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Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 21. 9. 2010 s výhledem do 9. 11. 2010
Následující písemná zpráva zachycuje období od 21. 9. 2010 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 25. 10. 2010 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
9. 11. 2010 (6. zasedání v roce 2010). Je přílohou materiálu (ZK-06-2010-03, 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
Byly provedeny standardní čtvrtletní aktualizace datového skladu. Byly započaty práce
na několika skupinách dat z personální oblasti úřadu (pracovní úrazy, centralizované
vzdělávání, výběrová řízení) a na vytvoření systému výkonnostních ukazatelů a
ukazatelů efektivity v rámci plnění strategických cílů úřadu. Započala tvorba zadávací
dokumentace pro veřejnou zakázku projektu Rozšíření datového skladu kraje Vysočina.
• Další aktivity
Byla zahájena činnost a spolupráce s dodavateli v oblasti zefektivnění systémů řízení
kvality a strategického řízení úřadu v rámci projektu Kvalita 09.
Odbor ekonomický (OE):
• Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2011
V současné době probíhají práce na zpracování návrhu rozpočtu na rok 2011. Daňové
příjmy v návrhu rozpočtu jsou navrženy ve výši 101 % na rozpočet roku 2010. Úměrně
výši zdrojů musely být přizpůsobeny výdaje, a to tak, že byla snaha pokrýt závazky
přecházející z roku 2010 a dále financovat mandatorní (povinné) výdaje v nezbytné výši.
Další plánované finanční prostředky jsou navrženy na krytí evropských projektů a
fakultativních výdajů. Do zdrojů rozpočtu byl zapojen i úvěr od EIB. Návrh rozpočtu bude
projednán v klubech zastupitelstva kraje dne 9. 11. 2010, následně předložen
30. 11. 2010 do rady kraje a dne 14. 12. 2010 bude předložen zastupitelstvu kraje
k projednání.
Odbor informatiky (OI):
• Jednání k problematice eGovernmentu s novým vedením Ministerstva vnitra ČR
13. 10. 2010 proběhlo na úrovni Komise pro informatizaci veřejné správy Asociace krajů
ČR (AKČR) jednání se zástupci sekce pro informatiku a eGovernment Ministerstva vnitra
ČR (MVČR) k problematice národních a regionálních IT projektů a dalšího rozvoje
eGovernmentu v ČR. Výsledkem jednání je především společný apel na urychlené řešení
problematiky udržitelnosti současných aktivit a projektů a naplnění memoranda mezi
AKČR a MVČR. Většina pro kraj stěžejních centrálních projektů je přehodnocována a tím
pádem ve značném zpoždění.
• Projekty Integrovaného operačního programu
K 30. 9. 2010 odevzdal odbor informatiky žádosti projektů Technologického centra a sítě
ROWANet II., Digitalizace a ukládání, Digitální mapy veřejné správy a Vnitřní integrace
úřadu do osmé výzvy Integrovaného operačního programu. Byly zahájeny práce na
příslušných zadávacích dokumentacích plánovaných veřejných zakázek.
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Odbor kontroly (OK):
• Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2010 se uskutečnily v září a říjnu
kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortu sociálních věcí a
zdravotnictví. Nyní probíhají následné veřejnosprávní kontroly hospodaření
příspěvkových organizací kraje v resortu školství.
• Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená působnost)
Od srpna 2010 pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí vykonávají dílčí
přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji Vysočina za rok 2010.
SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):
•

Dvacáté bramborářské dny v Havlíčkově Brodě
Jubilejní 20. bramborářské dny se konaly 14. – 16. 10. 2010 v Havlíčkově Brodě. Dne
15. 10. 2010 se uskutečnil odborný seminář bramborářů nejen z České republiky, ale i ze
zahraničí. Při tomto semináři probíhaly doprovodné akce, které prezentovaly agrární
sektor, oblast bramborářství. Kraj Vysočina – odbor lesního a vodního hospodářství a
zemědělství ve spolupráci s Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov kraje
Vysočina se prezentovaly ve společném stánku, kde poskytovaly informace z agrárního
sektoru.

•

Sanace skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
Ke dni 14. 10. 2010 bylo v rámci sanace bývalé skládky nebezpečných odpadů v k.ú.
Pozďátky dokončeno odstranění všech odpadů uložených na této skládce. Průběh
sanace je sledován při pravidelných kontrolních dnech 1x měsíčně, kterých se mimo
jiných účastní i zástupci Krajského úřadu kraje Vysočina, OLVHZ. Nadále zde pokračuje
čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění na mobilním
čistícím zařízení a jejich zpětné vypouštění do vod podzemních a probíhá monitoring
jakosti podzemních, povrchových a čerpaných vod.

•

Seminář pro vodoprávní úřady
OLVHZ pod záštitou radního Ing. Josefa Matějka uspořádal ve dnech 7. a 8. 10. 2010
v Jaroměřicích nad Rokytnou seminář pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou
působností k tzv. velké novele vodního zákona. Přednášejícími byli zástupci krajského
úřadu, zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí a předseda
výkladové komise Ministerstva zemědělství k vodnímu zákonu.
• Seminář k lokálním hlásným a varovným systémům
Dne 18. 10. 2010 uspořádalo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s krajem
v kongresovém sále v sídle kraje seminář k lokálním hlásným a varovným systémům
v ochraně před povodněmi určený pro povodňové orgány obcí. Přednášejícími byli
zástupci Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí České
republiky, Českého hydrometeorologického ústavu a Hasičského záchranného sboru.

Odbor sociálních věcí (OSV):
• Srdce na dlani
Ve středu 6. 10 2010 se na Krajském úřadě kraje Vysočina, sešlo téměř 140 uživatelů a
pracovníků zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina na setkání s názvem
Srdce na dlani VII. Celé dopoledne se neslo v duchu podtitulu akce: „Aktivně a
s úsměvem se srdcem na dlani“. Uživatelé sociálních služeb se v části dne věnovali hře,
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při které rozličným způsobem představovali zadaná slova a diváci měli za úkol slova
uhodnout. Vyvrcholením setkání bylo finálové utkání mezi seniory z Domova důchodců
Onšov a klienty z Ústavu sociální péče Lidmaň ve hře zvané „šoupanda“. Z vítězství
se nakonec radovali senioři z Onšova.
• Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace
V současné době probíhá realizace dvou podlimitních veřejných zakázek – Dodávka
nábytku do domova pro seniory ve Velkém Meziříčí a dodávka elektrických
pečovatelských lůžek pro domov pro seniory Velké Meziříčí. Slavnostní otevření nového
domova je stanoveno na 24. 1. 2011.
• Projekt rodinné pasy
Ve sledovaném období byla podána první monitorovací zpráva projektu, doručeno
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, zprovozněna webová stránka
projektu a zahájen provoz kontaktního centra pro Vysočinu a Dolní Rakousko. Ve
sledovaném období byla také dokončena příprava I. edice rodinného časopisu kraje
Vysočina.
• Porada ředitelů sociálních zařízení
Odbor sociálních věcí uspořádal poradu ředitelů sociálních zařízení zřizovaných krajem
Vysočina. Hlavním bodem jednání byla otázka financování v letošním a dalším roce.
V současné době nemá žádné zařízení zřizované krajem Vysočina finanční problémy.
Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):
• Návštěva ministra školství
Během krátké návštěvy Vysočiny se ministr Dobeš sešel také s vedením kraje. Při této
schůzce mu byl představen projekt „Centrum popularizace vědy Vysočina“ a proběhla i
krátká diskuse na téma koncepce a potřeby regionálního školství. Od radní Marie
Kružíkové obdržel pan ministr písemný přehled témat potřebných z hlediska kraje
k řešení.
• Porady s vedoucími pracovníky škol a školských zařízení zřizovaných obcemi
Jedenkrát ročně organizuje OŠMS porady pracovníků odboru s řediteli obecních škol a
školských zařízení v jednotlivých okresech kraje.
Odbor zdravotnictví (OZ):
• Seminář Syndrom vyhoření
V rámci pracovní skupiny Podnik podporující zdraví byl pro zaměstnance krajského
úřadu zorganizován seminář Syndrom vyhoření.
• Splněn strategický cíl
Oddělení zdravotní správy zavedlo systém elektronické komunikace s laickou i odbornou
veřejností v oblasti zdravotnictví. Došlo tak k urychlení komunikace s odborníky z oboru a
zlepšení informovanosti laické veřejnosti.
• Věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení
V návaznosti na nabytí účinnosti vyhlášky č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a
technické vybavení zdravotnických zařízení byly oddělením zdravotní správy
zaktualizovány metodiky a formuláře pro zdravotnická zařízení.
• Ukončení projektu Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
Oddělení zdravotní péče uzavřelo a předalo Úřadu regionální rady vyúčtování projektu
Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod, který byl spolufinancován
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z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Ve sledovaném období provedl Úřad
regionální rady na oddělení zdravotní péče kontrolu, při níž nezjistil nedostatky.
Odbor životního prostředí (OŽP):
• Péče o přírodní rezervace a přírodní památky
Ve sledovaném období byla dokončena celoroční realizace opatření péče o zvláště
chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky) v celkovém objemu 3,9 mil. Kč.
Byla vyhlášena nová přírodní památka Borky, do fáze projednání pokročilo vyhlašování
přírodních památek Hajnice a Starý Přísecký rybník. Celkem odbor zajišťuje péči o 122
zvláště chráněných území.
• Metodická porada pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Dne 12. 10. 2010 proběhla metodická porada pro obecní úřady obcí s rozšířenou
působností na úseku ochrany přírody a krajiny. Hlavní pozornost se soustředila na
součinnost orgánů ochrany přírody a vodoprávních úřadů po novele vodního zákona. Ve
spolupráci s oddělením vodního hospodářství krajského úřadu se podařilo nalézt
uspokojivá řešení většiny administrativních otázek spojených s uvedenou novelou.
• Pracovní porada pracovníků ochrany ovzduší
OŽP společně s Jihočeským krajem uspořádal v rámci metodické pomoci obcím ve
dnech 18. a 19. 10. 2010 pracovní poradu týkající se problematiky ohlašování agendy
ovzduší prostřednictvím Integrovaného Systému plnění ohlašovacích povinností
(ISPOP), zpracování dat poplatkové agendy a nové legislativy v oblasti ochrany ovzduší.
Na pracovní poradě byla řešena problematika zpoplatňování zdrojů, pálení odpadu na
otevřeném ohništi, kategorizace zdrojů a vývoj legislativy v oblasti ochrany ovzduší. OŽP
na poradě přítomné seznámil s projekty monitorující kvalitu ovzduší v kraji Vysočina.
Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):
• Úsek voleb
Ve dnech 15. a 16. 10. 2010 proběhly volby do zastupitelstev obcí, jejichž organizačně
technickou přípravu zabezpečovalo oddělení ostatních správních činností. Předtím,
v průběhu měsíců září a říjen 2010, byla ve spolupráci s Českým statistickým úřadem
Jihlava zajištěna školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí (celkem
1 136 okrsků). Pokud jde o volby do ⅓ Senátu Parlamentu České republiky, jejichž I. kolo
proběhlo ve shora uvedeném termínu a II. kolo ve dnech 22. 10. a 23. 2010, zajišťovalo
oddělení ostatních správních činností zejména kontroly průběhu hlasování ve volebních
místnostech.
SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):
• Plán zimní údržby silnic
Byl zpracován Plán zimní údržby silnic na zimní období 2010/2011. Zimním obdobím se
dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. rozumí doba od 1. 10. do 31. 3. následujícího roku. Plán
zimní údržby byl projednán se zástupci Hasičského záchranného sboru, zdravotní
záchrannou službou, Policií ČR, Městskými úřady, odbory dopravy a odbory životního
prostředí, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) a velkými dopravci kraje Vysočina
v jednotlivých okresech. Takto zpracovaný Plán zimní údržby byl předložen Krajskému
úřadu kraje Vysočiny, Odboru dopravy a silničního hospodářství a dále prostřednictvím
ŘSD ČR zaslán na Ministerstvo dopravy ČR k vydání Schvalovací doložky.
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•

Investiční výstavba
V tomto období byla uvedena do provozu silnice II/405 v úseku Příseka – Brtnice, mosty
ev. č. 602 – 029, 030, 031 a 037 na silnici II/602 v úseku mezi Jihlavou a Velkým
Meziříčím, most ev. č. 3507-1 v Havlíčkově Borové, průtah v obci Bransouze, most ev. č.
03811-1 v Havlíčkově Brodě. Byla zahájena rekonstrukce 3. stavby silnice II/602 v úseku
Jihlava – Pelhřimov.
• Seminář
Odbor dopravy a silničního hospodářství zorganizoval koncem září dvoudenní seminář
k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, určený pro pracovníky odborů
dopravy městských úřadů v kraji Vysočina.
• Účelová dotace
Kraj Vysočina obdržel druhou část účelové dotace na úhradu zvýšených odměn na
čekání řidičů mezi spoji ve veřejné linkové autobusové dopravě podle nařízení vlády
č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku
zaměstnanců v dopravě ve výši 2 052 000 Kč. Jsou uzavírány dodatky ke smlouvám o
závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě a poměrná část účelové
dotace je postupně formou zálohových plateb vyplácena dopravcům.
• Jízdní řády
Byla dokončena jednání o podobě drážního jízdního řádu na období 2010/2011.
Probíhají jednání o rozsahu linkové dopravy na období 2010/2011.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR):
• Spolupráce na přípravě projektu Porta culturae
Začátkem října byl předložen do programu Evropské územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 projekt Porta culturae. Cílem projektu je vytvoření databáze
kulturních akcí, umělců a uměleckých řemesel, kulturních institucí a organizátorů v kraji
Vysočina a zajištění pilotních kulturních projektů ve spolupráci s partnery z Jihočeského
kraje, Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska. Administrátorem projektu je Muzeum
Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace. Výsledky hodnocení projektové
žádosti budou známy na začátku příštího roku.
• Realizace projektů financovaných z Regionálního operačního programu Jihovýchod
(ROP JV)
OKPPCR ve sledovaném období pokračuje v realizaci projektů financovaných z ROP JV:
- v projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ byla vyhlášena veřejná zakázka
na dodavatele softwaru pro úpravu výstupů z 3D skeneru, probíhá digitalizace
a popis sbírkových předmětů, se zapojenými institucemi jsou uzavírány smlouvy
o spolupráci,
- v projektu „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ byla vyhlášena veřejná zakázka
na vytvoření prezentačních webových aplikací, probíhá sběr dat a vytváření
grafických značek do propagačních materiálů,
- v rámci projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“
finišuje kompletní vystěhování zámku, je vybrána firma, která připraví veřejnou
zakázku na dodavatele stavby a chystá se uzavření mandátní smlouvy s firmou, která
bude administrovat veřejnou zakázku na dodavatele expozic a veřejných interiérů.
• Příprava organizačních změn v příspěvkové organizaci na úseku kultury
OKPPCR pokračuje v procesu sloučení Hradu Kámen, příspěvkové organizace a Muzea
Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. Ke schválení je zastupitelstvu kraje
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předložen dodatek zřizovací listiny a je připravována změna organizačního řádu Muzea
Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.
• Depozitáře příspěvkových organizací na úseku kultury
V současné době probíhá ve spolupráci s odborem majetkovým příprava investičního
záměru rekonstrukce objektu v Heleníně s částečným využitím pro depozitáře Muzea
Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace a Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové
organizace.
• Dotační tituly na úseku OKPPCR
OKPPCR se ve sledovaném období zabýval následujícími dotačními tituly:
- dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina
souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí –
(administrace – průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům),
- dotace na podporu neprofesionálního umění (administrace – průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina (administrace – průběžná
kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Obnova památkově chráněných území“
(administrace – průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Edice Vysočiny VII“ (administrace – uzavření
smluv s konečnými příjemci).
• Aktualizace zásad zastupitelstva kraje
V uvedeném období byly připravovány aktualizace zásad zastupitelstva kraje. Jedná se o
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních
památek v kraji Vysočina, Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací
na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina související zejména
s oslavami či připomenutím významných výročí obcí a také Zásady Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji
Vysočina. Zásady jsou aktualizovány na základě podnětů a potřeb příjemců dotace
a na základě zkušeností s administrací žádostí.
• Výkon státní správy na úseku památkové péče
Ve sledovaném období se odbor zabýval složitými správními řízeními souvisejícími
s odvolacími a přezkumnými řízeními proti závazným stanoviskům obcí s rozšířenou
působností na úseku památkové péče.
V rámci prezentace kulturního dědictví kraje Vysočina byla odbornou přednáškou
určenou pro žáky středních škol stavebního zaměření ukončena výstava Mosty a lávky
kraje Vysočina. Výstava byly zapůjčena Muzeu Vysočiny Jihlava, p. o. Výstava
Toleranční modlitebny kraje Vysočina byla zapůjčena Knihovně Matěje Josefa Sychry
ve Žďáře nad Sázavou.
• Seminář k plánům ochrany městských památkových zón a rezervací
Krajský úřad kraje Vysočina uspořádal dne 20. 10. 2010 pracovní setkání zástupců
krajských úřadů k problematice nového institutu památkové péče – plánů ochrany
městských památkových zón a rezervací. Semináře se zúčastnili zástupci všech
krajských úřadů.
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•

Finanční mechanismus EHP/Norska – program „Kulturní dědictví Vysočiny
U všech sub-projektů byly provedeny kontroly udržitelnosti. Dokončena byla publicita
projektu a zpracována a předložena ke schválení poslední průběžná monitorovací
zpráva.
V současné době probíhá kontrola programu ze strany poskytovatele - Ministerstva
financí ČR.

Odbor majetkový (OM):
• Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Byla dokončena a do užívání Gymnázia Chotěboř předána přístavba tělocvičny
s učebnami.
Bylo předáno staveniště a zahájena rekonstrukce budovy Domova důchodců Ždírec.
Probíhá veřejná zakázka na dodavatele stavby Pavilon urgentní a intenzivní péče
Nemocnice Jihlava. Byla zahájena stavba přeložky chodníku v rámci přípravy stavby
Pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava.
Probíhá stavební řízení na stavbu Centrum popularizace vědy Vysočina.
Připravuje se zahájení veřejné zakázky na stavební práce na stavby v rámci I. etapy
projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov spolufinancovaného
z Integrovaného operačního programu.
Připravuje se zahájení veřejné zakázky na stavební práce na akci Zámek Třebíč modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic spolufinancovanou z Regionálního
operačního programu NUTS2 Jihovýchod.
Byla provedena demolice budovy bývalé kuchyně v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.
• Některé významné úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Probíhají výkupy pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy.
Připravuje se aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.
Dále probíhá intenzivní majetkoprávní příprava dopravních staveb.
ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
•
•

Ve sledovaném období se v kraji Vysočina uskutečnily následující akce:
ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2010 se uskutečnila podnikatelská mise do Lvova na
Ukrajině,
dne 1. 10. 2010 se uskutečnila návštěva ministra dopravy Víta Bárty v kraji Vysočina,
dne 7. 10. 2010 se konalo setkání Žen v politice v kulturním domě v Brtnici,
dne 11. 10. 2010 se uskutečnilo setkání rady kraje se starosty pověřených obcí II. a
III. stupně,
dne 22. 10. 2010 se konal Slavnostní večer u příležitosti předávání nejvyšších
ocenění kraje Vysočina v Horáckém divadle,
dne 25. 10. 2010 se uskutečnilo setkání rady kraje s poslanci a senátory.

Pracovní porada zástupců složek Integrovaného záchranného systému a správců
komunikací k přípravě na stávající zimní období
Dne 21. 10. 2010 se v Humpolci uskutečnila pracovní porada zástupců složek
Integrovaného záchranného systému (IZS) a správců komunikací. Tématem byla
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jejich připravenost na nadcházející zimní období z hlediska zimní údržby a
bezpečnosti provozu na komunikacích nacházejících se na území kraje Vysočina.
• Spolupráce složek IZS na dálnici D1
Dne 24. 9. 2010 se pod záštitou Komise Rady AKČR pro Integrovaný záchranný systém
uskutečnil v budově Krajského úřadu kraje Vysočina odborný seminář k bezpečnosti
silničního provozu na D1. Tématem byla spolupráce složek IZS a dalších podílejících se
organizací. Semináře se zúčastnili zástupci složek IZS, Ředitelství silnic a dálnic,
poradenské firmy Generals s. r. o., dále zástupci krajů, kterými prochází dálnice D1, a
kraje Vysočina.
•

Prevence kriminality
Dnem 20. 10. 2010 byla zahájena činnost pracovní skupiny pro budování a rozšiřování
kamerových dohlížecích systémů (KDS) obcí v kraji Vysočina. Úkolem této skupiny je
navrhnout program dalšího budování (rozšiřování) KDS, jeho financování a propojení se
systémy Policie ČR. Současně pracovní skupina posoudí a navrhne možnosti využití
krajské optické datové sítě ROWANET pro vzájemné propojení obou systémů.
• Setkání koordinačního grémia - Pracovní program na roky 2010-2013
Dne 20. 10. 2010 proběhlo ve městě Retz (Dolní Rakousko) setkání členů koordinačního
grémia. Koordinační grémium je zřízeno pro naplňování pracovního programu a v jeho
čele jsou ředitel krajského úřadu kraje Vysočina, Jihočeského a Jihomoravského kraje a
Úřadu dolnorakouské zemské vlády. Koordinační grémium zejména analyzovalo
spolupráci v uplynulém roce v jednotlivých pracovních skupinách.
• Odborná návštěva NÖ Landesklinken-Holding v Dolním Rakousku
K tématu zdravotnictví se dne 27. 8. 2010 uskutečnilo setkání s vrcholovým vedením NÖ
Landesklinken-Holding a náměstkem dolnorakouského zemského hejtmana, Mag.
Wolfgangem Sobotkou. V rámci návštěvy došlo k představení samotného holdingu,
systému zdravotnictví a k návštěvě vybraných zdravotnických zařízení. Ze setkání vzešly
nové podněty ke spolupráci, ať už v rámci společného projektu, či k vzájemnému
setkávání a přenosu zkušeností z dobré praxe.
• Návštěva Martina Hyského, radního pro oblast regionálního rozvoje, ve Finsku
Ve dnech 11. až 15. 10. 2010 navštívil radní kraje Vysočina, Martin Hyský, Finsko, aby
se setkal se zástupci regionu Tampere, zjistil možnosti případného navázání partnerské
spolupráce s tímto regionem v budoucnosti a našel zde případné partnery do evropských
projektů. M. Hyský pozval jménem hejtmana kraje Vysočina starostu regionu Tampere na
oficiální návštěvu kraje Vysočina. Během návštěvy M. Hyský navštívil také regionální
Hospodářkou komoru, Univerzitu aplikovaných věd, Instituci TAKK zaměřenou na
vzdělávání dospělých a dvě střední školy.

ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení interního auditu (OddIA):
• Audit zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
Interní audit zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací zřizovaných krajem
Vysočina jsme vykonali v rámci plánu interního auditu na rok 2009 a 2010. Auditovanými
útvary byly odbory úřadu, které vykonávají zřizovatelské funkce vůči příspěvkovým
organizacím kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí,
odbor zdravotnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor kultury a památkové
péče), a okrajově také odbory, které se podílejí na řízení příspěvkových organizací ve
svěřených oblastech (odbor ekonomický, odbor majetkový, odbor informatiky, odbor
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kontroly). Auditovaným obdobím bylo období od 1. 1. 2007 do 1. 11. 2009. Audit jsme
realizovali v období od 9. 11. 2009 do 31. 8. 2010.
Základním cílem auditu bylo prověření zákonných náležitostí a náležitostí podle vnitřních
předpisů ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací, prověření organizačních řádů
příspěvkových organizací, prověření úrovně metodické pomoci poskytované odbory
Krajského úřadu (KrÚ) příspěvkovým organizacím a prověření úrovně komunikace mezi
odbory KrÚ Vysočina a příspěvkovými organizacemi a mezi odbory navzájem. Jednotlivá
auditní zjištění a doporučení jsme projednali s vedením úřadu a auditovanými. Na
základě projednání s vedením úřadu je realizace auditních doporučení odložena na dobu
po ukončení realizační fáze projektu Kvalita 09, aktivity Řízení příspěvkových organizací.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):
• Legislativa
oPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 38 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 10 návrhům zákona, k 1 návrhu
ústavního zákona, k 8 návrhům nařízení vlády, k 15 návrhům vyhlášek a ke 4 návrhům
materiálů nelegislativní povahy.
Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):
•
Krajský úřad kraje Vysočina získal ocenění za péči o duševní zdraví a pohodu
na pracovišti
V rámci mezinárodního projektu „Práce v souladu se životem“, který realizuje Státní
zdravotní ústav Praha jako České kontaktní Centrum Evropské sítě podpory zdraví na
pracovišti pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, proběhlo dne 19. 10. 2010
v Kaiserštejnském paláci v Praze slavnostní ocenění nejlepších účastníků evropské
soutěže podniků Mental Health at Workplace. Logo za dobré výsledky ve snižování
zdravotního rizika zaměstnanců v oblastech podpory duševního zdraví a pohody na
pracovišti může od letošního roku používat také Krajský úřad kraje Vysočina. Toto
významné ocenění v oblasti podpory zdraví zaměstnanců získal krajský úřad vedle již
uděleného titulu Podnik podporující zdraví 2. stupně.
Oddělení řízení lidských zdrojů je nositelem strategického cíle krajského úřadu pro
období 2010 – 2012 „Podnik podporující zdraví“, koordinuje činnost ustanovené pracovní
skupiny a značnou měrou přispělo k realizaci aktivit, podání přihlášky a zpracování
podkladů vedoucích k získání uvedeného ocenění.
• Personální informační systém
V měsíci říjnu zpracovalo oddělení řízení lidských zdrojů ve spolupráci s odborem
regionálního rozvoje a informatiky výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku
„Personální informační systém“, jejíž předmětem bude pořízení softwaru v rámci projektu
„Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina“ realizovaného na
základě získané podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt
si klade za cíl zdokonalit a současně zefektivnit řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě
kraje Vysočina, rozšířit moderní ICT, zavést a vyžívat komplexní softwarovou podporu
pro činnosti při řízení lidských zdrojů, podpořit osobní rozvoj zaměstnanců s důrazem na
rozvoj manažerských kompetencí a dispozic u vedoucích pracovníků, zdokonalit systém
vzdělávání a vytvořit podmínky pro jeho optimální realizaci.
• Katalog prací 2010
Dne 1. 10. 2010 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě. Tímto nařízením se stanoví zařazení prací ve veřejných
službách a správě do platových tříd zaměstnanců, kterým je za práci poskytován plat.
Nový katalog prací zohledňuje změny ve veřejných službách a správě, které nastaly za
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dlouhou dobu, po kterou nebylo možno katalog upravovat (od počátku platnosti nového
zákoníku práce), například v sociálních službách, v elektronizaci veřejné správy, ve
stavebním řádu, v dopravně správních agendách, ve správě kulturních zařízení, u
zdravotnických povolání, ve vydávání průkazů, ve správě justice apod. Doplnily se věci
dříve chybějící (datové schránky, kontaktní místa) včetně zcela nových povolání (interní
auditor, manažer kvality), nahradila se nevyhovující znění, došlo ke zvýšení přehlednosti
předpisu a právní určitosti při zařazování zaměstnanců do platových tříd.
Oddělení řízení lidských zdrojů v daném období realizovalo nastavení změn a dopadů
nového katalogu prací do struktury funkčních míst krajského úřadu a zajistilo odpovídající
změny zařazení zaměstnanců zařazených do krajského úřadu.
• Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Jihlava
V říjnu 2010 proběhla na oddělení řízení lidských zdrojů externí kontrola vykonaná
Okresní správou sociálního zabezpečení Jihlava. Předmětem kontroly byl odvod
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění, a to u
zaměstnanců kraje a uvolněných zastupitelů kraje v období od 1. 1. 2009 až do
30. 9. 2010. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani doporučena jakákoliv
opatření ke zjednání nápravy.
V Jihlavě dne 25. 10. 2010
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