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Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 12. 5. 2010 s výhledem do 22. 6. 2010
Následující písemná zpráva zachycuje období od 12. 5. 2010 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 7. 6. 2010 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
22. 6. 2010 (4. zasedání v roce 2010). Je přílohou materiálu (ZK-04-2010-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor analýz (OA):


Zpracování dat pro ostatní odbory a datový sklad
Proběhly standardní aktualizace datového skladu a pokračovaly práce na datovém tržišti
a webovém portálu Ekonomika obcí v rámci zastupitelstvem schváleného projektu
Gender Focus.
Byla připravena žádost na zastupitelstvem schválený projekt Rozšíření datového skladu
kraje Vysočina.
Byly dokončeny výstupy z databáze evidence projektů a dokončena vlastní evidence,
včetně napojení na ekonomický systém kraje. Evidence umožňuje sledování historických
i plánovaných příjmů a výdajů jednotlivých evropských projektů a je základem pro tvorbu
rozpočtu kraje, rozpočtového výhledu kraje a pro průběžné sledování cash flow kraje.



Ostatní aktivity
Pokračovaly práce na nastavení nového rámce strategického řízení úřadu. Do
31. 5. 2010 vedoucí odborů zpracovali a projednali strategické cíle odborů pro období
2010 – 2012 s příslušným ředitelem sekce nebo přímo s ředitelem úřadu a zároveň se
svým odvětvovým radním. V současné době dochází k vypracování přehledu
strategických cílů a k připomínkování obsahu strategických cílů. Poté budou cíle
zveřejněné na portálu strategického řízení. Na 13. 7. 2010 je plánovaná společná porada
rady kraje s vedoucími odborů, kde budou dále cíle a nový rámec strategického řízení
projednávány. Strategické řízení se postupně integruje do ostatních nástrojů řízení, např.
pravidelného hodnocení odborů před radou kraje a systému řízení rizik.

Odbor ekonomický (OE):


Postup registrace do Centrálního systému účetních informací státu
V rámci účetní reformy státu se pro kraj, obce, svazky obcí a zřizované příspěvkové
organizace změnil proces předávání účetních a finančních výkazů účetními jednotkami
do Centrálního systému účetních informací státu (CSUIS). Nedílnou součástí tohoto
procesu je i zaregistrování účetních jednotek do CSUIS. Protože se jedná o poměrně
složitý proces, kraj Vysočina rozhodl, jako vstřícný krok, provést hromadnou registraci za
účetní jednotky na svém území.
Hromadnou registraci využily, až na město Jihlava, všechny účetní jednotky. Hromadná
registrace byla zaslána do CSUIS krajem dne 26. 5. 2010. Proces registrace by měl být
ze strany Ministerstva financí jako správce CSUIS dokončen do 20. 6 2010.



Evidence projektů a rozpočtový výhled
Ekonomický odbor se spolu s odborem analýz velmi aktivně spolupodílel na elektronické
podobě evidence financování projektů spolufinancovaných z fondů Evropské Unie.
Ekonomický odbor pracuje často s výstupy z této evidence financování projektů a
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využívá je nejen pro sledování operativního cash flow, ale i pro plánování finančních
potřeb v blízké i vzdálenější budoucnosti. Tímto způsobem byly využity a dopracovány
výstupy z evidence projektů do střednědobého rozpočtového výhledu, který je předložen
k projednání do zastupitelstva kraje dne 22. 6. 2010.
Odbor informatiky (OI):


Datové schránky - příspěvkové organizace
Odbor informatiky na základě usnesení 1853/38/2009/RK ze dne 22. 12. 2009 realizuje
záměr postupného připojení všech příspěvkových organizací kraje k Informačnímu
systému datových schránek. V současné době používají již všechny příspěvkové
organizace kraje centrální spisovou službu. Pro plánovanou aktivaci datových schránek
všech organizací do 1. 9. 2010 zbývá 90 organizací.



Projekty IOP
Odbor informatiky ve spolupráci s odborem analýz dokončuje přípravu série projektových
záměrů v oblasti rozvoje eGovernmentu. Jde zejména o projekty Technologického centra
kraje, Digitalizace a ukládání, Vnitřní integrace úřadu, Digitální mapy veřejné správy a
Datového skladu kraje. V průběhu června bude dle aktuálního plánu podána první žádost
o podporu z Integrovaného operačního programu (IOP) na projekt Datového skladu kraje.



Dokončení projektu ICHNOS Plus
V červnu 2010 bude ukončen dvouletý mezinárodní projekt financovaný z programu
Interreg IVC ICHNOS Plus (http://www.ichnos-project.org). Tento projekt řešil
problematiku podpory malých a středních podnikatelů na úrovni regionu. Jedním z jeho
výstupu za kraj Vysočina byl systém provozu krajského Kontaktního centra
(http://www.kr-vysocina.cz/kc). Výstupy projektu byly v květnu prezentovány i před
zástupci Evropské komise na závěrečné konferenci v Estonském Tartu.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2010 se uskutečnily nebo ještě
probíhají následné veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje
v resortech školství a silničního hospodářství a následné kontroly plnění opatření
přijatých k odstranění nedostatků zjištěných při předchozích finančních kontrolách.
Koncem měsíce června 2010 budou u vybraných příjemců podpor zahájeny kontroly
správnosti použití veřejných finančních podpor poskytnutých z Fondu Vysočiny nebo
z rozpočtu kraje.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Začátkem měsíce června 2010 bylo ukončeno přezkoumání hospodaření obcí a
dobrovolných svazků obcí (DSO) v kraji Vysočina za rok 2009. Pracovníci oddělení
přezkoumání hospodaření obcí prověřili v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, hospodaření 591 obce a 44 DSO.

SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):


Kontrola výkonu přenesené působnosti Městského úřadu Humpolec
Ve dnech 26. 5. a 27. 5. 2010 byla OLVHZ provedena kontrola výkonu přenesené
působnosti na odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Humpolec,
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který je obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Jednalo se o kontrolu výkonu
agend podle vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o rybářství,
lesního zákona, zákona o myslivosti a zákona o reprodukčním zákonu lesních dřevin.


Hydrologická situace v kraji Vysočina ve dnech 2. – 4. 6. 2010 a mimořádná
manipulace na vodních dílech Dalešice a Mohelno
Ve dnech 2. – 4. 6. 2010 došlo v souvislosti se zvýšeným úhrnem srážek na některých
vodních tocích v kraji Vysočina k dosažení stupňů povodňové aktivity (SPA). SPA začaly
nastupovat v podvečer 2. 6. 2010, přičemž kulminace na vodních tocích byla dosažena
v dopoledních hodinách následujícího dne, kdy bylo dosaženo jednoho 3. SPA (vodní tok
Svratka – profil Borovnice), čtyř 2. SPA (vodní toky Šlapanka – profil Mírovka, Sázava –
Chlístov, Želivka – Želiv a Doubrava – Bílek) a devíti 1. SPA. Dne 3. 6. 2010 zasedal
zúžený štáb Povodňové komise kraje Vysočina, který projednal aktuální stav a vývoj
hydrologické situace. Povodňová komise kraje Vysočina, pro předpoklad příznivého
vývoje situace, svolána nebyla.
Na základě žádosti Povodňové komise Jihomoravského kraje ze dne 3. 6. 2010 OLVHZ,
jako příslušný povodňový orgán v době mimo povodeň, nařídil ještě v den doručení této
žádosti vlastníku vodních děl Dalešice a Mohelno na řece Jihlavě mimořádnou
manipulaci na těchto dílech spočívající ve snížení množství vypouštěné vody. Toto
opatření snížilo přítok do vodního díla Nové Mlýny z horní části povodí a pozitivně tak
přispělo ke zmírnění povodňové situace na vodních tocích Jihomoravského kraje.



Týden lesů
Týden od 10. do 14. 5. 2010 byl vyhlášen Týdnem lesů. Při této příležitosti proběhla
v sídle krajského úřadu na toto téma výstava a dne 12. 5. 2010 se uskutečnil odborný
seminář zejména pro vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Ukončení rekonstrukce Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková
organizace a stěhování Domova důchodců Ždírec, příspěvková organizace
Dne 21. 5. 2010 proběhlo slavnostní ukončení rekonstrukce Domova pro seniory
Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, za účasti ministra práce a sociálních věcí
JUDr. Petra Šimerky a první místopředsedkyně poslanecké sněmovny Miroslavy
Němcové. Nový Domov pro seniory se nachází v areálu havlíčkobrodské nemocnice,
dříve budovy chirurgie, pavilon A.
Celá rekonstrukce probíhala šestnáct měsíců, finanční náklady byly vynaloženy plně
z rozpočtu kraje Vysočina v hodnotě 92,2 mil. Kč.
Nově zrekonstruované prostory budou využívat klienti z Domova pro seniory Ždírec, a to
z důvodu nevyhovujícího dispozičního uspořádání domova. V Domově pro seniory Ždírec
je na 2. pololetí 2010 naplánováno zahájení investiční akce „Domov důchodců Ždírec –
rekonstrukce“. V rámci komplexní rekonstrukce budou dosavadní čtyřlůžkové, pětilůžkový
a devítilůžkový pokoj nahrazeny jedno až třílůžkovými pokoji se sociálním zařízením
(sprcha, WC, umyvadlo) u každého pokoje. Provedení této rozsáhlé rekonstrukce však
není možné za provozu.
Domov důchodců Ždírec využíval pro ubytování obyvatel ještě druhou budovu v obci
Dobronín (27 lůžek). Tato budova je však v takovém stavebně technickém stavu, že již
není vhodná pro další poskytování sociálních služeb typu domov pro seniory nebo domov
se zvláštním režimem. Na základě usnesení rady kraje 0742/18/2008/RK ze dne
3. 6. 2008 a 0583/14/2009/RK ze dne 21. 4. 2009 bude činnost Domova důchodců
Ždírec, příspěvkové organizace, v pobočce Dobronín ukončena k 30. 6. 2010.
Z těchto důvodu bylo dne 7. 6 2010 zahájeno stěhování celého zařízení do náhradních
prostor v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod – nově zrekonstruovaný pavilon A určený pro
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poskytování sociálních služeb a nemocnicí uvolněný objekt pavilonu F. Tyto objekty
budou po dobu rekonstrukce objektu ve Ždírci využity pro přechodné ubytování všech
obyvatel Domova důchodů Ždírec.


Akce oddělení sociální správy
Ve sledovaném období se uskuteční pět inspekcí kvality poskytování sociálních služeb, a
to v pečovatelské službě Městyse Štoky, v Domově pro seniory Žďár nad Sázavou,
v pečovatelské službě města Brtnice, Centru denních služeb Astra Humpolec zřízeném
při oblastní charitě Havlíčkův Brod a v Denním stacionáři Petrklíč Ledeč nad Sázavou
zřízeném rovněž při Oblastní charitě Havlíčkův Brod. V prvním případě byla inspekce
v průběhu ukončena z důvodu zjištění, že sociální služba nebyla poskytována. Domov
pro seniory Žďár nad Sázavou nenaplnil standardy kvality. U ostatních inspekcí nebyl
znám výsledek k datu zpracování informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina.
Odbor sociálních věcí uspořádal pro zástupce příspěvkových organizací na úseku
sociálních služeb několik seminářů: Individuální plánování pro pracovníky v sociálních
službách, setkání sociálních pracovnic Asociace poskytovatelů sociálních služeb a
Rozvoj spolupráce a pozitivního klimatu na pracovišti.
Proběhla jedna porada s řediteli zřizovaných organizací na úseku sociálních služeb.
Dne 16. 6. 2010 se uskuteční krajské kolo soutěže seniorů kraje Vysočina ve hře
petangue. Soutěž se koná v Domově pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková
organizace.
Dále proběhly dvě kontroly plnění registračních podmínek u poskytovatelů sociálních
služeb, a to u Ústavu sociální péče Křižanov p. o. a Farní charita Pacov.



Akce oddělení sociálních dávek a sociálně-právní ochrany dětí
Dne 18. 5. 2010 byl zorganizován seminář na téma Děti, svědci domácího násilí. Další
vzdělávací akce je plánována na 15. 6. 2010 k problematice práva Evropských
společenství v souvislosti s oblastí dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné
nouzi a příspěvku na péči.



Individuální projekt kraje Vysočina
Odbor sociálních věcí zajišťuje realizaci individuálního projektu „Podpora vybraných
sociálních služeb na území kraje Vysočina“, který umožňuje financování některých
sociálních služeb z prostředků Evropské unie. V průběhu měsíce května byly
dokontrolovány a uhrazeny první řádné faktury poskytovatelů sociálních služeb a na
základě údajů od poskytovatelů byla na ministerstvo práce a sociálních věcí předložena
monitorovací zpráva. Byly také připraveny a podány na Ministerstvo práce a sociálních
věcí žádosti o povolení dílčích změn projektu a na jejich základě vyhlášeny doplňující
veřejné zakázky na poskytování služeb.



Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvková organizace
Ve spolupráci příspěvkové organizace a odboru sociálních věcí byl zpracován
Transformační plán Ústavu sociální péče Jinošov, podle něhož dojde k přeměně velkého
zařízení v domácnosti se šesti klienty. Tento plán byl následně předložen na Ministerstvo
práce a sociálních věcí, které jej schválilo a použilo jako vzorový pro ostatní kraje
v České republice. Odbor sociálních věcí spolu s majetkovým odborem dokončují projekt,
který bude financován z prostředků Evropské unie.



Projekt v oblasti prevence nežádoucích jevů ve školách
Odbor sociálních věcí realizuje evropský projekt „Podpora systému primární prevence
sociálně patologických jevů na školách“. Bylo zahájeno financování části preventivních
programů z prostředků Evropské unie.
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Další dotační řízení
Odbor sociálních věcí připravil pro radu kraje Vysočina podmínky poskytování dotací
z rozpočtu kraje na projekty v oblasti prorodinné politiky a v oblasti dobrovolnictví.



Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2010 – 2. kolo
Odbor sociálních věcí zpracoval v průběhu měsíce května 2010 podklady pro 2. kolo
dotačního řízení Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb
na rok 2010. Oficiální výsledky 2. kola dotací nebyly dosud zveřejněny.



Vykazování statistických dat o sociálních službách za rok 2009
Od roku 2010 mají poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru
poskytovatelů sociálních služeb, povinnost ohlásit příslušnému krajskému úřadu údaje o
poskytovaných sociálních službách. Poskytovatel sociální služby předkládá informace o
kapacitě, způsobu zabezpečení a nákladovosti jednotlivých sociálních služeb. Tuto
ohlašovací povinnost má každý poskytovatel sociální služby splnit do 30. 6. za předchozí
kalendářní rok (§ 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů). Podle přechodných ustanovení novely zákona o sociálních
službách však poskytovatel sociálních služeb musí tuto ohlašovací povinnost za rok 2009
splnit již do 31. 5. 2010, poté Ministerstvo práce a sociálních věcí prodloužilo termín do
6. 6 2010.
V následujícím období krajský úřad tedy jako příslušný orgán zahájí kontrolu správnosti a
úplnosti poskytovateli zadaných údajů.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Porada s vedoucími odborů školství městských úřadů
Na pravidelné poradě byli zástupci pověřených obcí informováni o rozpisu rozpočtu
přímých nákladů na vzdělávání.



Vítězství v 9. mezikrajských sportovních hrách v Ústí nad Labem
Výprava kraje Vysočina dosáhla již 4. vítězství v historii pořádání mezikrajských
sportovních her. Úspěšné družstvo podpořil svou aktivní sportovní účastí i náměstek
hejtmana L. Joukl a dále se na tomto úspěchu podíleli P. Horký, P. Panovec, P. Adam, Z.
Nevrkla (všichni OŠMS), J. Hrnčiar, I. Hájková (oba ODSH), Z. Kasalová, P. Tlustoš (oba
ORR), J. Činčárová (oŘLZ), L. Panáčková (OSH), L. Tvrz (OK).

Odbor zdravotnictví (OZ):


Územní znalecké komise
Odbor zdravotnictví připravil jednání dvou územních znaleckých komisí ustavených
k řešení složitějších stížností na způsob léčení v krajských nemocnicích. Členy komisí
byli specialisté z ústředních expertních pracovišť společně s odborníky z našeho kraje.
Úkolem komise je, po prostudování případu, odpovědět na dvě základní otázky: Byl či
nebyl při výkonu zdravotních služeb dodržen správný postup? Je či není dána příčinná
souvislost mezi léčebným postupem a újmou na zdraví nebo poškozením zdraví
s následkem smrti? V obou případech bylo konstatováno, že správný postup byl dodržen
a není tedy dána příčinná souvislost.



Registrace nestátních zdravotnických zařízení
V období do 12. 5. 2010 byly příslušnému orgánu podány celkem 4 žádosti o vydání
rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, 10 žádostí o změnu
registrace nestátního zdravotnického zařízení a 2 žádosti o zrušení registrace nestátního
zdravotnického zařízení.

5 (celkem 13)

ZK-04-2010-03, př. 3
Počet stran: 13


Odvolání proti lékařských posudkům
Zdravotnická zařízení vydávají prostřednictvím lékařů nebo klinických psychologů při
výkonu zdravotní péče, a to na základě posouzení zdravotního stavu pacienta, lékařské
posudky. Proti tomuto posudku je možno podat návrh na přezkoumání. V případě, že
zdravotnické zařízení tomuto návrhu nevyhoví, postoupí je příslušnému orgánu jako
odvolání. Odbor zdravotnictví ve sledovaném období obdržel tři odvolání proti lékařským
posudkům.



Evropské projekty
Ve sledovaném období bylo provedeno závěrečné vyhodnocení projektu Zdravotnické
přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod spolufinancovaného z finančních prostředků EU
(Regionální operační program Jihovýchod). Po kontrole provedené poskytovatelem byla
kraji Vysočina dne 2. 6. 2010 poskytnuta dotace. Zároveň byly vytvořeny monitorovací
zprávy s žádostmi o platbu pro projekty Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč a
Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Smlouva o spolupráci ISNOV - podpis
Dne 1. 6. 2010 byla na Krajském úřadě kraje Vysočina slavnostně podepsána Smlouva
o spolupráci na přípravě projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji
Vysočina. Smlouva řeší spolupráci mezi 15 městy a krajem Vysočina a je otevřena i pro
další města a obce.



Porada krajů na úseku ochrany ovzduší v Jihlavě
Ve dnech 19. až 20. 5. 2010 uspořádal v Jihlavě odbor ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí poradu pracovníků krajských úřadů z celé České republiky, kteří se
zabývají výkonem státní správy na úseku ochrany ovzduší. Porada se věnovala návrhu
nového zákona o ochraně ovzduší, změnám v legislativě ochrany ovzduší, kvalitě
ovzduší v jednotlivých krajích ČR, situaci v Moravskoslezském kraji a zkušenostem
s Integrovaným systémem plnění ohlašovacích povinností. Rostislav Habán představil
zúčastněným studii Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a
z něho vyplývajících zdravotních rizik, která může být pro ostatní kraje inspirací při
hodnocení kvality ovzduší.
Účastníci porady se shodli, že největším problémem kvality ovzduší v České republice je
znečištění prachovými částicemi. Příčinou překračování imisních limitů jsou především
skupiny obtížně regulovatelných zdrojů znečišťování ovzduší – domácnosti vytápěné
tuhými fosilními palivy a automobilová doprava.
Kraj Vysočina patří mezi nejčistší kraje ČR, o čemž svědčí skutečnost, že i v letošním
roce nemuselo Ministerstvo životního prostředí vymezit v rámci kraje Vysočina žádnou
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší.



Péče o přírodní rezervace a přírodní památky
V květnu pokračovalo zadávání prací na péči o zvláště chráněná území (přírodní
rezervace a přírodní památky). Zatím bylo uzavřeno 78 smluv o dílo, na jejichž základě
bude zabezpečena péče o pozemky ve zvláště chráněných územích kosením, pastvou,
odstraňováním náletových dřevin i specielními zásahy. I přes nepříznivé počasí
v dosavadním průběhu jara započaly v červnu vlastní práce. Celkem odbor zajišťuje péči
o 121 zvláště chráněných území.



Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) pro přeložku silnice I/38 Jihlava –
Moravské Budějovice
V otázce posuzování EIA je nyní nejvýznamnějším záměrem přeložka silnice I/38 Jihlava
- Moravské Budějovice, která navazuje na vybudovaný obchvat Jihlavy a je součástí
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hlavního tahu Praha – Vídeň. Současná trasa silnice v tomto úseku prochází značným
množstvím obcí a nachází se na ní několik velmi nebezpečných křižovatek. Přeložka se
novou trasou vyhýbá všem obcím, kterými současná silnice prochází a nové křižovatky
jsou řešeny jako mimoúrovňově.


Zasedání pracovní skupiny Kraje a integrovaná prevence
Ve dnech 12. a 13. 5. 2010 se konalo v kraji Vysočina XX. zasedání pracovní skupiny
Kraje a integrovaná prevence. Účelem jednání byla pravidelná výměna informací
v oblasti integrované prevence mezi ústředním orgánem státní správy (Ministerstvem
životního prostředí), povolujícími úřady (krajské úřady), odbornou agenturou CENIA a
kontrolním orgánem (Česká inspekce životního prostředí). Také se řešila připravovaná
novela zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a vyhláška 554/2002 Sb., o vzoru
žádosti o integrované povolení. Krajský úřad byl spoluorganizátorem akce.

Oddělení ostatních správních činností (oOSČ):


Úsek matrik, státního občanství, vidimace a legalizace, přestupků, evidence
obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, dozorová činnost
Na úseku evidence obyvatel se oddělení ostatních správních činností připravuje na
zajišťování nové agendy v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve
znění pozdějších předpisů, jímž s účinností od 1. 7. 2010 dochází k rozsáhlé novele
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Na ostatních shora uvedených úsecích zajišťuje
oddělení běžné činnosti.



Úsek voleb
Ve dnech 28. a 29. 5 2010 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, jejichž organizačně technickou přípravu zabezpečovalo oddělení ostatních
správních činností. V průběhu voleb se nevyskytly žádné závažné problémy, nebylo
nutné řešit žádné stížnosti. V současné době probíhá lhůta pro možnost podání návrhu
na neplatnost volby kandidáta k Nejvyššímu správnímu soudu.

SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Dopravní soutěž mladých cyklistů
Odbor dopravy a silničního hospodářství organizačně zajišťuje krajské finále kraje
Vysočina dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž se uskuteční dne 8. 6. 2010
v Jaroměřicích nad Rokytnou.



Dopravní obslužnost
Odbor dopravy a silničního hospodářství vypracoval návrh řešení Integrovaného
dopravního systému kraje Vysočina s využitím závěrů Studie proveditelnosti
integrovaného dopravního systému v podmínkách kraje Vysočina. Návrh obsahuje hlavní
principy řešení, etapizaci projektu, návrh harmonogramu, odhad nákladů a návrh
personálního zajištění.
Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR nadále pokračuje dořešení úhrady zvýšených
nákladů na čekání řidičů mezi spoji v linkové osobní dopravě a průběžně probíhají
konzultace a projednání návrhů vyhlášek a nařízení vlády v souvislosti s novým zákonem
o veřejných službách.
Vzrůstá počet rozhodnutí o objížďkových jízdních řádech a přemístění zastávek veřejné
osobní dopravy v důsledku oprav komunikací a uzavírek.
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Investiční výstavba
Byla zahájena realizace akcí spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie: „II/360
Oslavice – Oslavička“, „II/602 hr.kraje – Pelhřimov, 5. stavba“, „III/03810 Hesov – mosty
ev. č. 03810-006,007,008“. Z rozpočtu kraje byla zahájena realizace akcí „II/350
Přibyslav – Žižkova“ a „III/03811 Havlíčkův Brod – most ev.č. 03811-1“. Pokračuje
vyhodnocení akcí realizovaných a dokončených v loňském roce.



Projektové řízení
Na předfinancování projektů podpořených ze zdrojů Evropské unie byla uzavřena
smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) na výdaje zrealizované v roce
2010 a byly připraveny vstupní podklady pro zajištění předfinancovaných projektů
podpořených ze zdrojů Evropské unie na výdaje k realizaci v roce 2011.
Za dané období byly přijaty dotace z ROP Jihovýchod v úhrnu přesahujícím 70 mil. Kč.

Odbor kultury a památkové péče (OKPP):


Projekty do Regionálního operačního programu Jihovýchod
V rámci projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“
probíhají práce na dokončení veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace
pro provedení stavby (objekty SO 01 budova zámku, SO 02 nádvoří a SO 03 interiér)
a provádí se vypořádání zaslané výzvy k doplnění náležitostí žádosti.
V rámci realizace projektů „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ a "Kulturní a přírodní
dědictví Vysočiny" z Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP) probíhají
práce na přípravě, vyhlášení a vyhodnocení plánovaných veřejných zakázek.



Projekt v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007 – 2013
Pokračují intenzivní jednání o možném zapojení Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
do projektu přeshraniční spolupráce v oblasti kultury, který by propojoval kulturní dění
kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a spolkové země Dolní
Rakousko. Příprava záměru společného projektu probíhá v souladu se závěry pracovní
skupiny Kultura v rámci Pracovního programu 2010 – 2013, sjednaného dle smlouvy
o spolupráci mezi výše zmíněnými kraji a zemí Dolní Rakousko.



Společensko-kulturní aktivity na úseku kultury
OKPP ve spolupráci se svými příspěvkovými organizacemi a Statutárním městem Jihlava
zajistil dne 14. 5. 2010 uspořádání Národního zahájení Festivalu muzejních nocí
v Jihlavě. Slavnostní zahájení konané pod záštitou kraje Vysočina odstartovalo 6. ročník
festivalu, který probíhal v termínu 14. 5. – 12. 6. 2010 po celé České republice.
Dne 21. 5. 2010 úspěšně proběhl slavnostní galavečer u příležitosti vyhlášení výsledků
ankety Zlatá jeřabina – Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009, který se stal
důstojným završením již pošesté pořádané veřejné ankety.



Oslavy 150. výročí narození Gustava Mahlera
K oslavám jubileí Gustava Mahlera 2010 - 2011 vytváří kraj pětidílnou řadu audio CD
s nahrávkami Mahlerovy hudby. Křest letos vydaného čtvrtého CD „Gustav Mahler:
Symfonie č. 6“ se uskutečnil dne 14. 6. 2010 v rámci festivalu Mahler Jihlava, Hudba
tisíců. OKPP dále administruje žádosti o dotace s vazbou na mahlerovské oslavy.



Sloučení hradu Kámen, p.o. s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p.o.
Na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina 0123/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010
pokračuje intenzivní příprava procesu sloučení Hradu Kámen, p. o. s Muzeem Vysočiny
Pelhřimov, p. o.
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Dotační tituly na úseku OKPP
OKPP se ve sledovaném období zabýval administrací následujících dotačních titulů:
- dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina
souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
(administrace – vyúčtování dotací),
- dotace na podporu neprofesionálního umění (administrace – vyúčtování dotací),
- dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina (administrace – dokončení
uzavírání smluv s jednotlivými žadateli),
- grantový program Fondu Vysočiny „Obnova památkově chráněných území“
(schválení části dotací a uzavírání příslušných smluv),
- grantový program Fondu Vysočiny „Edice Vysočiny VII“ (vyhodnocení žádostí řídícím
výborem, schválení části dotací).



Metodická pomoc obcím III. stupně
Dne 3. 6. 2010 uspořádal OKPP v Ledči nad Sázavou odborný seminář pro pracovníky
obcí s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče.



Výkon státní správy na úseku památkové péče
Ve sledovaném období se OKPP zabýval složitými správními řízeními souvisejícími
se záchrannými archeologickými výzkumy na území kraje a odvolacími řízeními proti
rozhodnutím obcí s rozšířenou působností na úseku památkové péče.

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené odborem – oddělením správy realit
Byla dokončena výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina ve
Velké Bíteši, Přibyslavi a Jemnici.
Bylo dokončeno a do užívání předáno hřiště u Dětského domova v Jemnici.
Bylo vydáno územní rozhodnutí na Pavilon urgentní a intenzivní péče nemocnice Jihlava.
Před dokončením je přístavba rehabilitačního pavilonu pro Dětské centrum Jihlava.
Pokračuje
intenzivní
výstavba
akcí
v oblasti
nemocniční
infrastruktury
spolufinancovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
U strategického projektu kraje Centrum popularizace vědy Vysočina je řešena
majetkoprávní příprava, bylo dořešeno posouzení záměru podle EIA, probíhá územní
řízení na stavbu, probíhá veřejná zakázka na zpracovatele projektové přípravy stavby
v termínech korespondujících s termíny pro předložení podkladů k projektu akce.
Současně probíhá příprava výstavby propojovací komunikace v areálu bývalých Kasáren
Otakara Jaroše a koordinace přípravy centrálního parkoviště pro krajský úřad a krajské
sídlo Všeobecné zdravotní pojišťovny.



Některé významné úkoly řešené odborem – oddělením majetkoprávním
Byla uplatněna žádost o přidělení státní dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III.
třídy ve výši 2,165 mil.Kč.
Probíhá intenzivní majetkoprávní příprava dopravních staveb.
Byla řešena majetkoprávní příprava pro realizaci projektu Transformace Ústavu sociální
péče Jinošov.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Vesnice roku 2010
Zástupce odboru se účastnil práce v hodnotitelské komisi, která hodnotí obce v rámci
krajského kola soutěže Vesnice roku, kde jsou prezentovány výsledky přihlášených obcí
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v rámci obnovy vesnice. Přihlášeno bylo letos celkem 35 obcí a krajské kolo této soutěže
bylo vyhodnoceno dne 26. 5. 2010. Vítězem krajského kola se stala obec Vír (okres Žďár
nad Sázavou) - vítězná obec se stává Vesnicí roku Vysočiny a postupuje do celostátního
kola. Slavnostní vyhodnocení krajského kola proběhne ve vítězné obci koncem července.


Realizace projektu „Mediální kampaň turistického regionu Vysočina“
Již v průběhu měsíce června je možné se setkat v médiích s výstupy tohoto projektu konkrétně s inzeráty v tisku s celorepublikovým dopadem (Květy, Vlasta, 21. století,
týdeník MF PLUS), rozhlasovými spoty v rádiu s celorepublikovým pokrytím (rádio
IMPULS) a dále s propagací na internetu (www.seznam.cz). Cílem celého projektu je
představit kraj Vysočina jako ideální místo pro strávení klidné rodinné dovolené v čistém
prostředí se snahou přilákat občany z ostatních regionů ČR k trávení dovolené na
Vysočině. Realizaci projektu zajišťuje pro kraj reklamní agentura Medial Agency s. r. o.
Projekt byl podpořen dotací z ROP ve výši 9 242 942 Kč a bude dokončen v únoru 2012.



Grantová schémata Společného regionálního operačního programu (GS SROP)
Ve sledovaném období byly zpracovávány monitorovací zprávy o udržitelnosti
jednotlivých akcí podpořených v rámci Grantových schémat Společného regionálního
operačního programu. Prováděny kontroly ex-post v místě realizace jednotlivých akcí
konečných uživatelů, zejména z GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky
slabých regionech kraje Vysočina, GS na podporu malých a středních podnikatelů
v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a GS na podporu regionální a místní
infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina. Průběžně je zajišťována administrace
Technické pomoci v rámci Operačního programu Věda pro konkurenceschopnost, oblast
podpory 5.1, 5.2 a 5.3. Dále byly provedeny kontroly subjektů, kterým byla poskytnuta
dotace z rozpočtu kraje Vysočina – Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků ES průběžně provádí
zaznamenávání údajů o podporách poskytnutých v režimu pravidla de minimis za kraj
Vysočina do centrálního registru vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Pro potřeby ekonomického odboru začal odbor regionálního rozvoje naplňovat databázi
Evidence financování projektů realizovaných krajem Vysočina.



Kontrola Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Na základě usnesení Rady kraje Vysočina č. 0482/10/2010/RK ze dne 30. 3. 2010 byla
ve sledovaném období provedena kontrola Vysočina Tourism, příspěvkové organizace.
Výstupy z kontroly byly předloženy radě kraje, která projedná návrh opatření na svém
jednání dne 15. 6. 2010.



Aktivity v rámci projektu „Vysočina 21“ - propagace a realizace místní Agendy 21
(MA 21) a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina“
Pořádali jsme dvoudenní setkání pracovníků regionálního rozvoje a místní Agendy 21
z obcí s rozšířenou působností ve dnech 20. – 21. 5. 2010 ve Škrdlovicích, jehož
součástí bylo akreditované vzdělávání.
21. 5. – 22. 5. 2010 jsme spolupořádali Bambiriádu – setkání organizací kraje Vysočina,
které pracují s dětmi a s mládeží. Naším úkolem bylo zajišťování soutěží, propagace
MA 21 a udržitelného rozvoje a propagace kraje Vysočina. Na akci jsme spolupracovali
s odbory životního prostředí, informatiky a oddělením mládeže a sportu.
1. 6. 2010 jsme v Jaroměřicích nad Rokytnou organizovali slavnostní vyhlášení soutěže
Skutek roku 2009, která oceňuje dobrovolnou práci věnovanou rozvoji našeho kraje.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Ve sledovaném období oddělení grantových programů realizovalo nebo bude realizovat
tyto činnosti:
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u grantových projektů z prioritní osy 1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání probíhalo
hodnocení formální a hodnocení přijatelnosti projektů předložených do 3. výzvy,
celkem bylo předloženo a zhodnoceno 107 projektových žádostí v objemu
300 139 087,80 Kč, v procesu hodnocení přijatelnosti bylo vyřazeno 22 projektových
žádostí v objemu 68 581 339,82 Kč,
26. 5. 2010 byla vyhlášena 2. výzva k předkládání projektových žádostí do oblasti
podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání, alokovaná částka na výzvu je
50 mil. Kč, ukončení příjmu žádostí je 9. 7. 2010.

Příprava projektu Centrum popularizace vědy Vysočina (CPVV)
Projekt je připravován ve spolupráci několika odborů krajského úřadu do Operačního
programu Věda a výzkum pro inovace (OP VaVpI), prioritní osa 3 Popularizace,
propagace a medializace vědy a techniky, projekt musí být podán nejpozději do
30. 6. 2010. V současné době probíhají intenzivní práce na přípravě žádosti.
Financování OP VaVpI je100%, max. možná získaná částka může činit 600 mil. Kč, další
výdaje jsou nezpůsobilé a budou financovány ze zdrojů kraje. Finančními partnery
projektu budou 4 instituce, kterými jsou - Vysočina Tourism, příspěvková organizace;
Vysočina Education, příspěvková organizace; Vysoká škola polytechnická Jihlava,
Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební. Dále je o spolupráci jednáno
s Akademií věd České republiky, Agenturou Dobrý den, ČEZ nebo Národním technickým
muzeem. Podrobné informace k přípravě projektu jsou uvedeny v materiálu předloženém
na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 22. 6. 2010.

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


Vybrané aktivity OSH
Ve sledovaném období zajišťoval OSH následující aktivity:
- dne 26. 5. 2010 proběhlo předání záslužných medailí složkám Integrovaného
záchranného systému v Horáckém divadle Jihlava,
- dne 1. 6. 2010 byla v rámci tiskové konference podepsána smlouva o spolupráci
integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina,
- dne 2. 6. 2010 se uskutečnil Den otevřených dveří v sídle kraje Vysočina, tematicky
zaměřený na oblast aktivní i pasivní bezpečnosti a 10. výročí založení kraje
Vysočina,
- ve dnech 9. - 12. 6. 2010 se uskutečnila pracovní cesta členů Zastupitelstva kraje
Vysočina do partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny.



Úspěšné dokončení projektu Vítejte na Vysočině
V dubnu sekretariát hejtmana dokončil poslední aktivitu projektu Vítejte na Vysočině.
V květnu proběhla úspěšná kontrola projektu ze strany ROP Jihovýchod. Začátkem
června kraj přijal poslední platbu z projektu.
Projekt Vítejte na Vysočině byl realizován v období od 14. 1. 2009 do 30. 4. 2010
v celkovém objemu finančních prostředků cca 5,8 mil. Kč, z čehož 5,36 mil. Kč tvořila
dotace ze strukturálního fondu ERDF a z národních veřejných zdrojů (RR).
Hlavní aktivitou tohoto projektu bylo vytvoření reprezentativních propagačních materiálů,
filmu a propagačních spotů o Vysočině v šesti jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ, IT, FJ,
UK), dále pak vybavení prezentační technikou, drobnými reklamními předměty a
velkoplošným propagačním stanem, zajištění promoaktivit na pěti nejvýznamnějších
kulturních, sportovních a společenských akcích.
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Ocenění Zlatý středník za Image brožuru kraje Vysočina
Kraj Vysočina získal prestižní ocenění v soutěži Zlatý středník 2010 se svoji "image"
tiskovinou o kraji Vysočina v kategorii "Zvláštní ocenění za prezentaci kraje". Do soutěže,
kterou každoročně pořádá PR Klub, se letos přihlásilo celkem 133 firemních periodik.
Plnobarevná publikace má 40 stran a byla vydána v celkovém počtu téměř 70 tis. kusů
celkem v šesti jazykových mutacích.



Jednání bezpečnostní rady kraje
Dne 14. 5. 2010 se uskutečnilo výjezdní zasedání bezpečnostní rady kraje (BRK)
v prostoru Jaderné elektrárny Dukovany (JE). Členové bezpečnostní rady byli
informováni o činnosti Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany.
Dále byli seznámeni s provozem a další perspektivou rozvoje JE s důrazem na
bezpečnost jejího provozu. Byl upřesněn princip a způsob výcviku operátorů blokových
dozoren směnového inženýra v prostorách výcvikového trenažéru blokové dozorny.
Členové BRK navštívili sklad vyhořelého paliva JE a pracoviště havarijního štábu JE.



Seminář k problematice elektronické bezpečnosti
OSH spolupracoval s odborem informatiky na přípravě a realizaci dvoudenního semináře
k problematice elektronické bezpečnosti, který se konal ve dnech 25. - 26. 5. 2010 v sídle
kraje Vysočina. Obsah semináře byl zaměřen na 2 cílové skupiny:
- veřejná správa, podnikatelé, Policie ČR, státní zastupitelství,
- školství, sociální služby, pedagogicko-psychologické poradny, média, knihovny –
veřejnost.

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


Legislativa
oPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 22 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k návrhu zákona o podpoře využívání
energie z obnovitelných a druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby
elektřiny a tepla a o změně některých zákonů, ke 3 návrhům nařízení vlády (návrh
nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky a postupy pro zajištění propojitelnosti
elektronických systémů plateb a odbavení cestujících; návrh nařízení vlády, kterým se
stanoví minimální hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti a způsob jejich
prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících; návrh
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s
výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů), k 11 návrhům vyhlášek a k 6 návrhům
materiálů nelegislativní povahy.



Zpoplatnění informací
oPKŽÚ připravil sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a sazebník úhrad za
poskytování informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Ke zpoplatnění informací dojde od 1. 7. 2010.

Oddělení řízení lidských zdrojů (oŘLZ):


Úřad roku „Půl na půl“
Oddělení řízení lidských zdrojů zajistilo účast v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt
k rovným příležitostem. Soutěž je pod záštitou Ministerstva vnitra ČR realizována obecně
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prospěšnou společností Gender Studies. Krajský úřad kraje Vysočina se umístil
v kategorii krajské úřady na 3. místě. Slavnostní vyhlášení a převzetí ocenění proběhne
v rámci konference „Rovné příležitosti“ dne 17. 6. 2010.


Závodní preventivní péče
Nově bylo zajištěno poskytování závodní preventivní péče pro zaměstnance kraje
zařazené do krajského úřadu. Smlouva uzavřená s lékařem, který tuto péči poskytoval od
roku 2001, byla z jeho strany ke dni 30. 6. 2010 vypovězena.

V Jihlavě dne 8. 6. 2010
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