Semináře pro odbornou veřejnost
Dne 5. 12. 2016 proběhl v prostorách KrÚ Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením
především na podnikání a průmysl. Účastníci především z řad podnikatelského sektoru
měli příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech
z nejžádanějších operačních programů a dalších dotačních zdrojů v České republice.
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Účastníkům akce bylo k dispozici celkem 14 zástupců organizací, které tyto dotační tituly
administrují.
Dne 9. 12. 2016 se v prostorách KrÚ za účasti senátorů a poslanců uskutečnilo krajské
shromáždění Sdružení místních samospráv ČR. Na programu byly představeny mj.
dotační možnosti kraje a Ministerstva zemědělství ČR, podpora veřejně prospěšné práce
z Úřadu práce ČR a kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení.
Dne 12. 12. 2016 uspořádal Kraj Vysočina ve spolupráci se Státním fondem životního
prostředí seminář zaměřený na aktuální výzvy z Národního programu životního prostředí
Cílem semináře bylo zlepšit informovanost o těchto dotačních titulech a dát také možnost
subjektům z regionu konzultovat projektové záměry přímo se zástupci vyhlašovatele
výzev.
Dne 12. 12. 2016 se konalo Setkání Zdravých měst a realizátorů MA 21 v Kraji Vysočina.
Účastníci byli seznámeni s aktuálními informacemi v této oblasti a měli možnost seznámit
se s příklady dobré praxe od realizátorů z jiných regionů.


Kotlíkové dotace
V uvedeném období bylo zpracováno více jak 100 žádostí o změnu Smlouvy o poskytnutí
dotace s následným uzavřením dodatků k těmto smlouvám. V období od 22. 11. do
30. 11. bylo schváleno 146 vyúčtování za více jak 15 mil. Kč.



Kontroly příjemců dotací
Ve sledovaném období probíhá ve zvýšené míře kontrolní činnost ve smyslu zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Jedná se především o průběžné veřejnosprávní
kontroly příjemců v rámci tzv. kotlíkových dotací, Programu obnovy venkova
a grantových programů Fondu Vysočiny.

DALŠÍ ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení interního auditu (OddIA):


Audit poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství
Ve sledovaném období dokončilo OddIA audit procesu administrace a poskytování
finančních příspěvků na podporu zemědělství na odboru životního prostředí
a zemědělství. Cílem auditu bylo posouzení dodržování právních předpisů, přiměřenosti
a účinnosti vnitřního kontrolního systému a hospodárného, efektivního a účelného
nastavení auditovaného procesu.
Celkem identifikoval auditní tým 10 zjištění. Dvěma přidělil střední stupeň významnosti
a osm označil nízkým stupněm významnosti. K jejich odstranění nebo ke zmírnění jejich
důsledků a souvisejících rizik navrhl realizaci 13 doporučení. Ta směřují zejména
ke zvýšení transparentnosti hodnocení žádostí o dotaci, k důslednějšímu dodržování
zákonných norem (zachování auditní stopy, uvedení všech povinných náležitostí
programu pro poskytování dotací) a větší srozumitelnosti požadavků pro žadatele.
V návaznosti na výše uvedené cíle auditu došel auditní tým k závěru, že v procesu
poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství jsou právní předpisy ve velké
míře dodržovány. Přestože je nastavení vnitřního kontrolního systému auditovaného
procesu přiměřené, je nezbytné zvýšit jeho účinnost. Prostor ke zlepšení spatřuje auditní
tým také v oblasti transparentnosti hodnocení žádostí. Proces administrace dotačního
titulu je nastaven v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
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Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 45 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 9 návrhům zákona, k 11 návrhům
nařízení vlády, k 15 návrhům vyhlášek a k 10 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Setkání se zaměstnankyněmi na mateřské či rodičovské dovolené a otci,
zaměstnanci kraje, kterým se nově narodili potomci
Dne 4. 11. 2016 proběhlo společné neformální setkání vedení krajského úřadu
s maminkami na mateřské a rodičovské dovolené a otci, zaměstnanci kraje zařazenými
do krajského úřadu, kterým se nově narodili potomci. Setkání bylo realizováno především
za účelem udržení neformálního kontaktu a ve snaze podpořit aktivity směřující
k slaďování osobního i pracovního života i v době mimo aktivní pracovní poměr ke Kraji
Vysočina. Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 31 maminek, 2 tatínci s manželkami a 42
dětí. Účastníkům byly poskytnuty informace o plánovaných či již připravených
vzdělávacích akcích, o pořádání Barevných Vánoc, o plánovaných akcích Kraje Vysočina
určených pro veřejnost, o aktivitách rodinné politiky, o možnosti umístění dětí
v mateřských školkách v Jihlavě.



Zúčtování odměn za výkon funkce
OddŘLZ v daném období zajistilo zúčtování plateb a souvisejících odvodů, které se týkají
odměn členů výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina za
činnost v období od 1. 6. 2016 do ukončení jejich činností ve volebním období 2012 2016.



Přiblížení praxe krajského úřadu pro studenty škol z Vysočiny
OddŘLZ ve spolupráci s odborem sekretariátu hejtmana zajistilo prezentaci pro studenty
Manažerské akademie Jihlava, studijního oboru Veřejná správa, zaměřenou na přiblížení
Kraje Vysočina a představení Krajského úřadu Kraje Vysočina v rámci jejich projektového
„Kariérního dne“.
OddŘLZ dále na základě podané žádosti zajistilo praktickou přednášku pro studenty
Vysoké školy polytechnické Jihlava na téma řízení pracovního výkonu a hodnocení
zaměstnanců.

V Jihlavě dne 2. 12. 2016
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