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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 12. 9. 2017 s výhledem do 7. 11. 2017
Následující písemná zpráva zachycuje období od 12. 9. 2017 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 20. 10. 2017 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
7. 11. 2017 (6. zasedání v roce 2017). Je přílohou materiálu (ZK-06-2017-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
Kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor ekonomický (OE):


Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2018
V současné době byl zpracován návrh rozpočtu na rok 2018. Při sestavování rozpočtu
jsme vycházeli ze schváleného rozpočtového výhledu, ale i z reálného skutečného vývoje
(a to zejména daňových příjmů) v letošním roce. Trend příznivé ekonomické situace,
vysoké úrovně zaměstnanosti a očekávaných přínosů v důsledku přijatých ekonomických
opatření nám dává základ pro navýšení očekávaných daňových příjmů. Daňové příjmy
jsou navrženy v indexu 106 % oproti rozpočtu daňových příjmů na rok 2017. Tato tvorba
daňových příjmů umožnila pokrytí všech potřebných plánovaných výdajů včetně
významných investičních akcí. Návrh rozpočtu bude projednán v klubech zastupitelstva
kraje dne 7. 11. 2017, následně předložen do rady kraje a dne 12. 12. 2017 bude
předložen zastupitelstvu kraje k projednání.

Odbor informatiky (OI):


Seminář k eReceptu pro praktické lékaře
Dne 21. 9. proběhl za účasti zástupců Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) seminář
pro všeobecné praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost Kraje Vysočina
k problematice nadcházející povinné elektronické preskripci. Semináře se zúčastnilo
celkem 148 lékařů. Na místě byla 108 lékařům vydána registrace do systému eRecept
a 50 lékařů si vyřídilo kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis. Další seminář pro
ambulantní specialisty je naplánován na 15. 11. 2017.



Dokončení zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent“
V polovině října byly uzavřeny rámcové smlouvy, které Kraj Vysočina uzavřel jako
centrální zadavatel s vítězi zakázky - s dodavateli jednotlivých komponent (wifi, aktivní
prvky, firewall a proxy servery, Identity management, servery). Nyní Kraj i jeho
příspěvkové organizace mohou uzavírat dílčí kupní smlouvy na dané komodity. Cílem
této zakázky s platností 3 roky je společný nákup IT komponent především do EU
projektů škol (tzv. konektivita škol, Integrovaný regionální operační program).



Mezinárodní projektová porada NIX-ZD.CZ
Ve dnech 5. až 6. října organizoval odbor informatiky v rámci projektu NIX-ZD.CZ
(Národní kontaktní místo pro eHealth pro ČR, přeshraniční výměna zdravotnických dat)
workshop zemí řešících výměnu tzv. pacientského souhrnu (patient summary). Seminář
proběhl v Praze a řešili se zde legislativní, bezpečnostní, organizační, technické
i sémantické problémy související s připravovaným spuštěním ostrého provozu výměny
pacientských souhrnů v červnu 2018. Kraj Vysočina realizuje na základě pověření MZd
tento projekt jménem ČR. Semináře se zúčastnili zástupci celkem 13 států EU
a Evropské komise.
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Projekt NIX-ZD.CZ II.
Kraj Vysočina ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a z pověření MZd
zpracoval a podal 21. 9. 2017 projektovou žádost do fondu CEF-Telecom na rozšíření
funkcionality Národní brány pro eHealth o možnost přeshraniční výměny elektronických
receptů. V případě úspěšné realizace projektu by v roce 2020 mělo být možné pro
občany ČR vyzvedávat recepty vystavené v ČR v dalších evropských zemích
a reciprocitně pro cizince uplatnit zahraniční recepty v českých lékárnách. Podpora
elektronických receptů je jednou ze stěžejních aktivit Kraje Vysočina v oblasti
elektronizace zdravotnictví.



Aktuality z BISONa (Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource
nástrojů, z. s)
Spolek BISON zahájil práce na vývoji aplikace Technet. V současné době je na Kraji
tento software již provozován a byl vyvíjen zaměstnanci Kraje Vysočina, ale vzhledem
k morální zastaralosti bylo dlouhodobě uvažováno o vývoji nové verze. O připravovanou
verzi projevili zájem i ostatní členové Spolku, proto je nová verze již vyvíjena spolkem.
Kraj Vysočina poskytl licenci k softwaru Výkazy sociálních služeb (VSS). Tento software
umožňuje poskytovateli dotace sledovat využití dotace jednotlivými příjemci. Spolek již
vyvinul novou funkcionalitu „Aktuální volná kapacita“.



Účast na workshopu NGI (Next Generation Internet)
Vedoucí odboru informatiky se účastnil workshopu NGI, který pořádalo sdružení
CESNET ve spolupráci s Evropskou komisí. Otevřenou iniciativu NGI zahájila Evropská
komise na podzim roku 2015 jako klíčovou prioritu pracovního programu ICT 2018 - 2020
v rámci H2020.
Internet nové generace (NGI) je Internet orientovaný na člověka. Je to dlouhodobá
iniciativa zaměřená především na oblast nových technologií, jako například lepší ochranu
soukromých údajů, nové internetové architektury, decentralizované datové systémy
a nové výzkumné a identifikační nástroje.



Účast na eHMSEG v eHealth EU v Tallinnu
Kraj Vysočina se v rámci realizace projektu NIX-ZD.CZ zúčastnil pravidelné čtvrtletní
schůzky expertů a projektových manažerů členských států (eHealth Member State Expert
Group)) se zástupci Evropské komise – DG SANTE. Na programu bylo zejména
schválení dalšího harmonogramu projektu, auditní rámec a reporty jednotlivých
pracovních skupin. Kraj Vysočina byl předsednictvím eHMSEGu požádán o vedení
pracovní skupiny členských států zavádějících službu přeshraniční výměny
pacientskéhou souhrnu (Patient Summary States Cluster).

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2017 probíhají od září do listopadu
kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje.
Odbor kontroly krajského úřadu uspořádal dne 17. října 2017 pro kontrolory měst v Kraji
Vysočina pracovní poradu k poznatkům a vzájemné výměně zkušeností z kontrol
hospodaření příspěvkových organizací a kontrol dotací poskytovaných z rozpočtů
územních samosprávných celků.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Od srpna do prosince 2017 vykonávají pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření
obcí první dílčí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2017.
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Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo vykonáno 9 kontrol státního odborného dozoru nákladní
dopravy na silnicích, při nichž bylo zkontrolováno 44 vozidel. Dále bylo vykonáno 18
kontrol státního odborného dozoru nákladní dopravy v provozovnách dopravců, při nichž
bylo zkontrolováno 144 vozidel. Ve správním řízení byly uloženy 3 pokuty v celkové výši
13 000 Kč a bylo uloženo 39 příkazů k vybraným kaucím v celkové výši 975 000 Kč.
Bylo řešeno 14 odvolacích řízení.
Bylo provedeno 6 kontrol STK.



Projektové řízení
Přijaty dotace na projekty spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního
programu (dále jen IROP) ve výši 99 mil. Kč (II/379 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně
okružní křižovatky; II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek; II/408 Jemnice – křiž. s II/152).
Hodnocením úspěšně prošly následující projekty předložené k financování z IROP,
v současné době probíhá příprava pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace:
- II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka
- II/406 Telč – hr. kraje
- II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část
- II/602 Velké Meziříčí – most ev.č. 602 - 028
Byla předložena žádost o podporu projektu II/150 Pavlíkov – Leštinka z IROP.



Investiční výstavba
Probíhá 7 výběrových řízení na vypracování projektových dokumentací.
Probíhá 1 výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.
Probíhá výběrové řízení na poskytovatele služby – Kontrola použití finančních prostředků
kraje u linkových dopravců.
Byla dokončena 2 výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací.
Bylo dokončeno 6 výběrových řízení na vypracování projektové dokumentace.
Bylo dokončeno vypracování 6 projektových dokumentací spolufinancovaných z IROP.
Bylo vydáno povolení na předčasné užívání jedné stavby a byly dokončeny dvě stavby
hrazené z rozpočtu kraje.
Bylo vydáno povolení k předčasnému užívání čtyř staveb spolufinancovaných z IROP,
dvě stavby budou zprovozněny do konce listopadu.
Je vypracován plán přípravy a realizace akcí přílohy D2 Investice v dopravě na rok 2018



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Jsou dokončeny/zprovozněny všechny stavby z přílohy D1A Souvislé opravy silnic II.
a III. tříd a opravy mostů.
Kromě tří staveb jsou dokončeny/zprovozněny stavby z přílohy D1B Investice do silnic II.
a III. tříd a do mostů.
Jsou dokončeny/zprovozněny všechny akce hrazené v roce 2017 z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI). Do konce října je vyúčtováno z rozpočtu
SFDI 171 mil. Kč z celkové částky 302 mil. Kč, zbývající část bude vyúčtována do konce
listopadu.
Byl vypracován Plán zimní údržby silnic na období 2017/2018 a odeslán k odsouhlasení.
Je vypracován plán přípravy a realizace akcí přílohy D1A Souvislé opravy silnic II. a III.
tříd a opravy mostů na rok 2018
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Je vypracován plán přípravy a realizace akcí přílohy D1B Investice do silnic II. a III. tříd
a do mostů na rok 2018.


Dopravní obslužnost
Probíhá příprava a kontrola podkladů pro uzavření mezikrajských smluv se sousedními
kraji, tj. s Jihomoravským, Pardubickým a Jihočeským krajem.
Probíhají jednání se zástupci Středočeského kraje ohledně zajištění dopravní obslužnosti
na mezikrajských linkách veřejné dopravy.
Probíhají jednání s Jihočeským krajem ohledně rozsahu mezikrajské dopravy a ohledně
mezikrajské smlouvy k zajištění mezikrajské linkové dopravy, dále pak nad aktuální
situací drážního dopravce Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
Probíhají jednání se zástupci drážního dopravce České dráhy, a.s. ve věci zajištění
drážní dopravy po roce 2019.
Pokračují jednání s obcemi za účelem projednání návrhů jízdních řádů v rámci projektu
Veřejná doprava Vysočiny.
Projednávání opatření v dopravní obsluze území dotčených uzavírkami pozemních
komunikací.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Průběžně probíhá majetkoprávní příprava dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy,
probíhají výkupy pozemků a další majetkoprávní úkony v rámci majetkoprávní přípravy
na dopravních stavbách spolufinancovaných z IROP.
V rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod krajskými silnicemi jsou uzavírány
další kupní smlouvy.
Byla vyhlášena výběrová řízení na zájemce o koupi některých nemovitostí ve vlastnictví
Kraje Vysočina, které nejsou pro kraj nebo jeho příspěvkové organizace využitelné.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit a úsekem veřejných zakázek
Probíhá realizace řady staveb, které jsou zařazeny v přílohách rozpočtu, intenzivní
stavební činnost probíhá na akcích v resortu školství, zdravotnictví, sociálních věcech.
Probíhají stavby Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba, Muzeum Vysočiny
Jihlava - Hrad Roštejn zpřístupnění expozic, Střední průmyslová škola Třebíč – pavilon
B, Horácké divadlo Jihlava – divadelní kavárna, zkušebna, Nemocnice Nové Město na
Moravě – pavilon dětského oddělení.
Rozsáhlé stavební práce probíhají na investičních akcích v Nemocnici Jihlava, kde bylo
dokončeno další patro a předáno k užívání, a v Třebíči.
Dokončena byla celá řada staveb v resortu školství.
Bude uzavřena veřejná zakázka na další etapu stavebních rekonstrukčních prací na
objektu užívaném Ústavem sociální péče Nové Syrovice.
Projednávají se další investiční záměry v oblasti zdravotnictví, sociální péče školství
a kultury.
Byl zpracován návrh rozpočtu pro rok 2018 včetně návrhu neinvestičních a investičních
akcí.

4 (celkem 19)

ZK-06-2017- 03, př. 3
Počet stran: 19
SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):


Setkání se zástupci s obcí s rozšířenou působností k problematice plánování
rozvoje sociálních služeb
Během letních měsíců odbor sociálních věcí požádal o vyplnění dotazníku, který zjišťoval
zájem obcí s rozšířenou působností o zapojení do projektu, který by Kraj Vysočina chtěl
realizovat pro oblast plánování a financování sociálních služeb. V návaznosti na tuto
komunikaci odbor zorganizoval 19. 10. 2017 informativní schůzku. Na schůzce byl
představen plánovaný projekt Kraje Vysočina a zároveň domluvena úroveň spolupráce
s jednotlivými obcemi, včetně využití případného pracovníka projektu. Předmětem
jednání bylo i téma spolupráce při tvorbě sítě sociálních služeb na území kraje.



Součinnost v souvislosti s novelizací zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
V souvislosti s novelizací zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů byli v jednotlivých příspěvkových organizacích v sociální oblasti ve spolupráci
s řediteli identifikovány osoby (veřejní funkcionáři), kterých se týká zápis do Centrálního
registru oznámení. Těmto osobám poté byly předány přihlašovací údaje a další
informace.



Žádost o dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti pro rok 2018
V měsíci září 2017 byla vypracována a podána Žádost o dotaci na program Úřadu vlády
ČR Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2018.



Konference „Chudoba a sociální vyloučení – příčiny, rizika a možnosti řešení
dopadu“
Dne 26. 9. 2017 proběhla v kongresovém sálu Krajského úřadu Kraje Vysočina
konference na téma: „Chudoba a sociální vyloučení – příčiny, rizika a možnosti řešení
dopadu“, které se zúčastnilo mimo přednášejících celkem 103 účastníků. K samotnému
tématu hovořili např. z Úřadu vlády ČR Mgr. David Beňák a Mgr. et Bc. Petr Krčál, Mgr.
Šárka Kubátová, ředitelka Krajského úřadu práce v Jihlavě, Jan František Krupa, národní
ředitel sociálních služeb Armády spásy a další osobnosti zabývající se řešením uvedené
problematiky.



Aktivity v rámci náhradní rodinné péče
- dne 15. 9. 2017 se konalo „Setkání pěstounských rodin v Robinsonu Jihlava
- dne 14. 10. 2017 proběhla prezentace náhradní rodinné péče na okresním setkání
Českého svazu žen
- dne 4. 11. 2017 se uskutečnila prezentace náhradní rodinné péče na krajském
setkání Českého svazu žen (Matoušková, Chalupová)
- dne 7. 11. 2017 se uskutečnila prezentace náhradní rodinné péče v mateřském
centru Zvoneček v Havlíčkově Brodě
- dne 25. 10. 2017 se konal seminář dr. Radovana Dávida na téma Výchovná
opatření v praxi OSPOD pro pracovníky SPOD
- dne 4. 11. 2017 se uskutečnil seminář na téma Ohrožené dítě na NRP na
celostátním setkání Českého Svazu žen v Zubří.



Ve sledovaném období se uskutečnily tyto semináře:
Dne 21. 9. 2017 Šikana v sociálních službách, lektor Mgr. et Mgr. Matěj Černý, z firmy
Curatio.
Dne 23. – 25. 10. 2017 Základní kurz bazální stimulace, přednášející Bc. Helena
Dvořáková z firmy Curatio.
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Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Rozpočet přímých výdajů na vzdělávání
V souvislosti se společným vzděláváním a financováním přiznaných podpůrných opatření
byly provedeny další úpravy rozpočtu přímých výdajů, které pokrývají vykázaná podpůrná
opatření v srpnu a v září 2017.
Z povinně vytvořené rezervy byla školám a školským zařízením provedena druhá
„standardní“ úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání.



Rozvojové a dotační programy MŠMT
Probíhá průběžná administrace rozvojových a dotačních programů MŠMT, např.
rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017, dotace na
pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol, dotace z OP VVV
– tzv. šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ.
Byly zpracovány podklady ze škol a předány na MŠMT návrhy na jejich finanční podporu
v rámci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání.



Soukromé školy
Byly zpracovány podklady pro stanovení potřeby objemu finančních prostředků na dotace
soukromým školám a školským zařízením ve 4. čtvrtletí 2017.
Byl proveden sběr a kontrola vyúčtování poskytnutých dotací na školní rok 2016/2017
soukromým školám a školským zařízením včetně rozborů hospodaření s poskytnutou
dotací a jejich předání na MŠMT.
V září proběhly průběžné veřejnosprávní kontroly soukromých škol a školských zařízení
dle schváleného plánu kontrol na 2. pololetí roku 2017



Sběr účetních a statistických výkazů
Byl proveden sběr a kontrola účetních výkazů škol a školských zařízení zřizovaných
obcemi k 30. 9. 2017 a následně byly tyto výkazy zaslány do Centrálního systému
účetních informací státu.
Proběhl sběr a kontrola výkazů P1-04 (čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových
prostředcích) za 3. čtvrtletí 2017 a výkazů P1c-01 (výkaz o evidenčním počtu
zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017) krajských, soukromých
a církevních škol a jejich předání na MŠMT.



Porady s pracovníky odborů školství obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
a s ekonomickými pracovníky obecních škol a školských zařízení
OŠMS organizuje porady s pracovníky odborů školství obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností. V září se uskutečnila porada zaměřená zejména na přípravu druhé
„standardní“ úpravy rozpočtu přímých výdajů a financování v závěru kalendářního roku.
V říjnu proběhly porady s ekonomickými pracovníky obecních škol a školských zařízení
po jednotlivých okresech. Účast na těchto poradách byla nabídnuta i ekonomickým
pracovníkům krajských školských organizací.



Pravidelné hodnocení ředitelů škol a školských zařízení v roce 2017
OŠMS dokončil v září 2017 druhou etapu pravidelného hodnocení ředitelů škol
a školských zařízení. V druhé etapě prošlo hodnocením 6 ředitelů škol a školských
zařízení (dětské domovy a školské poradenské zařízení).



Prezentace středoškolského vzdělávání
Kraj Vysočina se třetím rokem prezentoval v říjnu a listopadu svým stánkem na
festivalech vzdělávání. Účast byla zaměřena na propagaci krajských systémových aktivit,
podpoře technického vzdělávání, na představení sítě středních škol, na poskytování
informací o přijímacím řízení, maturitách, motivačních stipendiích apod.
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Porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
OŠMS organizuje pravidelné porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Krajem Vysočina. V září se uskutečnila porada 15. 9. a 27. 9. 2017. Školy
a školská zařízení jsou rozděleny do třech skupin (1. Základní školy a školské
poradenské zařízení, 2. Dětské domovy, 3. Střední školy).



Porady ředitelů ZŠ a MŠ v Kraji Vysočina
OŠMS zorganizoval v měsíci říjnu v okresních městech Kraje Vysočina pět porad pro
ředitele základních a mateřských škol. Hlavními tématy byly: změny v legislativě,
přijímací řízení na SŠ, financování regionálního školství, zapojení ZŠ do projektu v rámci
KAP.



Rozvojové projekty
V uvedeném období pokračovaly aktivity v níže uvedených projektech:
- Projekt zaměřený na zvýšení kvality odborné praxe žáků v oblasti gastronomie
a zlepšení spolupráce škol a firem s názvem Gastroakademie pokračoval
slavnostním zahájením 2. ročníku projektu, které se uskutečnilo dne 26. 9. 2017.
Nově zapojení žáci 2. ročníků obdrželi vybavení, žáci 3. ročníků připravili slavnostní
občerstvení. Dne 18. 10. 2017 proběhla další vzdělávací akce pro žáky 3. ročníků
v rámci Kulinářského umění a dne 31. 10. 2017 se žáci zúčastní Kulinářského
symposia s účastí mezinárodních kuchařských celebrit, které pořádá Asociace
kuchařů a cukrářů ČR.
- Pokračuje projekt Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a odborného vzdělávání na
středních školách, v rámci kterého proběhl dne 22. září 1. ročník soutěže Cihla
k Cihle. Soutěže se zúčastnilo 19 školních týmů ze základních škol.
- Projekty IROP v oblasti infrastruktury pro vzdělávání, které realizuje Kraj Vysočina ve
spolupráci s Projektovou kanceláří, pokračovaly v realizaci dle harmonogramů.



Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Pokračují práce na přípravě projektu na implementaci návrhové části Krajského akčního
plánu, který bude realizovat Kraj Vysočina s alokací 84 mil. Kč, proběhla druhá
konzultace na MŠMT k věcnému zaměření projektu. Projektový záměr byl představen na
poradách základních škol v bývalých okresních městech. V projektu Krajský akční plán
rozvoje vzdělávání probíhaly další setkání minitýmů v rámci platforem s cílem
představení aktivit pro naplnění cílů KAP I.



S Vysočinou do Evropy
V uvedeném období proběhlo vyhlášení 9. ročníku soutěže, přihlašování do soutěže
a testovací kolo soutěže. K datu 19. 10. bylo ukončeno „ostré“ 1. kolo této soutěže.



Pravidla Rady Kraje
Pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol došlo
k vyhodnocení 1 139 předložených žádostí za 2. poletí školního roku 2016/2017 a jejich
následné výplatě ve výši 1 194 000 Kč pro 403 žáků.



Brožura Střední školy zřizované Kraje Vysočina
Pro přehlídky středních škol a festivaly vzdělávání byl aktualizován obsah a následně
vydána brožura s přehledem nabízených oborů škol, zřizovaných Krajem Vysočina.
Brožura obsahuje i informace o přijímacím řízení a aktivitách kraje v oblasti vzdělávání
a přispěje tak k usnadnění správné volby studijního oboru.



ZODM 2018
Probíhá příprava účasti na ZODM v Pardubickém kraji. Schůzka s trenéry a výběrové
řízení na oblečení pro účastníky.
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Setkání s medailisty LODM 2017
Proběhlo setkání úspěšných medailistů s představiteli kraje.



Krajský plán prevence - Rizikové chování Kraje Vysočina 2018 – 2019
Probíhá příprava semináře.



Návrh rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2018
Byl dokončen návrh rozpočtu pro školy a školská zařízení zřizovaná Krajem Vysočina na
rok 2018 včetně návrhu závazných ukazatelů příspěvek na provoz a odvod z investičního
fondu.



Účetní závěrka zřizovaných škol a školských zařízení k 30. 9. 2017
Proběhl sběr a kontrola účetních závěrek zřizovaných škol a školských zařízení
sestavených k 30. 9. 2017.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Aktualizace finančních plánů zdravotnických příspěvkových organizací
Zpracování, projednání a schválení druhé verze finančních a ostatních souvisejících
plánů na rok 2017 u všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina. U všech zdravotnických příspěvkových organizací se předpokládá dosažení
vyrovnaného výsledku hospodaření.



Dotační program MZ ČR ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských
pracovníků ve směnném provozu
Zpracování a odeslání žádosti o dotaci za ostatní poskytovatele zdravotních služeb
lůžkové péče se sídlem na území Kraje Vysočina, mimo poskytovatelů zdravotních
služeb zřizovaných Krajem Vysočina (tyto žádosti již byly odeslány). Dotace z MZ ČR
byla schválena a na účet kraje zaslána dne 12. 10. 2017 v celkové výši 1 585 890 Kč.



Rozpočet na rok 2018 – kapitola Zdravotnictví
Zpracování návrhu rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na rok 2018. Od 1. 1. 2018 dojde
k zvýšení platových tarifů o 10 % všem zaměstnancům poskytovatelů zdravotních služeb.
U zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných krajem byl zpracován předběžný
odhad navýšení (hrubý odhad objemu prostředků na platy včetně souvisejících odvodů,
přídělu do FKSP) pro rok 2018 na cca 332 mil. Kč.



Projekty „První pomoc do škol“, Program prevence dětských úrazů“
a „Dny prevence“ ve školním roce 2017/2018
Rada kraje dne 22. 8. 2017 projednala a schválila vyhodnocení projektu „První pomoc
do škol“ ve školním roce 2016/2017“ a přípravu již čtrnáctiletého ročníku 2017/2018.
V projektu První pomoc do škol, v kategorii sedmnáctiletých, se do letošního ročníku
přihlásilo 51 škol, 189 tříd a 4 368 účastníků (vloni 48 škol (179 tříd, 4 218 účastníků),
projektu se tedy zúčastňuje cca 87 % studentů této věkové kategorie v kraji. Výuka již
byla zahájena a provádí ji Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková
organizace.
V kategorii čtrnáctiletých byl ukončený sběr přihlášek, přihlásilo se cca 95 % základních
škol, odpovídající ročníky víceletých gymnázií a zúčastní se i žáci speciálních
a praktických škol. V současnosti je připravováno vyhlášení výzvy k podání nabídek
na veřejnou zakázku na provedení části výuky. Další část výuky budou tradičně
realizovat střední a vyšší odborné školy našeho kraje, pracovníci Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a Hasičského záchranného sboru Kraje
Vysočina. Výuka první pomoci v kategorii čtrnáctiletých bude zahájená v lednu 2018.
Do projektů Program prevence dětských úrazů a Dny prevence, které jsou určené
pro žáky 3. tříd základních škol, pedagogy a zaměstnance základních škol, se letos
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přihlásilo 147 škol (vloni 117). V říjnu již byla zahájená výuka první pomoci pro učitele
a zaměstnance škol, letos se přihlásilo 847 účastníků z 58 škol (vloni 577 účastníků
ze 42 škol). Do konce listopadu budou do všech škol, pro všechny žáky třetích tříd
a jejich pedagogy, rozvezeny výukové zdravotně osvětové materiály. Další části projektů
budou realizovány postupně během celého školního roku.


Analýza vzniku mimořádných událostí
Nově aktualizovaná Analýza vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících
ohrožení území Kraje Vysočina z hlediska potřeb zajištění zdravotních služeb byla
projednána v Bezpečnostní komisi Kraje Vysočina (č. 4/2017 dne 14. září 2017).
S Analýzou vzniku mimořádných událostí, jako podkladem pro krizové řízení a plánování,
budou na poradě dne 8. 11. 2017 seznámeni bezpečnostní tajemníci obcí s rozšířenou
působností.



Motivační stipendia pro mediky
V současné době evidujeme 11 studentů medicíny, kteří byli rozhodnutím rady kraje
zařazeni do stipendijního programu, a byla s nimi uzavřena budoucí pracovní smlouva.
Osmi studentům, kteří splnili podmínky pro poskytnutí stipendia ve výši 50 000,- Kč na
akademický rok 2016/2017 bylo stipendium vyplaceno. Dle schválených pravidel pro
poskytnutí stipendia na další akademický rok nám bylo zasláno osm Prohlášení o trvání
podmínek stanovených pro poskytnutí stipendia včetně potvrzení o studiu, které je
povinnou přílohou.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Registr zařízení k nakládání s odpady
V uvedeném období dokončil krajský úřad závěrečnou fázi zadávání údajů a naplnil
krajský registr zařízení k nakládání s odpady. Registr zařízení obsahuje informace
o všech zařízeních stacionárních i mobilních provozovaných na území Kraje Vysočina
a umožňuje rovněž vyhledávání zařízení podle volených parametrů. Prakticky poskytne
informace o všech zařízeních od sběru a výkupu odpadů, využití (např. kompostárny,
papírny, železárny) až po odstranění odpadů (skládky, spalovny). Každé zařízení musí
mít krajským úřadem přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ), bez tohoto identifikátorů
nemůže odpady přijímat ani předávat. Nově jsou v registru evidována také zařízení
k použití upravených kalů na zemědělskou půdu. Registr je dostupný na internetových
stránkách krajského úřadu v sekci odpadového hospodářství, odkaz: https://krz.krvysocina.cz/Main/Mapa. Registr nyní obsahuje informace o 540 stacionárních a 260
mobilních zařízení provozovaných v Kraji Vysočina. Občané i podnikatelé zde mohou
získat podrobné informace o umístění zařízení a přijímaných odpadech. Údaje v registru
vychází z platných povolení a hlášení a jsou krajským úřadem ověřena.



Seminář k problematice dopadů dlouhodobého sucha dne 10. 10. 2017
Hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek ve spolupráci s generálním ředitelem
Povodí Moravy, s.p. MVDr. Václavem Gargulákem uspořádal v sídle kraje v Jihlavě dne
10. 10. 2017 seminář k problematice dopadů dlouhodobého sucha. Seminář byl určen
pro obce, správní úřady, vodárenské společnosti a zástupce zemědělského sektoru.
Zaměřen byl na dlouhodobé sucho z pohledu klimatologie a hydrologie, hospodaření
s omezenými vodními zdroji a dopady sucha na vodní toky a vodní díla ve správě Povodí
Moravy, s.p. na území Kraje Vysočina, řešení rekonstrukce přivaděčů do vodního díla
(vodárenské nádrže) Hubenov a na možná opatření ke snížení dopadů sucha
a nedostatku vody. Na semináři vystoupili zástupci krajského úřadu, OŽPZ, Českého
hydrometeorologického ústavu a státního podniku Povodí Moravy. Prezentace a závěry
ze semináře jsou zveřejněny na webových stránkách kraje v dokumentech OŽPZ,
oddělení vodního hospodářství:
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https://www.kr-vysocina.cz/prezentace-ze-seminare-k-problematice-dopadudlouhodobeho-sucha-koneaneho-dne-10-10-2017/ds-303755/archiv=1&p1=65363.


Podpora obcí při řešení odpadového hospodářství
Ve dnech 17. až 24. 10. 2017 odbor uspořádal seriál půldenních seminářů k problematice
nakládání s odpady pro starosty obcí (zejména malých obcí prvního stupně), semináře se
uskutečnily v okresních městech. Na seminářích jsme obcím předali a zprostředkovali
aktuální informace z legislativy v odpadovém hospodářství, řešili BIO odpady, zpětný
odběr elektrospotřebičů a baterií, výsledky třídění odpadů v obcích v Kraji Vysočina,
představili jsme informační podporu obcí a podpůrné aktivity pro obce.
Následně na dny 9. až 10. 11. 2017 odbor připravuje seminář v Hrotovicích pro zástupce
samospráv a pracovníků v odpadovém hospodářství obcí druhého a třetího stupně,
zástupce regionálních svozových společností k problematice nakládání s odpady.
Seminář se zaměří zejména na přípravu na zákaz skládkování neupravených
komunálních odpadů z pohledu kraje a obcí a na aktivity kolektivních systémů apod.



Krajská konference ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
Dne 22. 9. 2017 odbor uspořádal letošní ročník Krajské konference ekologické výchovy,
vzdělávání a osvěty (EVVO) v Náměšti nad Oslavou. Konference byla zaměřena na téma
lesní a zahradní pedagogika, rok včelaře, pěstování ovocných stromů apod. Konference
byla zaměřena na předání potřebných informací a výměnu poznatků pro školní
koordinátory ekologické výchovy od mateřských až po střední školy v Kraji Vysočina,
pracovníky pověřených úřadů s agendou EVVO, zástupce neziskových organizací.
Dále odbor dne 26. 10. 2017 uspořádal setkání realizátorů ekologické výchovy a osvěty
pro zástupce neziskových organizací (NNO), podnikatelské sféry i veřejné správy.
Setkání jsme uspořádali v Centru Podpovrch v ZOO Jihlava (pravidelná setkání
pořádáme každý rok v prostorách jiného realizátora ekologické výchovy, aby byl větší
prostor pro představení zázemí organizací napříč Krajem Vysočina). Setkání bylo
zaměřeno na výměnu příkladů dobré praxe, účastníci si vyměnili informace o svých
aktivitách a činnostech apod. Na setkání zástupci odboru předali účastníkům též
informace z celostátní konference k ekologické výchově, které se zúčastnili ve dnech
4. a 5. 10. 2017 v Brně.



Evropský kongres lesní pedagogiky
Ve dnech 3. – 6. 10. 2017 proběhl na Žďársku 12. ročník Evropského kongresu lesní
pedagogiky. Více než 140 účastníků ze 16 zemí Evropské unie diskutovalo otázky
týkající se lesní pedagogiky, prezentovali podobu této činnosti ve své zemi, která
populární formou prezentuje informace o lesním hospodářství, myslivosti
a neprodukčních funkcích lesa. Kraj Vysočina tímto způsobem volně navázal na
Staroranskou deklaraci o lesní pedagogice z roku 2013, kdy se 16 signatářů zavázalo
rozvíjet a spolupracovat, zvyšovat počet aktivit lesní pedagogiky, zdůrazňovat všechny
funkce lesa a dynamické rovnovážné využívání lesů. Jihlavské deklaraci předcházelo
Setkání ředitelů zodpovědných za lesy v zemích EU z roku 2009, které se uskutečnilo
v rámci předsednictví České republiky EU.



Vysoké početní stavy prasete divokého v honitbách
Početní stavy prasete divokého jsou dlouhodobě vysoké. Zároveň se v červnu 2017
v okrese Zlín objevil africký mor prasat na divoké populaci. Jeho výskyt v nedalekém
okolí Kraje Vysočina s sebou přináší nutnost podpořit úsilí redukovat stavy volně žijících
prasat divokých.
Na základě smluvního vztahu zajistí Českomoravská myslivecká jednota, Okresní
myslivecké spolky Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou pro
Kraj Vysočina od uživatelů honiteb shromáždění a vyhodnocení spodních čelistí ulovené
zvěře prasete divokého. Doprovodným efektem možnosti předkládat čelisti je i zvýšené
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soustředění lovu do předmětné skupiny spárkaté zvěře – nejmenších selat a mladých
bachyněk a tím omezení škod touto zvěří a snížení veterinárního nebezpečí.


Dokončování managementu v ZCHÚ
V podzimním období se ukončují práce ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ), které
byly zadány z důvodu udržení nebo zlepšení přírodní hodnoty dle konkrétních
požadavků. Krajský úřad Kraje Vysočina zajišťuje péči o více jak 160 lokalit v různých
kategoriích ochrany např. přírodní památky, přírodní rezervace, evropsky významné
lokality, přechodně chráněné plochy, smluvně chráněné území nebo evidované lokality
s výskytem zvláště chráněných živočichů. Převážnou většinu péče zajišťují vlastníci nebo
nájemci dotčených ploch v celkovém objemu 4,300 tisíc Kč. Jedná se především
o kosení travních porostů, které vyžaduje specifické provedení např. mozaikovitá seč,
fázová seč. Dále se na lokalitách zajišťuje pastva (230 tisíc Kč), likvidace invazních
druhů např. netýkavky a bolševníku (40 tisíc Kč) nebo kácení dřevin (150 tisíc Kč).
Speciální opatření pro vybrané druhy zvláště chráněných rostlin a živočichů jsou
zajišťovány odborníky specialisty (360 tisíc Kč). V neposlední řadě se také provádí
technické zabezpečení a úklid trusu po letních koloniích netopýrů.



Předání studie „Ověření účinnosti herbicidních látek při pěstování brambor
v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2017“
Kraj Vysočina zadal a financoval zpracování studie „Ověření účinnosti herbicidních látek
při pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2017“
Výzkumnému ústavu bramborářskému Havlíčkův Brod, s.r.o. Studie byla provedena
Výzkumným ústavem na třech různých lokalitách u pěstitelů brambor, hospodařících
v podmínkách ochranných pásem zdrojů povrchových vod. Studie vyčíslila měřitelné
hodnoty v podmínkách roku 2017 a konkrétních testovaných lokalit. Výsledky konstatují,
že omezením používání některých účinných látek může být snížena
konkurenceschopnost konvenčně hospodařících pěstitelů brambor. Studie dále uvádí
rizika, ke kterým bude docházet v souvislosti s méně účinnou regulací plevelů. Tato rizika
jsou spojeny s komplikacemi při sklizni brambor, ale i postupným zvyšováním intenzity
zaplevelení, nebo změnou plevelného spektra a rozvojem některých chorob a škůdců
polních plodin. Výstupy studie byly prezentovány s podrobnými výsledky Ing. Pavlem
Kasalem, Ph. D. v rámci odborného semináře při příležitosti Bramborářských dnů
v Havlíčkově Brodě.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek matrik, vidimace a legalizace, přestupků, evidence obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů, tajemníci, dozorová činnost, registrace
dobrovolných svazků obcí.
Na shora uvedených úsecích zajišťovalo OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
- OddOSČ připravilo organizačně a technicky přípravu voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky v Kraji Vysočina. Splnilo veškeré úkoly, které mu určuje
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně
proškolení členů okrskových volebních komisí ve spolupráci s Českým statistickým
úřadem, krajskou správou ČSÚ v Jihlavě.
- V současné době zároveň plní úkoly, které jsou krajskému úřadu určeny zákonem
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon
o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů.
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Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR):


Projekty spolufinancované z EU v období 2014-20
Realizovaný projekt
- Projekt „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – OKPPCR zajišťuje koordinaci
všech spolupracujících subjektů (OM, MVJ). Probíhá restaurování sbírkových
předmětů v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo. Firma STARKON a.s. realizuje
stavební práce (zajišťuje OM). OKPPCR ve spolupráci s ORR a MVJ zrealizoval
veřejnou zakázku na dodavatele expozic (vybraný zhotovitel je FULL CAPACITY
s.r.o.).
Připravovaný projekt
- Spolupráce s ORR na přípravě projektu do programu přeshraniční spolupráce
Interreg V-A Rakousko-Česká republika „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
s předpokladem podání projektové žádosti v lednu 2018.



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.



Připravované a realizované záměry
- Spolupráce s OM a OI na přípravě projektové dokumentace novostavby Krajské
knihovny Vysočiny v lokalitě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Spolupráce s Krajskou
knihovnou Vysočiny na přípravě dokumentace vnitřního vybavení.
- Spolupráce s OM na akci „Horácké divadlo Jihlava - Restaurace, předprodej,
zkušebna“. Předpoklad ukončení stavebních prací do konce roku 2017. Spolupráce
s Horáckým divadlem Jihlava na přípravě nájemní smlouvy.



Spolupráce na dalších projektech a jiných aktivitách
- Spolupráce na projektových záměrech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku kultury do programu IROP, specifického cíle 3.1, výzvy č. 76
MUZEA II. – Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (příprava a podání
projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“),
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace (příprava projektu „Modernizace
a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“).
- Spolupráce na přípravě bilaterálních výstavních projektů a aktivit příspěvkových
organizací s vybranými kulturními subjekty spolkové země Dolní Rakousko, příprava
výstavních projektů pro rok 2018 (DR Dokumentační centrum moderního umění,
Muzeum karikatury Krems, Rakouská národní knihovna).
- Spolupráce na přípravě zahájení realizace projektu předloženého do programu
přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika – projekt „I-CULT“
4 krajů - Kraj Vysočina (partnerem projektu z Kraje Vysočina - Muzeum Vysočiny
Třebíč, příspěvková organizace), Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Dolní Rakousko),
projektová žádost schválena Monitorovacím výborem programu Interreg V-A
Rakousko-Česká republika v září 2017.
- Spolupráce na realizaci projektů příspěvkové organizace Vysočina Tourism
předložených do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká
republika – projekt „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 projekt „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví
v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ (6 partnerů - Jihočeská
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Silva Nortica, Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Destination Waldviertel
GmbH, Jihočeská centrála cestovního ruchu, p.o., Národní památkový ústav
a Mühlviertel Marken GmbH). Projektové žádosti byly projednány a schváleny na
třetím zasedání Monitorovacího výboru INTERREG V-A AT-CZ v lednu 2017 ve
Vídni, v současné době jsou již podepsány i smlouvy o poskytnutí podpory a probíhá
realizace projektů.
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 studií o záměru zavedení
turistické karty Vysočiny. Projekt byl dne 16. 1. 2017 předložen
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. Dne
31. 8. 2017 byly předloženy poskytovateli dotace požadované dokumenty v rámci
druhé vlny dokladování, do dnešního dne jsme ze strany MMR neobdrželi žádné
vyjádření.
Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji
Vysočina (etapa II) – projekt předložen do Národního programu podpory cestovního
ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu (117D72100), dotačního titulu č. 3 Rozvoj veřejné infrastruktury
cestovního ruchu (žádost podána 13. 1. 2017). Na základě registrace akce ze dne
13. 6. 2017 realizována VZMR a dodávka předmětu akce. Instalace a aktivace 4 ks
sčítačů proběhla k 31. 7. 2017. V návaznosti na Rozhodnutí a poskytnutí dotace byla
10. 10. 2017 předložena MMR faktura k proplacení dotační části ve výši 332 145 Kč.
V návaznosti na schvalovací proces projektu návrhu vyznačení cyklotrasy Euro Velo
č. 4. realizováno osazení dopravního značení dle projektu.

Dotační tituly na úseku OKPPCR
OKPPCR se ve sledovaném období zabýval následujícími dotačními tituly:
- dotace na oslavy obcí – administrace (konzultace, kontrola vyúčtování, proplácení
dotací),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (příjem žádostí, kontrola
vyúčtování a proplacení dotací),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (průběžná
kontrola obnov, kontrola závěrečných vyúčtování a proplacení dotací)
- grantový program „Regionální kultura 2016“, „Edice Vysočiny 2016“ – administrace
(kontrola závěrečných zpráv a vyúčtování)
- „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – administrace (konzultace, průběžná kontrola,
kontrola závěrečných vyúčtování),
- grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“
a „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ - administrace (vyúčtování, poskytování
dotace ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II“ –
administrace (vyúčtování, poskytování dotace ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ –
administrace (vyúčtování, poskytování dotace ukončeným projektům),

13 (celkem 19)

ZK-06-2017- 03, př. 3
Počet stran: 19
-

grantový program Fondu Vysočiny „Klenotnice Vysočiny 2017“ – administrace
(smlouvy s příjemci).



Koncepční a programové materiály
- „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ (dne
12. 5. 2017 odevzdáno společností PROCES - centrum pro rozvoj obcí a regionů,
s.r.o. finální dílo) – dne 4. 9. 2017 podepsána Smlouva o dílo se společností RADDIT
consulting s.r.o. (IČO 27811221) na zhotovení vyhodnocení vlivu koncepce „Strategie
rozvoje CR 2017-2025“ na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10e zákona
č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, aktuálně probíhá zpracování.
- práce na Koncepci památkové péče na období 2017 - 2020 v návaznosti na
schválenou Koncepci památkové péče v České republice 2017-2020
- v návaznosti na Koncepci péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina na období
2015-2017 byly zahájeny práce na dokumentu Koncepce péče o tradiční lidovou
kulturu v Kraji Vysočina na období 2018-2021 (předpoklad předložení ke schválení
v orgánech kraje v 1. polovině roku 2018).
- jednání o předložené smlouvě o převzetí kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen
do vlastnictví kraje na Biskupství českobudějovické



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),
- zahájení kontroly výkonu státní památkové péče Městského úřadu Třebíč
- dne 3. 10. 2017 proběhl v prostorách staré radnice Havlíčkův Brod, ve spolupráci
s Městem Havlíčkův Brod, další z metodických seminářů na úseku státní památkové
péče pro obce s rozšířenou působností.

ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
- Dne 9. 10. 2017 proběhlo setkání rady kraje a vedení krajského úřadu se starosty všech
obcí Kraje Vysočina v Polné.
- Dne 18. 10. 2017 se konala návštěva nového velvyslance Ukrajiny pana Jevhena
Perebyjnise na Vysočině.
- Ve dnech 24. – 27. 10. 2017 navštívila delegace z partnerského regionu Zakarpatská
oblast Ukrajiny Kraj Vysočina, v rámci programu se 25. 10. 2017 konala oslava výročí
10 let partnerství v Třebíči v Kamenném sále Zámku.
- Dne 26. 10. 2017 se konal v Horáckém Divadle v Jihlavě slavnostní večer u příležitosti
předání nejvyšších ocenění Kraje Vysočina. Jednalo se o jubilejní 10. ročník této tradiční
akce.


Integrace cizinců
Dne 12. 10. 2017 se konala konference F POINT, z. s. Jihlava k integraci cizinců v Kraji
Vysočina. Z konference kromě jiného vyplynulo – v Kraji Vysočina je v současné době
8 900 cizinců s povoleným trvalým a dlouhodobým pobytem, přes 30 azylantů a od
začátku roku bylo Policií ČR zadrženo 11 migrantů. Hlavní problémy související
s pobytem cizinců:
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nelegální zaměstnávání (hlavně občané Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, ale
i Maďarska)
často jen krátkodobé pracovní poměry
padělání cestovních dokladů a dokladů k legalizaci pobytu
zvýšená kriminalita (z 4% na 5,5 %) a přestupky – převážně za narušování veřejného
pořádku pod vlivem alkoholu
problémy s výukou dětí cizinců – školy mají omezenou kapacitu – dostávají
prostředky na výuku 3 hod. v týdnu s náklady na 1 hod. ve výši 15 000 Kč ročně)
a cizinci požadují bezplatnou výuku.



Dotace obcím na udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí
Aktivní účast OSH-OKŘ na pracovním semináři pro obce I. stupně s neuvolněnou
starostkou/starostou, který se konal 19. 10. 2017. Zástupci obcí byli seznámeni
s dotacemi, které je možné získat od kraje na udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek
požární ochrany obcí.



Společné jednání bezpečnostních rad Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje
20. 9. 2017 proběhlo v areálu JE Dukovany společné jednání obou BRK za účasti
hejtmanů obou krajů MUDr. Jiřího Běhounka a JUDr. Bohumila Šimka. Společné jednání
obou BRK bylo v této podobě první v historii krajů k problematice, která oba kraje
v bezpečnostní oblast spojuje - existence JE Dukovany.



Prověrka využití IS Krizkom k vyžadování a řešení požadavků na věcné zdroje
12. 9. 2017 se OSH-OKŘB zúčastnil praktického ověřování funkcionalit IS Krizkom
koordinovaného Správou státních hmotných rezerv (SSHR). Cílem prověrky bylo
procvičit na stupních ORP, kraje, ústředních správních úřadů (ÚSÚ), Odborné pracovní
skupiny Ústředního krizového štábu (OPS ÚKŠ) a ochraňovatelů pohotovostních zásob
jednotný postup orgánů krizového řízení při vyžadování věcných zdrojů za krizové
situace.



Evropský týden regionů a měst v Bruselu
V Bruselu se ve dnech 9. – 12. října 2017 konal 15. ročník Evropského týdne regionů
a měst. Do Bruselu přijelo na šest tisíc reprezentantů regionů, měst, výzkumných institucí
i byznysu, aby na přibližně 130 seminářích sdíleli své zkušenosti a domlouvali projektová
partnerství. Kraj Vysočina se na letošním ročníku představil na workshopu na téma
oběhového hospodářství, který byl spoluorganizován s regiony z Polska, Slovinska,
Španělska a Portugalska. Semináře k oběhovému hospodářství se účastnil také
náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal. Zkušenosti Energetické agentury
Vysočiny (EAV) a návrhy na možnosti mezinárodní spolupráce prezentovala Martina
Kuchařová, projektová manažerka EAV, která se po představení agentury účastnila
debaty s ostatními řečníky.



Evropský kongres lesní pedagogiky
Odbor sekretariátu hejtmana se podílel na prezentaci Kraje Vysočina účastníkům
Evropského kongresu lesní pedagogiky, který se konal se ve dnech 3. – 6. října 2017
v Milovech u Sněžného. Kongres organizoval Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ve spolupráci s OŽPZ a OSH KrÚ Kraje Vysočina. Oddělení vnějších vztahů zajistilo
exkurze pro účastníky do Žďáru nad Sázavou a Starého Ranska.



Návštěva delegace Červeného kříže z Dolního Rakouska
V sobotu 2. září 2017 navštívila Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina
v Jihlavě skupina 60 dobrovolníků z okresní pobočky Pöggstall rakouského Červeného
kříže. Prohlédli si v doprovodu ředitelky ZZS Kraje Vysočina Ing. Vladimíry Fillové
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a vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Soni Měrtlové pracoviště a techniku ZZS Kraje
Vysočina a informovali se i o způsobu fungování Integrovaného záchranného systému
v Kraji Vysočina. Proběhla diskuse a výměna zkušeností z fungování záchranných služeb
v obou zemích.


Pracovní setkání skupiny Vodní hospodářství
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 se uskutečnilo v rámci Dohody o spolupráci mezi Spolkovou zemí
Dolní Rakousko a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina /skupina 3+1/ ve
spolupráci s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divize Třebíč. Proběhla
prohlídka ve vodárenském areálu Heraltice a návštěva expozice ve vodojemu Kostelíček.
Téma setkání bylo Dlouhodobé sucho a nedostatek vody.



Setkání žen Kraje Vysočina a vyhlášení Ženy regionu
Odbor sekretariátu hejtmana zajistil technickou a organizační přípravu a realizaci akce
Setkání žen Kraje Vysočina, které se uskutečnilo ve čtvrtek 14. 9. 2017 v sídle Kraje
Vysočina, podvečerní část programu proběhla v Horáckém divadle v Jihlavě. Programu
se zúčastnila téměř stovka žen z různých oblastí politického i veřejného života.
V podvečer následovalo vyhlášení krajského kola ankety Žena regionu, jehož vítězkou se
letos stala Ruth Šormová.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Kotlíkové dotace
Dne 19. 9. 2017 byla v rámci 2. kola kotlíkových dotací vyhlášena Pravidla Rady Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech.
V období od 20. 9. do 16. 10. byly uskutečněny informační schůzky pro žadatele ve
všech ORP v kraji, těchto schůzek se zúčastnilo více jak 500 občanů.
Příjem žádostí byl zahájen 20. 10. v 7:00 hod. V průběhu prvního dne bylo 647 žádostí
podáno osobně, 57 žádostí doručeno prostřednictvím poštovního doručovatele a cca
1000 žádostí podáno elektronicky prostřednictvím datové schránky či přes e-podatelnu.
Aktuálně probíhá kontrola správnosti podání a kontrola žádostí z pohledu plnění
stanovených podmínek.



10. zasedání Regionální stálé konference
Dne 11. 9. 2017 proběhlo 10. zasedání Regionální stálé konference pro území Kraje
Vysočina („RSK“), regionální partnerské platformy, která se v programovém období
2014 - 2020 podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020. Mezi hlavní projednávané body patřilo
schválení pravidelné každoroční aktualizace Regionálního akčního plánu, dále pak
pozice ČR k politice soudržnosti po roce 2020, informace o stavu čerpání za Kraj
Vysočina v jednotlivých operačních programech, aktuální informace o realizaci
integrovaných nástrojů v Kraji Vysočina (strategie CLLD, IPRÚ Jihlavské sídelní
aglomerace) a další aktuální témata.



Schválené projekty Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika
Na jednání 5. Monitorovacího výboru programu spolupráce Interreg V-A Rakousko –
Česká republika bylo v půlce září schváleno dalších 7 přeshraničních projektů. Muzeum
Vysočiny Třebíč, p.o. bude zapojeno do kulturního projektu napříč programovým územím
I-CULT. Kraj Vysočina bude partnerem v projektu z oblasti ochrany životního prostředí
Crossborder Habitat Network and Management, kam je zapojena také Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR, pracoviště Havlíčkův Brod.



Projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina v rámci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“, který je
spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR, financuje celoroční kampaň
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na předcházení vzniku odpadu v přírodě „Čistý Kraj Vysočina“. Byl natočen videospot,
dále vyvěšeny plakáty v autobusech hromadné dopravy, umístěny billboardy u hlavních
silnic. V současné době probíhají ve vybraných 15 ZŠ a MŠ v kraji workshopy na téma
předcházení vzniku odpadu, jeho třídění a nevyhazování odpadků do přírody. Dne
3. 10. 2017 proběhl seminář v sídle Kraje Vysočina na téma udržitelný rozvoj,
megatrendy, klimatické změny v Kraji Vysočina a sucho. Dne 2. 10. 2017 se uskutečnil
v Telči poslední ze tří vzdělávacích seminářů pro zástupce obcí, neziskových organizací,
škol, MAS a mikroregionů na téma udržitelný rozvoj, místní Agenda 21 s ukázkou
příkladů dobré praxe nejen z našeho regionu ale i dalších realizátorů MA21 v ČR. Dne
25. 10. 2017 se v rámci plánování s veřejností na téma životní prostředí uskutečnil kulatý
stůl k akci Čistá Vysočina.


Zdravý Kraj Vysočina a MA21
Dne 12. 10. 2017 proběhla Konference k podpoře zdraví a udržitelného rozvoje na
školách Kraje Vysočina pod názvem „Společně za zdravější klima ve škole“. Účastníci ze
škol, obcí a neziskových organizací získali informace z oblasti zdravého školního
stravování a podpory bezpečnosti ve škole. Dále se seznámili s implementací Krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina a aktualizovanou krajskou koncepcí
EVVO. Představena byla nová akreditovaná metoda vědomé stopy pohybu
a pokračování projektu Děti na startu v Kraji Vysočina.



Kontrolní činnost
V souladu se Směrnicí č. 7/17 k zajištění kontrolní činnosti, účinné od 1. 9. 2017, provádí
nově Odbor regionálního rozvoje veškeré průběžné veřejnosprávní kontroly na místě
u vybraného vzorku všech příjemců veřejných prostředků poskytovaných Krajem
Vysočina prostřednictvím pravidel rady kraje nebo zásad zastupitelstva kraje a z rozpočtu
Fondu Vysočiny a dále následné veřejnosprávní kontroly na místě u příjemců prostředků
z rozpočtu Evropské unie poskytovaných prostřednictvím pravidel rady kraje nebo zásad
zastupitelstva kraje. Ve sledovaném období bylo provedeno celkem 30 veřejnosprávních
kontrol.



Vesnice roku 2017 – slavnostní vyhlášení výsledků
Celostátním vítězem soutěže se stala a titul Vesnice roku 2017 získala obec Heřmanov
z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje a třetí
místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. soutěže ročníku byli za
účasti ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích
dne 16. 9. 2017. Dne 7. října 2017 následně proběhlo slavnostní předávání celostátních
cen soutěže Vesnice roku 2017 v Heřmanově. Předávání cen se zúčastnili zástupci
vyhlašovatelů soutěže, členové hodnotící komise, starostové všech vítězných obcí
krajských kol, ministr zemědělství Marián Jurečka, členové zastupitelstva kraje a další.
Naposledy zlato pro Kraj Vysočina vybojovala v celostátním kole v roce 2003 obec
Vilémov. Odbor regionálního rozvoje organizačně zajišťuje činnost krajské hodnotitelské
komise soutěže a dále i slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže ve vítězné
obci.

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


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 34 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 4 návrhům zákona, k 7 návrhům
nařízení vlády, k 8 návrhům vyhlášek a k 15 návrhům materiálů nelegislativní povahy.
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Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Významné ocenění respektu Kraje Vysočina k rovným příležitostem a slaďování
Krajský úřad Kraje Vysočina podal na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina ze dne
11. 7. 2017, viz materiál RK-23-2017-43, usnesení 1281/23/2017/RK, přihlášku do
11. ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ vyhlášené Ministerstvem vnitra České
republiky spolu s obecně prospěšnými společnosti. Přihlášku zpracovalo OddŘLZ ve
spolupráci s odborem sociálních věcí, odborem regionálního rozvoje, odborem školství,
mládeže a sportu a odborem sekretariátu hejtmana. Po vyhodnocení přihlášek v letošním
11. ročníku náš krajský úřad opětovně obhájil a získal první místo a stal se tak krajským
úřadem, který je i nadále nejvíce nakloněn tématu respektu k rovným příležitostem, a to
nejen v oblasti vyrovnání šancí žen a mužů, ale i v otázce slaďování rodinného
a pracovního života a v začlenění všech dalších skupin, které jsou nějakým způsobem
znevýhodněny ve svém pracovním postavení. Ocenění převzal ředitel krajského úřadu
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou pořádá
Ministerstvo vnitra spolu s organizacemi Fórum 50 %, o.p.s., Alternativa 50+, o.p.s.
a GENDER Consulting, s.r.o., 3. října 2017 v Praze. Tiskovou zprávu k získání ocenění
lze nalézt pod odkazem: Významné ocenění respektu Kraje Vysočina k rovným
příležitostem a slaďování.



2. ročník regionální konference Společenská odpovědnost organizací
Dne 21. 9. 2017 proběhl v sídle Kraje Vysočina 2. ročník regionální konference
Společenská odpovědnost organizací. Konference si kladla za cíl zvýšit povědomí
o problematice společenské odpovědnosti mezi organizacemi, jejich zaměstnanci, jejich
obchodními i jinými partnery, orgány regionální a místní samosprávy a širokou veřejností
a zvýšení prestiže organizací orientujících se na tuto problematiku. 2. ročník regionální
konference navazoval na vyhlášení 2. ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za
společenskou odpovědnost. Konference se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina
MUDr. Jiřího Běhounka.



Obnovení akreditace vzdělávací instituce
OddŘLZ podalo na MV ČR žádost o obnovení akreditace vzdělávací instituce. Akreditace
vzdělávací instituce se dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů uděluje na dobu tří let.



Obnovení akreditací vzdělávacích programů pro průběžné vzdělávání
OddŘLZ podalo na MV ČR žádosti o obnovení akreditací vzdělávacích programů, které
má Kraj Vysočina akreditované. Akreditace vzdělávacím programům se dle zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů uděluje na dobu tří let. Kraj Vysočina má
akreditováno 10 vzdělávacích programů, z toho u dvou z nich končí akreditace. Byla
podána žádost o obnovení akreditace na vzdělávací programy: Vstupní vzdělávání
určené pro zaměstnance Kraje Vysočina a Vstupní vzdělávání určené pro obce Kraje
Vysočina.



Metodická podpora příspěvkovým organizacím a obcím v oblasti pracovněprávní
OddŘLZ v rámci metodické pomoci zpracovalo:
- informace prostřednictvím Portálu PO všem příspěvkovým organizacím zřizovaných
Krajem Vysočina o změně nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou došlo zejména k úpravě stupnic
platových tarifů,
- informace prostřednictvím e-mailu pro obce Kraje Vysočina o uvedené změně
nařízení vlády.
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Zpracování změn nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě
V návaznosti na změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zpracovalo OddŘLZ nové platové výměry
k 1. 11. 2017 všem zaměstnancům zařazeným do Krajského úřadu Kraje Vysočina
a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Oddělení vnitřní kontroly (OddVK):


Kontrolní činnost Krajského úřadu Kraje Vysočina za rok 2017
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 1. pololetí 2017. Uvedený materiál je
dostupný na adrese:
http://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4082287

V Jihlavě dne 20. 10. 2017
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