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Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 10. 3. 2009 s výhledem do 12. 5. 2009
Následující písemná zpráva zachycuje období od 10. 3. 2009 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 27. 4. 2009 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
12. 5. 2009 (3. zasedání v roce 2009). Je přílohou materiálu (ZK-03-2009-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
kraje Vysočina v uvedeném období.
Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu (OSŘKŽÚ):


Příprava voleb do Evropského parlamentu 2009
- ve dnech 6. 4. až 15. 4. 2009 proběhla školení starostů obcí k organizačně
technickému zabezpečení voleb do Evropského parlamentu,
- byly zajištěny prostory a technické vybavení pro školení členů okrskových volebních
komisí,
- průběžně je poskytována metodická pomoc k zajištění voleb, zejména k problematice
sestavování seznamů voličů pro volby do EP 2009.



Nové volby do Zastupitelstva obce Švábov, okr. Jihlava a Zastupitelstva obce
Radkovice u Budče (okr. Třebíč)
Dne 4. 4. 2009 proběhly ve shora uvedených obcích nové volby do zastupitelstva obce.
Pracovníci oddělení správního OSŘKŽÚ zajistili kontrolu průběhu hlasování ve volebních
místnostech bez zjištění pochybení.



Zpráva o realizovaném vzdělávání v oblasti vlastních akreditovaných vzdělávacích
programů za rok 2008
V návaznosti na to, že je kraj Vysočina od roku 2003 vzdělávací institucí podle zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, plyne mu podle § 39 tohoto zákona povinnost
zpracovat každoročně (do 31. 5.) zprávu o realizovaném vzdělávání v oblasti vlastních
akreditovaných vzdělávacích programů. Oddělení řízení lidských zdrojů OSŘKŽÚ tuto
povinnost v dubnu 2009 splnilo. Ze zpracované zprávy vyplývá, že bylo v loňském roce
realizováno celkem 10 vlastních akreditovaných vzdělávacích aktivit (z toho devět typu
průběžného vzdělávání a jedna typu vstupního vzdělávání), kterých se zúčastnilo 540
účastníků (z toho 281 zástupců obcí v kraji, 238 zaměstnanců kraje Vysočina zařazených
do krajského úřadu, 21 zaměstnanců příspěvkových organizací kraje Vysočina).
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Přehled realizovaných vlastních akreditovaných vzdělávacích akcí kraje Vysočina za
rok 2008
Počet
kurzů

Název kurzu

Počet účastníků
PO Celkem
Obce
Kraj

Živnostenský zákon, předpisy související a jejich aplikace
v praxi

1

43

4

0

47

Zákon o obcích a předpisy související

1

19

23

0

42

Projektové řízení

1

20

0

0

20

Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů

1

18

0

0

18

Finanční kontrola a audit

1

13

0

0

13

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

1

7

40

0

47

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

1

1

55

0

56

Veřejné zakázky

1

26

57

21

104

Správní řízení v oblasti provozu na pozem. komunikacích
vč. řízení o přestupcích a bodovém hodnocení

1

21

9

0

30

Vstupní vzdělávání

8

113

50

0

125

17

281

238

21

540

Celkem



Připravované vzdělávací aktivity pro zaměstnance kraje Vysočina zařazené do
Krajského úřadu kraje Vysočina
V druhé polovině března 2009 proběhlo vyhodnocení tří vypsaných veřejných zakázky
malého rozsahu (do 500 tis. Kč) na zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců kraje
Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina.
Jedná se o zajištění seminářů na téma „Komunikační dovednosti“ konaných v druhé
polovině I. pololetí roku 2009, s cílem podpořit rozvoj znalostí a schopností zaměstnanců
kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina. v oblasti komunikace.
Celkem se jedná o 10 seminářů, kterými by mělo projít 230 zaměstnanců, kteří mají tuto
potřebu v plánu vzdělávání.
Druhou připravovanou vzdělávací aktivitou je zajištění seminářů na téma „Motivování
zaměstnanců“ konaných v druhé polovině I. pololetí roku 2009, s cílem podpořit rozvoj
znalostí a schopností vedoucích zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského
úřadu v oblasti motivování zaměstnanců. Celkem se jedná o tři semináře, kterými by měli
projít všichni vedoucí zaměstnanci KrÚ.
Třetí vyhodnocenou veřejnou zakázkou malého rozsahu na zajištění vzdělávacích aktivit
je kompletní zajištění přípravy a složení testů pro maximálně 45 zaměstnanců kraje
Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina v sedmi modulech dle „ECDL
Sylabu“, zajištění „ECDL Indexů“ a zajištění vydání „ECDL Certifikátů“ v dvojjazyčném
provedení včetně personifikované plastové karty pro tyto účastníky. Příprava a testování
proběhne v průběhu druhé polovině I. pololetí a v II. pololetí roku 2009.
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Výběrová řízení na obsazení pracovních míst zaměstnanců kraje Vysočina
zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina
V období od 10. 3. do 27. 4. 2009 bylo ukončeno devět výběrových řízení, pro další čtyři
výběrová řízení byla zajištěna administrace a organizační zabezpečení průběhu
(neukončená výběrová řízení).



Revize údajů v Rejstříku živnostenského podnikání
OSŘKŽÚ v souvislosti s požadavkem na maximální vypovídající hodnotu živnostenského
rejstříku provedl ve spolupráci s obecními živnostenskými úřady opravy chybných kódů
živností a kontrolu dat zániku živnostenského oprávnění.



Legislativa
OSŘKŽÚ zpracoval stanoviska k materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny ke třem návrhům věcných záměrů
zákonů, k osmi návrhům zákonů, k devíti návrhům nařízení vlády, k pěti návrhům
vyhlášek a k pěti návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):


Porada pracovníků pro krizové řízení obcí s rozšířenou působností
Pravidelná porada, uskutečnila se 8. 4. 2009 v Jihlavě za účasti primátora statutárního
města Jihlavy, zástupců Hasičského záchranného sboru a Krajského vojenského
velitelství Jihlava. Byly projednány aktuální úkoly v oblasti krizového řízení.



Cvičení IZS „ Čepro 2009“
Dne 5. 6. 2009 proběhne v areálu Čepro a.s. Šlapánov cvičení složek IZS. Námětem
cvičení je zásah složek IZS (HZS kraje, ZZS kraje a Policie ČR) při vzniku požáru
následkem výbuchu plynu a poskytnutí předlékařské a lékařské pomoci většímu počtu
zraněných. Ti budou transportováni do nemocnice Havlíčkův Brod k poskytnutí lékařské
pomoci. Do cvičení, kromě již uvedených, bude zapojena společnost Čepro, jednotky
SDH, obec Šlapánov a město Havlíčkův Brod, orgány hygieny a České inspekce
životního prostředí, městská policie Havlíčkův Brod, nemocnice Havlíčkův Brod a další
záchranáři. Figuranti (namaskovaní „zranění“) budou žáci Střední zdravotní školy
Havlíčkův Brod.



Účast na projektu 1st European Build and Human Enviroment Master Classes
Jedná se projekt fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s University of Salford
z britského Manchesteru. Během dvoutýdenního školícího projektu budou studenti z pěti
zahraničních universit řešit katastrofický projekt, a to obnovu města Telče, jeho budov a
infrastruktury poničené zemětřesením. Podíl OSH je v přednáškové činnosti na téma
“Integrovaný záchranný systém ČR a kraje, jeho možnosti při ochraně životů, zdraví a
majetku jeho občanů“.



Boj proti extremismu
V souladu s opatřením schváleným ZK v rámci Koncepce prevence kriminality kraje
Vysočina na léta 2009 až 2011 bylo zorganizováno dne 15. 4. pro starosty obcí II. a III.
kategorie, zastupitele, příslušníky obecních policií v kraji, pracovníky probační a mediační
služby seminář k problematice extremismu s názvem „Politický extremismus a regionální
politika, se zaměřením na kraj Vysočina“. Cílem školení bylo poskytnout zejména
starostům obcí základní informace o problematice extremismu a o legislativě, která tuto
problematiku řeší.



Návštěva prezidenta Ukrajiny
Ve dnech 24. a 25. 3. 2009 navštívil Českou republiku prezident Ukrajiny Viktor Juščenko
s manželkou. Hejtman kraje Vysočina byl přizván na slavnostní večeři pořádanou na
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počest prezidenta Ukrajiny na Pražském hradě. Účast hejtmana na této slavnostní večeři
si vyžádala sama ukrajinská strana – na základě výsledků aktivní a dobré spolupráce
kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny.


Stálá konference – Zakarpatská Ukrajina
27. 3. 2009 proběhlo zasedání české části Stálé konference (schválení konkrétních
položek rozpočtu spolupráce kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny na rok
2009). Na žádost českých podnikatelů a zájemců o spolupráci byl otevřen korunový účet
fondu ViZa v ČR. Byly aktualizovány webové stránky spolupráce kraje Vysočina a
Zakarpatské oblasti Ukrajiny (www.kr-vysocina.cz, spolupráce se zahraničím).



Setkání Rady kraje Vysočina
- 26. 3. 2009 od 19:00 v Horáckém divadle Jihlava – setkání rady kraje se zástupci
příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.
- V průběhu měsíce března a dubna proběhla setkání Rady kraje Vysočina se starosty a
zástupci podnikatelského sektoru v jednotlivých okresech kraje Vysočina.
- 30. 4. 2009 setkání rady kraje a hospodářské komory s obchodním radou Ruské
federace G. Sarišvilim.



Společenské akce
- Zahájení Dolnorakouské zemské výstavy dne 17. 4. 2009 v Hornu, Raabsu a v Telči.
- 27. 4. 2009 – Slavnostní večer u příležitosti předání záslužných medailí kraje Vysočina
složkám integrovaného záchranného systému.

SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Oddělení interního auditu (oIA):


Metodická porada kontrolorů a interních auditorů kraje Vysočina
Dne 3. 4. 2009 uspořádali pracovníci oddělení interního auditu ve spolupráci s kolegy
z odboru kontroly metodickou poradu kontrolorů a interních auditorů z obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem v kraji Vysočina. Na
programu porady byly informace o nejčastějších nálezech z veřejnosprávních kontrol,
informace k novele zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, k novele zákona
320/2001 Sb., o finanční kontrole, a případová studie z provedeného interního auditu.
Porady se zúčastnilo 35 kolegů z obcí.



Analýza rizikovosti
Oddělení interního auditu zpracovává analýzu rizikovosti jednotlivých oddělení/odborů
krajského úřadu. Analýza rizikovosti bude podkladem pro sestavení střednědobého plánu
interních auditů na roky 2009 – 2012.



Metodická a odborná pomoc obcím – strategický cíl úřadu
Každoročně dochází k vyhodnocení úrovně metodické a odborné pomoci, kterou krajský
úřadu poskytuje obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem
v kraji Vysočina. Pracovníci oIA vyhodnotili dotazníky, ve kterých kolegové z obecních
úřadů vyjadřují svoji spokojenost a své připomínky a náměty v této oblasti. Došlo ke
zvýšení spokojenosti s úrovní metodické a odborné pomoci. Krajský úřad byl hodnocen
průměrnou známkou 1,75 (na škále od 1 do 5), oproti známce 1,89 v minulém období.



Řízení rizik krajského úřadu
OIA se zabývá nastavením a přehodnocením systému řízení rizik krajského úřadu. Cílem
řízení rizik je systematické identifikování a informování o nejvýznamnějších rizicích, která
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ohrožují dosahování stanovených cílů, navrhování, realizování a vyhodnocování opatření
k minimalizaci těchto rizik.


Interní audit administrativních postupů v systému smluv
Probíhají práce na interním auditu, jehož cílem je prověření procesů při uzavírání
(distribuci, oběhu, kontrole, schvalování) a evidenci smluv na krajském úřadu z hlediska
existence a funkčnosti řídících a kontrolních mechanismů a zejména z hlediska ošetření
možných rizik.

Oddělení hospodářské správy (oHS):


Přemístění Odboru zdravotnictví
Ve dnech 4.– 5. 5. 2009 bude přestěhován Odbor zdravotnictví Krajského úřadu kraje
Vysočina na novou adresu do ulice Věžní čp. 26 Jihlava. E-mailová spojení na
zaměstnance odboru zůstávají beze změny, telefonní spojení budou přesměrována na
nová telefonní čísla – aktuální údaje budou uvedeny na webových stránkách kraje
Vysočina.



Nový dodavatel elektrické energie pro pracoviště krajského úřadu v Jihlavě
Na základě realizace veřejné zakázky malého rozsahu byl proveden audit odběru
elektřiny pro odběrná místa pracovišť Krajského úřadu kraje Vysočina, audit stanovil pro
období od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 předpokládaný odběr ve výši 358 MWh a objem
veřejné zakázky na 671.750,- Kč. Rada kraje na svém jednání dne 20. 1. 2009 byla
informována o výsledcích dosavadní realizace veřejné zakázky a usnesením
č. 0112/03/2009/RK schválila specifikaci zadání e-aukce. Dne 12. 3. 2009 proběhlo
soutěžní kolo e-aukce. Vstupní nabídka současného dodavatele pro stanovený odběr
činila 835.295,- Kč. V soutěžním kole e-aukce bylo dosaženo nabídkové ceny 588.200,Kč, tj. snížení o 247.095,- Kč (29,6%) oproti současnému dodavateli.
Rada kraje na svém jednání dne 24. 3. 2009 akceptovala doporučení vyplývající
z vyhodnocení e-aukce a usnesením č. 0445/11/2009/RK rozhodla vybrat nabídku
společnosti United Energy Trading, a.s., IČ: 27386643, jako nejvhodnější nabídku na
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku elektřiny pro pracoviště krajského úřadu
na období od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009.

Odbor ekonomický (OE):


Přezkoumání hospodaření za rok 2008
V souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., pracovníci Ministerstva financí provedli
přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2008. V současné době probíhá z jejich
strany zpracování závěrečné zprávy z tohoto přezkoumání, která bude projednána
hejtmanem kraje a následně bude jako součást závěrečného účtu předložena do
červnového zasedání zastupitelstva kraje.



Školení zákona o DPH
Krajský úřad, ekonomický odbor, zorganizoval v měsíci dubnu sérii školení základní
problematiky zákona o DPH, která byla určena prioritně pro obce se základní působností
(tj. obce jedničkové). Zúčastnilo se celkem 360 účastníků a ohlasy byly vesměs velmi
kladné.



Vývoj rozpočtu
Ekonomický odbor věnuje zvýšenou pozornost vývoji rozpočtu a celkového hospodaření
kraje v současném období. Důraz je kladen zejména na sledování náběhu daňových
příjmů, porovnáván je jejich objem s předpokládaným rozpočtem, ale zejména se
skutečností roku předchozího. Ke konci dubna 2009 dosáhl skutečný objem daňových
příjmů 1 158 216 tis. Kč, což je o 74 249 tis. Kč méně než v roce 2008.
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Odbor informatiky (OI):


Problematika eGovernmentu
Odbor informatiky v průběhu prvního čtvrtletí roku 2009 realizoval sadu přípravných
kroků na náběh nové legislativy především v souvislosti se zákonem 300/2008 Sb.
(Datové schránky, autorizovaná konverze). Šlo především o založení interního
projektového týmu KrÚ, spuštění sady školení pro obce a organizace, příprava
specializovaných www stránek, novinové články a spuštění přípravy na podání
projektových žádostí do IOP. Více na www.kr-vysocina.cz/it.



Projekt Kontaktního centra kraje Vysočina
Po roce analytických příprav začal odbor informatiky v lednu realizovat projekt
Kontaktního centra kraje Vysočina. Cílem projektu je poskytnout klientům krajského a
městských úřadu informační podporu k vybraným tématům pomocí jednotné telefonní
linky, emailu, webu a pod. Spuštění testovacího provozu je plánováno na červen 2009.
Více na www.kr-vysocina.cz/it.



Zlatý erb 2009
23. března proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků již tradiční soutěže Zlatý erb o
nejlepší webové stránky veřejné správy v kraji Vysočina. V kategorii měst zvítězily
Moravské Budějovice, mezi obcemi Dobronín, v nejlepší elektronické službě Přibyslav,
mezi krajskými organizacemi Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod a
cenu veřejnosti získal Nový Telečkov. Více na http://zlatyerb.obce.cz/.



Konference ISSS/LORIS
Kraj Vysočina se tradičně aktivně zúčastnil jako organizátor, vystavovatel i účinkující
konference Internet ve státní správě a samosprávě - ISSS 2009. Kraj je organizátorem
zahraniční části konference s názvem LORIS. Více na http://www.isss.cz/.

Odbor analýz (OA):


Statistický portál bezpečnosti
Ve spolupráci s krajským ředitelstvím Policie ČR a odborem sekretariátu hejtmana jsme
zpřístupnili analytické údaje o vývoji kriminality na Vysočině. Návštěvník stránky se může
nejen podrobně informovat o vývoji kriminality v našem kraji, ale může i porovnávat
situaci na Vysočině s ostatními kraji. Stránka obsahuje i informace o počtu dopravních
nehod a přehled financí vynakládaných krajem na oblast bezpečnosti (Fond Vysočiny,
kapitola krajského rozpočtu Požární ochrana a IZS).
Statistický portál bezpečnosti je součástí „Analytických a statistických služeb kraje
Vysočina“ (http://analytika.kr-vysocina.cz), specializované sekce krajského webu, kde
kraj zpřístupňuje obdobným způsobem i data z jiných oblastí.



Pravidelná roční aktualizace datového skladu a nová data
Aktualizace většiny ročních dat v datovém skladu byla ve sledovaném období úspěšně
dokončena. Na základě požadavků z ostatních odborů byl datový sklad rozšířen o nová
data, jedná se zejména o financování NNO z krajských a státního rozpočtu v ČR a na
Vysočině, měsíční statistiku vyplacených dávek státní sociální podpory a statistiku
návštěvnosti LSPP na Vysočině (s předpokladem dokončení 12. 5. 2009).

Odbor kontroly (OK):


Přezkoumání hospodaření (přenesená působnost)
Pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí vykonávají přezkoumání
hospodaření obcí a DSO v kraji Vysočina za rok 2008. Přezkoumání má být podle plánu
ukončeno v první dekádě měsíce června 2009.
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Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2009 byly v březnu 2009 ukončeny
u vybraných příspěvkových organizací kraje následné kontroly plnění opatření přijatých
k odstranění nedostatků zjištěných při finančních kontrolách v předchozích letech. Od
března do června 2009 jsou prováděny standardní kontroly hospodaření příspěvkových
organizací kraje v resortu školství za období roku 2008.



Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2008
Rada kraje Vysočina na svém zasedání dne 24. 3. 2009 projednala zprávu odboru
kontroly o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2008 a usnesením
č. 0452/11/2009 ji vzala bez připomínek na vědomí.



Metodická porada kontrolorů a interních auditorů v kraji Vysočina (metodická
pomoc obcím)
Dne 3. 4. 2009 se konala v sídle krajského úřadu metodická porada kontrolorů a interních
auditorů obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem z kraje
Vysočina. Zástupci odboru kontroly krajského úřadu na této poradě prezentovali své
poznatky a zkušenosti z veřejnosprávních kontrol prováděných u příjemců veřejných
finančních podpor z rozpočtu kraje a současně podali zevrubnou informaci o novele
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Koncepce školství v Telči
Proběhlo jednání za účasti starosty R. Fabeše a radní M. Kružíkové o investičních
záměrech města v oblasti školství. Město Telč získalo prostředky z ROP na přístavbu ZŠ,
tím se uvolní prostory gymnázia, dosud užívané ZŠ (speciální). Navíc jsou kraji nabízeny
k využití pro gymnázium také další uvolněné učebny v areálu. Byl představen záměr na
společný postup a spolupráci města a kraje při komplexním řešení školského areálu
v lokalitě Hradecká.



Fakulta stavební VÚT Brno
Na schůzce za účasti radní M. Kružíkové, starostky H. Brodu J. Fischerové, OM a OŠMS
s vedením fakulty byl diskutován záměr využití areálu bývalé zemědělské školy
v H. Brodě pro zřízení pobočky stavební fakulty. Vedení fakulty prezentovalo svou
představu tak, že kraj zajistí potřebné investice do areálu, který bude následně pronajat
pro potřeby fakulty. Ta zde chce v akademickém roce 2010/11 otevřít 1. ročník
prezenčního studia magisterského programu Stavební inženýrství.



Zřizovatelské kompetence k ZUŠ a DDM
Rada kraje pověřila radní M. Kružíkovou jednáním se starosty vybraných měst ve věci
převzetí zřizovatelských kompetencí k ZUŠ a DDM. Je připraven harmonogram schůzek
a probíhají první jednání. Záměry převodů budou předloženy k projednání v ZK.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Akce zajištěné oddělením sociálních dávek a sociálně-právní ochrany dětí
Pro pracovníky obcí s rozšířenou působností v kraji Vysočina byl 9. 4. 2009 zorganizován
seminář k připravované novelizaci zákona o sociálních službách se zaměřením na
příspěvek na péči. Lektorsky byl zabezpečen zástupcem Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR. Semináře se zúčastnilo 56 osob.
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V březnu 2009 bylo zorganizováno pracovní setkání ředitelů úřadů práce z kraje
Vysočina a zástupců krajského úřadu k problematice dávek státní sociální podpory ve
vztahu k nárůstu počtu nezaměstnaných osob.
Oddělení sociálních dávek a sociálně-právní ochrany dětí provedlo dvě plánované
kontroly výkonu státní správy, a to na Městském úřadě Pacov, zaměřené na dávky
pomoci v hmotné nouzi a na výkon sociálně-právní ochrany dětí. V rámci první kontroly
byla provedena rozsáhlá metodická pomoc v oblasti dávek sociální péče, dávek pomoci
v hmotné nouzi a příspěvku na péči.
Úspěchem je zařazení Mgr. Matouškové do seznamu odborníků Institutu pro místní
správu na zvláštní část zkoušky ZOZ na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Zároveň
byla doporučena MPSV za krajské metodiky ke spolupráci s Výzkumným ústavem práce
a sociálních věcí k přípravě výzkumu na optimalizaci počtu pracovníků sociálně-právní
ochrany dětí.


Smlouva na zajištění odborné přípravy budoucích osvojitelů nebo pěstounů
Pro zkvalitnění odborných příprav fyzických osob, které mají zájem stát se osvojiteli nebo
pěstouny, byl na základě nového zadání veřejné zakázky vybrán nový dodavatel těchto
příprav.



Inspekce sociálních služeb
V období od posledního zasedání zastupitelstva kraje OSV, oddělení sociálních služeb
provedlo celkem 7 inspekcí kvality sociálních služeb.
Inspekce kvality sociálních služeb byly provedeny v následujících druzích sociálních
služeb: centrum denních služeb, pečovatelská služba, azylový dům, dva domovy pro
seniory a denní stacionář.
Standardy kvality byly naplněny u jedné poskytované služby, u pěti služeb naplněny
nebyly, u jedné sociální služby, kde inspekce proběhla naposledy, ještě nedošlo
k uzavření výsledku inspekce.



Rodinné pasy v ZOO Jihlava
V sobotu 25. 4. 2009 se v Zoologické zahradě v Jihlavě uskutečnil den s Rodinnými
pasy. Po celý den v zoo probíhaly akce na propagaci tohoto krajského projektu
s bohatým programem. V souvislosti se slavnostním otevřením nové medvědí expozice
kraj Vysočina symbolicky adoptoval medvědici ÁJU, která se stane maskotem pro
Rodinné pasy v kraji Vysočina.



Individuální projekt
OSV zpracoval projektovou žádost na individuální projekt „Podpora vybraných sociálních
služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“, kterou podal na MPSV v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a
rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.
Předpokládaný objem získaných finančních prostředků je cca 350 milionů na období od
1. 1. 2009 do 31. 3. 2013. Prostřednictvím individuálního projektu kraje budou tedy na
dobu více než tří let finančně kryty služby sociální prevence (druhy služeb, které mohou
být financovány, stanovilo MPSV), včetně finančního zajištění technické podpory
projektu.



Výjezdní porada ředitelů zařízení sociální péče
Pro ředitele krajem zřizovaných zařízení sociální péče OSV zorganizoval v dubnu 2009
dvoudenní pracovní poradu spojenou s návštěvou Dolnorakouské zemské výstavy.
Během porady její účastníci postupně navštívili města Telč, Slavonice, Raabs a Horn.
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Odbor zdravotnictví (OZ):


Příprava výběrového řízení na ředitele Nemocnice Jihlava, p. o.
Odbor zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina se podílel na přípravě výběrového
řízení na obsazení funkčního místa ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.
Jeho vyhlášení bylo schváleno radou kraje na jejím 5. zasedání dne 3. 2. 2009
usnesením č. 0167/05/2009/RK. Podrobné informace o průběhu výběrového řízení jsou
uvedeny na oficiálním zdravotnickém portálu kraje Vysočina (http://www.zdravivysociny.cz/cz/Content/HtmlPage.aspx?folderid=2).



Informace pro lékaře v návaznosti na novelu zákona č. 95/2004 Sb.; zajištění
semináře na téma „Vzdělávání lékařů podle nových právních předpisů“,
přednášející MUDr. Mgr. Jolana Těšinová
Odbor zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina se snaží co nejvíce pomoci lékařům
v základní orientaci v právních předpisech, zejména potom orientaci v zákoně č. 95/2004
Sb., v platném znění. Z tohoto důvodu odbor zajistil pro lékaře seminář na téma
„Vzdělávání lékařů podle nových právních předpisů“, přednášející byla
MUDr. Mgr. Jolana Těšinová. Protože si je odbor vědom, že je pro lékaře velmi obtížné
vždy se v daný čas uvolnit, uveřejnil pro lékaře, se souhlasem MUDr. Těšinové, její
přednášku na webových stránkách kraje Vysočina, aby byl obsah semináře co nejvíce
dostupný všem lékařům.
Odbor zdravotnictví v rámci dlouhodobé dobré spolupráce s lékaři, jako další službu
lékařům, prošel všechny registrace nestátních zdravotnických zařízení, kterých se
zmiňované přechodné období zákona č. 95/2004 Sb. týká. Na základě zjištěných
skutečností byli osloveni lékaři v kraji Vysočina, kteří doklady ve spisech neměli založeny
a mohli by mít zájem o informace ohledně zákona č. 95/2004 Sb. Tito byli kontaktováni,
byla jim sdělována možnost si dle zákona „náhradním způsobem“ doplnit doklady o
specializované způsobilosti a byli laskavě požádáni o zpětnou vazbu. Snahou všech
těchto akcí bylo zajištění co nejširší informovanosti všem lékařům v kraji Vysočina.
Z neformálních kontaktů s lékaři a z četných telefonických dotazů odbor naznal, že
někteří se cítili nedostatečně a zmatečně informováni.
Někteří lékaři při našem kontaktu ve věci zákona č. 95/2004 Sb. velmi vítali naše
informace s tím, že o přechodných ustanoveních zákona č. 95/2004 Sb. vůbec nebyli
informováni a samozřejmě využijí zákonem daných možností.
Celkem bylo vytipováno a kontaktováno 306 lékařů, z těchto oslovených podalo do
2. 4. 2009 žádost o uznání specializované způsobilosti 70 lékařů.
Podrobný rozpis:
Okres
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
CELKEM



Počet oslovených lékařů
56
65
52
69
64
306

Z toho podalo žádost o
uznání specializované
způsobilosti
8
17
14
17
14
70

Výběrová řízení na NZZ v kraji Vysočina
Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi nestátním
zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou se konají výběrová řízení. Výběrové
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řízení mohou navrhnout zdravotní pojišťovna nebo zdravotnické zařízení oprávněné
poskytnout zdravotní péči v příslušném oboru. Výběrové řízení vyhlašuje krajský úřad,
zajištění administrativní stránky výběrového řízení je také na krajském úřadu. Za období
od 11. 3. 2009 bylo celkem vyhlášeno 5 výběrových řízení, realizovány 4.


Předložení prvních monitorovacích zpráv
Poprvé byly předloženy monitorovací zprávy do ROP JV u projektů - Hlavní lůžková
budova v Nemocnici Pelhřimov, p. o., Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici
Havlíčkův Brod, p. o., Interní pavilón v Nemocnici Nové Město na Moravě, p. o.



Příprava výběrových řízení
Byla připravena výběrová řízení na interiér pro projekt Rekonstrukce budovy interny
v Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o. a na 1. etapu přístrojové techniky pro projekt Interní
pavilón v Nemocnici Nové Město na Moravě, p. o. (v těchto dnech proběhlo zasedání
výběrových komisí u obou projektů).



Centralizovaná zakázka na identifikační náramky
Proběhlo výběrové řízení formou centralizované zakázky na identifikační náramky pro
všechny nemocnice zřizované krajem.



Kontrola výkonu přenesené působnosti
Ve dnech 27. a 28. 4. 2009 byla Ministerstvem zdravotnictví provedena kontrola výkonu
přenesené působnosti:
a) na úseku kontroly výkonu přenesené působnosti obcí - protokoly o kontrole v oblasti
vymezené zvláštními zákony,
b) podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů spisová agenda k § 77,
c) podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů - spisová agenda týkající se registrací,
d) podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - spisová agenda
týkající se registrací,
e) podle zákona č. 20/1966 Sb. a vyhlášky č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve
znění pozdějších předpisů - spisová agenda týkající se znaleckých komisí,
f) na úseku zajištění zdravotní péče při přípravě na řešení mimořádných událostí a
krizových situací vyplývajících ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších přepisů,
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích právních předpisů.
Závěry z provedené kontroly budou Ministerstvem zdravotnictví oznámeny
v následujících dnech

Odbor životního prostředí (OŽP):


Natura 2000
Krajský úřad kraje Vysočina je v přenesené působnosti povinen ze zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, realizovat soustavu Natura 2000 na
území kraje Vysočina. V rámci této působnosti byly ve sledovaném období uzavřeny
první dvě smlouvy o smluvní ochraně evropsky významných lokalit (EVL) mezi Krajským
úřadem kraje Vysočina (který zastupuje stát Českou republiku) a vlastníky nemovitostí.
Státní fond životního prostředí akceptoval žádost kraje Vysočina o dotaci z 6. výzvy
OPŽP, oblasti podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
„Implementace soustavy Natura 2000 – Vysočina“, pro přípravu podkladů k vyhlášení 12
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EVL na území kraje Vysočina v kategorii přírodní rezervace/přírodní památka. OŽP KrÚ
kraje Vysočina zahájil práce spojené se zadáním veřejné zakázky na dodavatele prací.
V současné době OŽP připravuje projekt do podzimní výzvy OPŽP pro implementaci
zbývajících EVL do soustavy Natura 2000.


Kontroly chladících zařízení zimních stadionů a vybraných potravinářských
podniků
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný úřad podle zákona
č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, společně s Českou inspekcí životního
prostředí a Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina uskutečnil kontrolu
význačných chladících zařízení na základě podnětu Kanceláře veřejného ochránce práv.
U žádného z kontrolovaných provozovatelů nebyla zjištěna závažnější porušení zákona,
nebyla přijímána nápravná opatření s výjimkou administrativních doplnění. Všude jsou
pro případ úniku čpavku funkční čidla, zásobníky čpavku jsou označeny, umístěny
bezpečnostní listy, havarijní plány a ochranné pomůcky. Systémy jsou řízeny počítačem,
obsluhující personál je pravidelně školen a hasičský sbor provádí v objektech 2x ročně
kontroly.



Připomínky k návrhu nového zákona o odpadech
Kraj Vysočina se v rámci meziresortního připomínkového řízení vyjádřil k návrhu zákona
o odpadech a o změně některých zákonů a uplatnil zásadní připomínky. Kraj Vysočina
v připomínkách k návrhu zákona o odpadech zcela respektoval stanovisko a usnesení
Komise Rady AKČR a vyjádřil zásadní nesouhlas s předloženým návrhem zákona o
odpadech v podobě, v jakém byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení a
žádal, aby byl stažen z legislativního procesu. Současně uplatnil i zásadní připomínky
k jednotlivým ustanovením.



Semináře a porady
Dne 18. 3. 2009 proběhl seminář pro starosty obcí s rozšířenou působností a pověřených
obcí, na kterém byli seznámeni se závěry Variantní studie proveditelnosti pro naplnění
plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.
V březnu proběhla metodická pracovní porada úředníků obcí s rozšířenou působností na
úseku ochrany ovzduší.
Dne 8. 4. 2009 proběhl seminář pro obce kraje Vysočina na téma Jak řešit zpracování
bioodpadu v obci. Seminář byl realizován v rámci projektu kraje Vysočina se společností
EKO-KOM, a.s., organizací a průběhem byla pověřena ZERA - Zemědělská a ekologická
regionální agentura, o.s. z Náměště nad Oslavou.



Školení ke Strategii ochrany krajinného rázu v kraji Vysočina
Na základě usnesení Rady kraje (Usnesení 1386/29/2007) z důvodů regulace či
zastavení živelného nesystémového nárůstu počtu větrných elektráren na území kraje
Vysočina nechal OŽP zpracovat koncepční materiál Strategie ochrany krajiny v kraji
Vysočina - ochrana krajinného rázu. Materiál byl zpracován autorským týmem Studio
B&M, sdružení fyzických osob, Žďár nad Sázavou – Praha (Bc. Roman Bukáček a kol.).
26. 3. 2009 provedl spoluautor strategie školení k použití Strategie jako odborné a
metodické pomůcky pro řízení o ochraně krajinného rázu.

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):


Skládka nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
DIAMO, s. p. jako nový vlastník skládky požádal dne 25. 2. 2009 krajský úřad jako
příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s vodami (čerpání znečištěných
podzemních vod v areálu skládky za účelem jejich čištění a jejich následné vypouštění do
vod podzemních). Povolení bylo vydáno dne 16. 3. 2009 a dne 27. 3. 2009 nabylo právní
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moci. Dne 30. 3. 2009 státní podnik DIAMO zahájil čerpání a čištění podzemních vod,
souběžně s tím bude zajištěn monitoring jakosti podzemních a povrchových vod na
lokalitě. Státní podnik DIAMO bude tedy v roce 2009 zajišťovat jednak realizaci výše
uvedených okamžitých havarijních opatření a jednak zpracování analýzy rizik a projektu
vlastní sanace skládky spolu s žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
Byl jmenován pracovní tým krajského úřadu, který bude pomáhat při zajištění přípravy a
průběhu sanace skládky státním podnikem DIAMO.


Kontrola výkonu přenesené působnosti ústředními správními úřady
V průběhu měsíce dubna proběhly kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené
OLVHZ ústředními správními úřady (Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem
životního prostředí) se závěrem, že výkon všech kontrolovaných agend je zajištěn na
velmi dobré úrovni.



Seminář pro zastupitele k Plánování v oblasti vod – Plány oblastí povodí
Dne 26. 5. 2009 od 15 hod. se pod záštitou radního Ing. Josefa Matějka v kongresovém
sále uskuteční seminář pro zastupitele kraje k problematice plánování v oblasti vod.
Úkolem semináře bude seznámení s návrhy plánů oblastí povodí, jejichž konečnou verzi
má v termínu do 22. 12. 2009 schválit zastupitelstvo kraje. Pro území kraje Vysočina se
jedná o Plán oblasti povodí Dyje, Plán oblasti povodí Dolní Vltavy, Plán oblasti povodí
Horní Vltavy a Plán oblasti povodí Horního a středního Labe).
Vyhodnocení Výzvy č. 3/2009 – zemědělské akce
Dne 31. 3. 2009 proběhlo vyhodnocení Výzvy č. 3/2009 – zemědělské akce k „Zásadám
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu
zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a
způsobu kontroly jejich využití“ ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, č.13/07, pro
opatření č. 3 Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství. Bylo
navrženo uzavření smluv se 16 žadateli, kterým byla přiznána podpora ve výši téměř 700
tis. Kč.



SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:
Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Projekt Most k partnerství
Kraj Vysočina se účastní jako finanční partner projektu „Most k partnerství - VŠP Jihlava
tvoří síť. Začátkem dubna 2009 byl projekt podán do Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost MŠMT - prioritní osa 2.4 Partnerství a sítě, v současné době
probíhá vyhodnocení projektových žádostí. V případě schválení projektu, jehož partnery
jsou dále Mendelova zemědělská a lesnická Univerzita v Brně, Soukromá vysoká škola
ekonomická Znojmo, s.r.o., Statutární město Jihlava, kraj Vysočina, Krajská hospodářská
komora kraje Vysočina a Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, o.p.s., je
začátek jeho realizace plánován na leden 2010. Celkový rozpočet projektu bude činit
přibližně 20 mil. Kč (85 % ESF, 15 % státní rozpočet). Doba realizace projektu je
plánována na 3 roky (2010-2012).
Cílem projektu je:
- podpora a posílení spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a
vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem, včetně vytváření
komunikačních a interaktivních platforem,
- podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce
mezi vzdělávacími institucemi a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným
sektorem,
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- stáže akademických a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru.


Mezinárodní veletrh Urbis
Ve dnech 21. 4. – 25. 4. 2009 proběhl na brněnském výstavišti veletrh investičních
příležitostí URBIS INVEST 2009. Cílem veletrhu bylo soustředit investiční příležitosti
regionů do ucelené nabídky pro cílovou skupinu developerů, investorů a finančníků. Kraj
Vysočina zde představil svou nabídku investičních příležitostí v podobě průmyslových
zón a brownfields.



Projekt „EGEI – Platforma pro elektroniku a komunikační technologie“
Kraj Vysočina se stal nefinančním partnerem projektu „EGEI – Platforma pro elektroniku
a komunikační technologie“, kde nositelem projektu je VUT Brno (fakulta elektrotechniky
a komunikačních technologií). Cílem projektu je vytvořit platformu s organizací rychlého
přístupu k informacím a postupům řešení problémů z oblasti elektrotechnického
průmyslu, která nemá v ČR obdoby. Důraz je kladen na zajištění vzdělávání a tréninků
cílových skupin zaměřené na rozvíjení schopností komunikovat s aplikační sférou,
reagovat na její potřeby (tj. zejména aktualizace studijních programů, výchova pro trh
atraktivních absolventů, řešení konkrétních zadání, znalost inovačního cyklu od myšlenky
až po zisk z jejího uplatnění), řešit zadání v konkrétním čase s dostupnými prostředky a
v potřebné kvalitě.
Projekt byl podán v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.4
partnerství a sítě, kde celkový objem finančních prostředků činí 39 mil. Kč (85 % EU,
15 % státní rozpočet) a v případě, že projekt bude podpořen, jeho realizace bude
probíhat v letech 2010-2013.



Intelligent Energy Europe
Ve dnech 27. - 29. 4. 2009 proběhne na Krajském úřadě kraje Vysočina setkání partnerů
mezinárodního projektu podpořeného z komunitárního programu Intelligent Energy
Europe. Hlavními partnery projektu jsou vědecko technologické parky (VTP) z Itálie,
Španělska, Francie, Velké Británie, Portugalska, municipality z Makedonie a Bulharska a
Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR), jíž je kraj Vysočina od roku 2004 řádným
členem. Dalšími partnery je 22 VTP ze zemí celé Evropy (krom výše vyjmenovaných
Dánsko, Řecko, Finsko, Belgie a Švédsko).
Díky nabídce NSZM ČR jsme měli možnost být spolupořadateli setkání projektových
partnerů u nás na Vysočině a využít tak jejich zkušeností z řízení VTP v zahraničí při
budování VTP v našem kraji.
Setkání předcházelo dotazníkové šetření zjišťující podmínky a bariéry pro zakládání VTP
v regionech Evropy postižených recesí, kde kraj byl jeden z dotazovaných. Výsledky
analýzy budou představeny na hlavním konferenčním dnu 28. 4.
Dalšími pozvanými na konferenci jsou zástupci např. hospodářské komory, agrární
komory, regionalisti z obcí s rozšířenou působností, zástupci podnikatelského sektoru a
zástupci vysokých škol působících v regionu.



Vysočina 21
Odbor regionálního rozvoje připravil projekt Vysočina 21, o jehož podpoření žádal v rámci
Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Projekt byl úspěšný, kraj získal
dotaci 1 milion korun a od 1. 4. 2009 začal projekt realizovat. Mezi jednu z prvních akcí
tohoto projektu patřila „Čistá Vysočina“ - akce oslavující světový Den Země, která
proběhla ve dnech 21. - 26. 4., které se zúčastnilo 6310 lidí. Přihlásilo se 105 subjektů,
z toho 65 škol, 20 občanských sdružení, jedna firma, jedna skupina soukromých osob a
18 obcí. Úklidové akce se účastnila i Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, která
zajišťovala úklid pytlů s odpadem.
Projekt „Čistá Vysočina“ podpořili také autobusoví dopravci, kteří sběrače odpadků
sváželi zdarma. Do dnešního dne se mezi aktivní veřejnost rozdalo 460 reflexních vest a
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šest tisíc pytlů na odpad. Vzhledem k tomu, že organizátoři dbali také na třídění
sebraného odpadu, měly pytle různé barvy.


Projekt SPINEUROPE
Odbor regionálního rozvoje připravil projekt SPINEUROPE, jehož je hlavním partnerem
do programu Interreg IVB. Projektoví partneři jsou z Itálie, Slovinska, Rakouska,
Maďarska, Slovenska a Polska a jako pozorovatel projektu Ukrajina. Celkový rozpočet
projektu je téměř 2 miliony EUR.



Mise podnikatelů z kraje Vysočina v doprovodu části Rady kraje Vysočina do
Bruselu – 17. - 20. 3. 2009
Kancelář kraje Vysočina v Bruselu zajistila kompletní program pro delegaci, v rámci
kterého vystoupilo či se setkalo se členy delegace mimo jiné celkem 25 předem
domluvených osobností aktivních zejména na poli podpory podnikání v Evropské unii i
samotné Belgii. Jednalo se o zástupce Evropského parlamentu, Evropské komise,
Stálého zastoupení České republiky při EU, Velvyslanectví České republiky v Belgickém
království, Vlámského ministerstva hospodářství, obchodních komor i dalších
podnikatelských subjektů a agentur či regionů. Účastníci mise tak měli jedinečnou
možnost získat informace a navázat kontakty s téměř komplexní škálou zástupců institucí
a subjektů zabývajících se podnikáním a jeho podporou.
Mise se zúčastnilo celkem 22 podnikatelů z kraje Vysočina, 6 členů Rady kraje Vysočina
a 6 zástupců Krajského úřadu kraje Vysočina.



2. Czech Reg Days – Dny krajů České republiky v Bruselu – 11. 2. – 21. 4. 2009
V rámci Dnů krajů České republiky v Bruselu, série konferencí a doprovodných akcí
připravených zastoupeními českých krajů v Bruselu, Kancelář kraje Vysočina uspořádala
ve Výboru regionů v Bruselu workshop Cestovní ruch a lázeňství - vytváření silnějšího
odvětví (25. 3. 2009). Na workshopu sestávajícího se z konference a malého veletrhu
cestovního ruchu reprezentovali kraj Vysočina kromě jeho bruselské kanceláře i Ing.
Bc. Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro regionální rozvoj a zástupci Vysočina
Tourism.
Workshopu pořádaného krajem Vysočina se celkově zúčastnilo přibližně 300 osob,
z toho 40 zástupců podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu z České
republiky, 70 touroperátorů a zástupců tisku z Belgie a Lucemburska. Další účastníci byli
zástupci evropských institucí, zastoupení členských států a regionů při EU, ale i státní
správy České republiky. Díky workshopu byl propagován kraj Vysočina, jeho bruselská
kancelář i Vysočina Tourism a turistická nabídka Vysočiny, došlo k navázání nových
kontaktů, rozšíření možností spolupráce.
Kancelář dále spolupracovala na přípravě dalších konferencí v rámci Dnů krajů České
republiky v Bruselu, a to: Building the bridge: regionální dimenze TEN –T (24. 2. 2009),
Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě (31. 3. 2009) a zejména Znalostní regiony
a lisabonská strategie (1. 4. 2009).



Soutěž Dvacítky: Generace nové Evropy - Twenties Generation New Europe
Kancelář rovněž zrealizovala ve spolupráci s Oblastní galerií Vysočiny krajské kolo
umělecké soutěže Dvacítky: Generace nové Evropy - Twenties Generation New Europe,
doprovodné akce Dnů krajů České republiky v Bruselu, intenzivně spolupracovala na
zajištění vernisáže výstavy vítězných uměleckých děl z jednotlivých krajů v Evropské
komisi i propagaci soutěžní výstavy a vyhlášení celkových výsledků soutěže, které se
uskutečnilo dne 21. 4. 2009. Vyhlášení výsledků soutěže Twenties, které bylo zároveň
slavnostním ukončením Dnů krajů České republiky v Bruselu, bylo Výborem regionů
vybráno za oficiální oslavu 15. výročí od založení Výboru regionů a zúčastnilo se jej více
než 400 významných osobností evropské regionální politiky. Za kraj Vysočina byl
přítomen mimo jiné Ing. Tomáš Škaryd, radní pro oblast kultury a cestovního ruchu.
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Celkově byl o Dny krajů České republiky v Bruselu mimořádný zájem, konferenční sál
Výboru regionů s kapacitou 150 osob byl vždy plně obsazený, společně pořádané akce
s jednotným konceptem i jednotnou prezentací jakožto příspěvkem českých krajů
k agendě předsednictví měly velkou visibilitu i ohlas v Bruselu, podařilo se tak zdůraznit
roli krajů při utváření evropských politik i upoutat pozornost na české kraje a jejich aktivity
v Bruselu.


Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize
V souladu s přijetím Strategie kraje Vysočina pro období hospodářské krize připravil
ORR variantní návrhy řešení na zvýšení podpory investiční činnosti obcí v kraji:
Výsledkem je příprava grantového programu na podporu mateřských škol v kraji (bude
předloženo na květnové ZK) a navýšení objemu Zásad na podporu drobných
vodohospodářských ekologických akcí o 20 mil. Kč (asi se o tom zmíní OLVHZ).



Globální granty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen
„OP VK„)
a) 1. výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK (dále jen
„výzva“) prioritní osy 1
- Konzultace s jednotlivými příjemci (výběrová řízení, způsobilost výdajů).
- Příprava dodatků ke smlouvám na základě podstatných změn projektů.
- Seminář pro příjemce 7. 4. 2009 – 51 účastníků, zpracována evaluace semináře,
hodnocení 1,27.
b) 2. výzva do prioritní osy 1
- Zajištění semináře pro žadatele dne 24. 2. 2009 pro 30 účastníků, zpracována
evaluace, hodnocení 1,57.
- Zajištění semináře Jak vyplnit žádost Benefit (elektronická verze žádosti do OP VK)
10. 3. 2009 – 13 účastníků, zpracována evaluace, hodnocení 1,54.
- Probíhající konzultace s neúspěšnými žadateli z 1. výzvy a z potencionálními
novými žadateli do 2. výzvy i s novými žadateli, celkem asi 60 projektových návrhů.
- Dokončen výběr individuálních hodnotitelů (85) a jejich oslovení, pozvánky na
školení hodnotitelů.
- Zajištění školení hodnotitelů dne 6. 4. 2009 a 18. 3. 2009 – celkem 10 + 34
účastníků, zpracována evaluace (dne 18. 3. hodnocení 1,38 a dne 6. 4. hodnocení
1,5)
- Příjem 137 projektových žádostí, jejich evidence v informačním systému Monit,
spisové službě a administrace procesu příjmu žádostí a zajištění hodnocení
formálního a přijatelnosti.
c) Projekty technické pomoci
- Realizováno výběrové řízení na dodávku Zařízení a vybavení z technické pomoci
OP VK v částce 260 000 tis. Kč, technika dodána.
- Řídícím orgánem schváleny monitorovací zprávy za projekty 5.1, 5.2 a 5.3 za první
období realizace (během uplynulého období byly doplňovány).
- Dodány propagační předměty pro propagaci globálních grantů Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
- Probíhá jazykové vzdělávání.
- Příprava zadávacího řízení na Evaluaci ve výši Kč 810 000,- Kč.



Další činnosti ORR
- Spolupráce ORR na přípravě setkání RK s podnikateli a starosty obcí v okresních
městech.
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- Příprava závěrečné zprávy o čerpání podpory z FV za rok 2008 (ORR připravil ve
spolupráci s ostatními odbory).
- Hodnocení strategických plánů LEADER místních akčních skupin v rámci osy IV.
Programu rozvoje venkova ČR.
- Příprava spolupráce s Klubem českých turistů na značení pěších (dotace 200 tis. Kč) a
cykloturistických tras v kraji (dotace 200 tis. Kč).
- V dotčeném období byla řešena především problematika udržitelnosti akcí
podpořených v rámci grantových schémat SROP. Jedná se zejména o ex-post kontrolu
jednotlivých akcí, řešení problémů spojených s naplňováním monitorovacích ukazatelů,
distribuce dodatků smluv o poskytnutí podpory konečným příjemcům.
- Vyúčtování a závěrečná zpráva GS 3.3 OP RLZ - Rozvoj kapacit dalšího profesního
vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost odesláno na ŘO (elektronická verze žádosti do OP VK).
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Základní dopravní obslužnost
Byla dokončena jednání s linkovými dopravci a jsou uzavřeny dodatky smluv o závazku
veřejné služby na rok 2009. Průběžně pokračovala jednání s ČD o dodatku smlouvy o
závazku veřejné služby na rok 2009, dodatek byl uzavřen dne 22. 4. 2009.



Soutěž „Mladý cyklista“
Probíhá příprava a zajištění oblastních kol, kola krajského a celostátního. Během května
budou probíhat oblastní kola, dne 4. 6. 2009 proběhne v Třebíči krajské kolo. Vítěz
krajského kola postoupí do celostátního kola, které se uskuteční ve dnech
16. 6.-18. 6. 2009 v rekreačním středisku Kouty. Pořadatelem celostátního kola je kraj
Vysočina spolu s Ministerstvem dopravy ČR, městem Světlá n/S a městem Ledeč n/S.



Investiční výstavba
Průběžně probíhá stavební činnost na silničních stavbách hrazených z prostředků kraje
Vysočina, Státního fondu dopravní infrastruktury a spolufinancovaných z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihovýchod.
Průběžně probíhá příprava silničních staveb.



Projektové řízení
Byl zesmluvněn projekt z ROP JV na akci „II/399 Stropešín - most ev.č.399-002“. Byl
podpořen projekt z ROP JV na akci „II/405 Příseka – Brtnice“. Byly předloženy žádosti o
podporu z ROP JV na akce „Přeložka silnice II/352 Jihlava – Heroltice“ a „II/129
Humpolec - most ev.č. 129-011“. Do 12. 5. 2009 se předpokládá podání žádosti o
podporu z ROP JV na akce „III/3993 Naloučany – most“ a „II/360 Jimramov – Horka“.
Jsou připraveny k podpisu smlouvy na akci „Severojižní propojení kraje Vysočina – 2“. Je
připravena k podpisu Smlouva č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009.

Odbor majetkový (OM):


Některé významné záležitosti řešené odborem
Probíhala intenzivní zadavatelská činnost na veřejné zakázky na stavební práce na akce
zahrnuté do rozpočtu kraje pro letošní rok. Byly zadány stavební práce v objemu přes
140 mil. Kč.
Dále bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky na akci spolufinancovanou
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod „Pavilon pro matku a dítě
v Nemocnici Třebíč“ a s vybraným dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo.
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Byly zpracovány stavební záměry na výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné
služby kraje Vysočina pro lokality Velká Bíteš, Přibyslav a Jemnice. Projektové práce
probíhají tak, aby bylo možné připravit stavby k zahájení ještě v roce 2009.
Převzetím movitých věcí bylo dokončeno přebírání areálu v Jihlavě Heleníně od Zařízení
služeb pro Ministerstvo vnitra, připravuje se obsahové využití areálu.
Byly připraveny podklady pro zahájení další etapy majetkoprávního vypořádání pozemků
pod stavbami silnic II. a III. třídy.
Probíhá intenzivní majetkoprávní příprava dopravních staveb spolufinancovaných z
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Odbor kultury a majetkové péče (OKPP):


Dolnorakouská zemská výstava 2009
Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo 17. 4. 2009 postupně ve všech třech
výstavních městech - Horn v 10 hod., Raabs/Thaya ve 14 hod., Telč v 18 hod - za účasti
významných hostů, jak z rakouské tak z české strany, a bohatého doprovodného
kulturního programu. Stav rezervací na prohlídku výstavy ke dni 22. dubna 2009 činí:
v Telči 360 skupin (z toho 4 skupiny z ČR), v Hornu 410 skupin (z toho 7 skupiny z ČR)
a v Raabsu 505 skupin (z toho 2 skupiny z ČR).



Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“
V rámci přípravy projektu k předložení do Regionálního operačního programu Jihovýchod
byl vybrán zpracovatel prováděcí studie architektonicko-výtvarného řešení expozic a
nového expozičního systému muzea, firma G.L.Architekti s.r.o. Bylo vydáno správní
rozhodnutí OKPP na celkovou obnovu zámku Třebíč, ve spolupráci s majetkovým
odborem probíhají další práce na přípravě projektu.



Příprava záměru projektů do ROP Jihovýchod
Do Regionálního operačního programu Jihovýchod pro oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb
v cestovním ruchu jsou zpracovávány nové projektové záměry vztahující se k on-line
prezentaci muzeí, galerií a výtvarných síní v kraji Vysočina a k vydání ucelené řady
tištěných propagačních materiálů v oblasti kulturního dědictví.



Anketa „Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008“
Anketa byla ukončena dne 17. 4. 2009. Od počátku vyhlášení ankety Zlatá jeřabina, tj. od
9. 3. 2009, byl nastaven vícekriteriální systém ověřování platnosti došlých hlasů včetně
zabezpečení proti robotickému hlasování. Anketa byla v celém jejím průběhu sledována,
analyzována a soustavně vyhodnocována. Výsledky ankety včetně návrhů na ocenění
vítězů jsou součástí materiálů zastupitelstva kraje.



Dotační tituly na úseku OKPP
- Finanční mechanismus EHP/Norska (administrace programu, průběžná kontrola
jednotlivých sub-projektů - příjemců dotace);
- Dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina (administrace - podpis smluv
s jednotlivými příjemci dotace);
- Grantový program Fondu Vysočiny Diagnóza památek 2009 (administrace související
s přijímáním žádostí a jednáním řídícího výboru);
- Grantový program Fondu Vysočiny Památkově chráněná území II (vyhlášení výzvy
k předkládání žádostí);
- Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících
zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí (administrace - podpis
smluv s jednotlivými příjemci dotace);
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- Dotace na podporu neprofesionálního umění (kontrola vyúčtování a vyplácení dotací
jednotlivým pořadatelům přehlídek; příjem a administrace žádostí o dotaci účinkujících
z kraje Vysočina při jejich účasti na národních přehlídkách v jiném kraji).


Výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče
Vydávání závazných stanovisek k obnově národních kulturních památek, příprava
nových návrhu NKP, odvolání, metodická činnost pro obce s rozšířenou působností,…).

V Jihlavě dne 27. 4. 2009
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