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Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 9. 11. 2010 s výhledem do 14. 12. 2010
Následující písemná zpráva zachycuje období od 9. 11. 2010 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 29. 11. 2010 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
14. 12. 2010 (7. zasedání v roce 2010). Je přílohou materiálu (ZK-07-2010-03, 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 dokončeny práce na datech z personální oblasti úřadu (pracovní úrazy,
centralizované vzdělávání, výběrová řízení) a pokračovaly práce na vytvoření systému
výkonnostních ukazatelů a ukazatelů efektivity v rámci plnění strategických cílů úřadu a
na zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku projektu Rozšíření datového skladu kraje
Vysočina. Byla vytvořena komplexní dokumentace datového skladu.



Ostatní aktivity
Pokračovaly aktivity v oblasti zefektivnění systémů řízení kvality a strategického řízení
úřadu v rámci projektu Kvalita 09 a byly zahájeny přípravné práce na předání vybraných
agend odboru.

Odbor ekonomický (OE):


Návrh rozpočtu kraje na rok 2011
Ekonomický odbor vypracoval návrh rozpočtu kraje na rok 2011. Konečná podoba
návrhu rozpočtu je tvořena číselnou bilancí, která bude předložena zastupitelstvu kraje
ke schválení, návrhem rozpočtu včetně komentáře a přílohami. Návrh rozpočtu byl
předložen do jednání rozpočtové komise, finančního výboru a rady kraje tak, aby mohl
být předložen na projednání v zastupitelstvu kraje dne 14. 12. 2010.



Předávání výkazů obcemi do centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)
Ekonomický odbor provádí v přeneseném výkonu státní správy kontrolu účetních výkazů
obcí kraje, které jsou v současné době obcemi šifrovány a posílány do CSÚIS.
Pravidelně však dochází k tomu, že obce zašlou jiné údaje na portál krajského úřadu a
jiné do CSÚIS. Tím se počet kontrol ze strany pracovnic ekonomického odboru
znásobuje a je více pracný. Proto se krajský úřad, ekonomický odbor, rozhodl k akceptaci
systému, kdy konečné účetní výkazy obcí budou zasílány na portál krajského úřadu,
který po provedení jejich kontroly zajistí jejich zašifrované odeslání do CSÚIS. Tím bude
dosaženo toho, že výkazy budou evidovány ve stejné podobě na portále krajského úřadu
i v CSÚIS a nebude třeba duplicitních následných kontrol. Zefektivnění práce umožní
snížení počtu pracovnic detašovaných pracovišť.

Odbor informatiky (OI):


Projekty Integrovaného operačního programu (IOP)
Odbor k 30. 9. 2010 podal žádosti celkem 5 projektů v rámci výzvy IOP č. 8. Jde o
projekty Technologického centra kraje a rozvoje sítě ROWANet II., Digitalizace a
ukládání, Datového skladu, Vnitřní integrace a Digitální mapy veřejné správy.
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2. 11. 2010 pak bylo vyhlášeno zadávací řízení prvních dvou nadlimitních veřejných
zakázek na realizaci Technologického centra kraje a rozvoje sítě ROWANet II.


Projekty eHealth
Odbor informatiky ve spolupráci s odborem zdravotnictví a zdravotnickými zařízeními
kraje Vysočina intenzivně realizuje schválenou strategii eHealth kraje. V období od
9. 11. 2010 proběhla řada jednání k projektům eMeDoCs (výměna zdravotnické
dokumentace), sjednocení ERP (ekonomické informační systémy), NeOS (centrální
nákup) a zejména eAmbulace ve spolupráci s Taiwanskými partnery. Poslední kolo
jednání proběhlo v rámci návštěvy delegace kraje na Taiwanu, která byla organizována
na základě pozvání ministerstva zahraničních věci Taiwanu.



Konference
Zástupci odboru informatiky se zúčastnili dvou stěžejních konferencí, na kterých
prezentovali aktuální stav informatiky a rozvojové projekty kraje Vysočina. Šlo o Krajský
rok informatiky v Hradci Králové a Úvodní konference projektu OSEPA k problematice
využívání OpenSource softwaru ve veřejné správě ve Španělském Badajoz.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2010 probíhají následné
veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortech školství
a kultury.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Od srpna do prosince 2010 vykonali pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí
přes 400 dílčích přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji
Vysočina za rok 2010.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Změna užívání pracoviště Věžní 26, Jihlava
Kraj Vysočina užívá objekt na adrese Věžní 26 v Jihlavě na základě nájemní smlouvy ze
dne 10. 3. 2009. V objektu jsou pracoviště krajského úřadu (odbor zdravotnictví) a
příspěvkové organizace Vysočina Tourism.
Na základě jednání ředitele krajského úřadu s vlastníky objektu bylo dohodnuto od
1. ledna 2011 snížení nájemného o 8 %, tj. o cca 465 tis. Kč za rok.



Změna užívání pracoviště Tolstého 15, Jihlava
Kraj Vysočina užívá na základě smlouvy o výpůjčce od 1. 1. 2003 nebytové prostory
v bývalém objektu okresního úřadu Tolstého 15 v Jihlavě. V objektu je pracoviště
krajského úřadu odboru sociálních věcí. Platnost smlouvy o výpůjčce končí 31. 12. 2010.
Hejtman kraje dopisem ze dne 10. 8. 2010 požádal o prodloužení období užívání, a to
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012. Žádost byla projednána vládní dislokační komisí, která
rozhodla o užívání nebytových prostor formou pronájmu na dobu od 1. 1. 2011 do
31. 12. 2011. Předpokládaná částka nájemného pro rok 2011 je 693 tis. Kč.



Změna užívání pracoviště ve Žďáře nad Sázavou
Kraj Vysočina užívá od 1. 1. 2007 dle nájemní smlouvy v objektu bývalého okresního
úřadu ve Žďáře nad Sázavou nebytové prostory pro zabezpečení výkonu činností
přenesené působnosti (odbor ekonomický, odbor kontroly a odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství). V průběhu roku 2010 došlo ke snížení počtu zaměstnanců
ekonomického odboru (odchod do starobního důchodu, funkční místo bylo převedeno na
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pracoviště v Jihlavě) a uvolnila se jedna kancelář. Od 1. 1. 2011 je zmenšena užívaná
plocha nebytových prostor a sníženo nájemné o částku cca 23 tis. Kč za rok.
SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):


Setkání se zástupci neziskového sektoru
OLVHZ ve spolupráci s radním Ing. Josefem Matějkem uspořádal čtyři setkání se
zástupci neziskového sektoru – chovateli, zahrádkáři, myslivci a včelaři. Na schůzkách
si přítomní vyměnili zkušenosti a domluvili se na další spolupráci v roce 2011.



Sanace skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
V rámci sanace bývalé skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky bylo dokončeno
odstranění všech odpadů uložených na této skládce, probíhají práce na postupném
odstranění vlastní stavby, v první řadě drenážních a těsnících vrstev. 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.



Zasedání Povodňové komise kraje Vysočina
Dne 24. 11. 2010 se konalo pravidelné zasedání Povodňové komise kraje Vysočina
svolané hejtmanem jako předsedou této povodňové komise. Zasedání bylo věnováno
zejména vyhodnocení letošních letních povodní z přívalových srážek, velké novele
vodního zákona ve vztahu k ochraně před povodněmi, změnám směrodatných limitů pro
jednotlivé stupně povodňové aktivity na hlásných profilech na území kraje, zpracování
údajů o zvláštních povodních pro vodní díla I. až III. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.



Národní lesnický program II
Vláda 1. 10. 2008 schválila Národní lesnický program pro období do roku 2013 (NLP II).
Iniciačním, koordinačním a poradním orgánem pro realizaci NLP II je Koordinační rada.
V ní pracují delegáti reprezentující hlavní zainteresované profesní organizace,
akademické obce, odborná a občanská veřejnost. Jako delegát zastupující Asociaci krajů
ČR byl jmenován za člena Koordinační rady NLP II MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
Vysočina. Jeho zástupcem v této věci byl jmenován Ing. Petr Bureš, vedoucí Odboru
lesního a vodního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina.
NLP II je součást státní lesnické politiky a zároveň je v něm naplňována Lesnická
strategie pro Evropskou unii. K řešeným tématům patří např. zlepšení dlouhodobé
konkurenceschopnosti, zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů či problematika lesů
ve vlastnictví států.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Konference Prevence internetové kriminality
V rámci Individuálního projektu „Podpora systému primární prevence sociálně
patologických jevů“ jsme uspořádali konferenci na téma: „Prevence internetové
kriminality“. Konference se uskutečnila 3. 11. 2010 v prostorách Krajského úřadu kraje
Vysočina. Této odborné konference se zúčastnila stovka posluchačů především z řad
pedagogů, policistů, strážníků, zástupců Probační a mediační služby ČR a nestátních
neziskových organizací. Ze zastoupených pedagogů se jednalo o zástupce
47 základních škol, což představuje 17,6 % z celkového počtu 267 základních škol v kraji
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Vysočina. Ze středních škol bylo zastoupeno 27 škol, což představuje 42,19 %
z celkového počtu 64 škol. Celkový počet zastoupených základních a středních škol byl
74, což činí 22,36 % z celkového počtu 331 základních a středních škol.


Konference Hospicová péče
Ve čtvrtek 4. 11. 2010 proběhla další odborná konference, a to na téma Hospicová péče.
Mezi řadou přednášejících byli i zástupci hospice Stichting, který se nachází
v nizozemském městě Utrecht. V rámci konference proběhla velice živá debata všech
zúčastněných s různými protichůdnými názory na danou problematiku.



Konference Integrace Romů na lokální úrovni
Ve sledovaném období uspořádal odbor sociálních věcí dne 26. 11. 2010 další
konferenci, tentokrát byla hlavním tématem Integrace Romů na lokální úrovni. V rámci
konference byla Mgr. Gabrielou Hrabáňovou, vedoucí kanceláře Rady vlády pro
záležitosti romské menšiny, prezentována Vládní koncepce romské integrace 2010 –
2013 a možnosti její implementace na lokální úrovni.



Kontrola Ministerstva práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí provedlo věcnou i finanční kontrolu
projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální
projekt. Kontrola se uskutečnila ve dnech 9. - 11. 11. 2010. V závěru kontroly bylo
kontrolory konstatováno, že se kraj jako příjemce podpory nedopustil žádného
pochybení.



Zajištění vakcín
Ve spolupráci s Radou vlády ČR se podařilo prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví
zajistit zdarma očkovací vakcíny proti virové hepatitidě typu A, B pro terénní pracovníky
jak obcí a jimi zřizovaných organizací, tak i nestátních neziskových organizací, kteří se
pohybují v romských komunitách.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Porady škol a školských zařízení zřizovaných obcemi:
OŠMS pořádá jednou ročně porady s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných
obcemi. Porady se konají ve všech okresních městech kraje a jsou vhodným
prostředkem pro předání informací v oblasti školství. Na porady s řediteli organizací
zřizovaných obcemi navazují porady s ekonomy.



Konference o výchově a vzdělávání ve Zlatých Moravcích:
V rámci partnerských vztahů mezi krajem Vysočina a Nitranským samosprávným krajem
se konference zúčastnili radní M. Kružíková, M. Pech, K. Ubr a R. Křivánek. Tématem
konference bylo klima školy, vliv ředitele na tvorbu klimatu školy a potřeby žáků. Zástupci
kraje přispěli k programu konference příspěvky na téma vzdělávání ředitelů v kraji
Vysočina.



Jednání o převodu ZUŠ a DDM:
Naplánované setkání s představiteli nově zvolených obecních samospráv a projednání
nedokončených převodů zřizovatelských kompetencí k ZUŠ v Havlíčkově Brodě a DDM
v Jihlavě.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Dotace na územní plány obcí 2011
Dne 30. 9. 2010 uplynul termín pro podání žádostí o dotaci na územní plány obcí
z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2011. O tuto systémovou dotaci bylo odboru územního
plánování a stavebního řádu doručeno celkem 31 žádostí od obcí. Celková částka
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požadovaných dotací pro rok 2011 představuje 3 505 154 Kč. Celková cena územních
plánů dotovaných krajem v roce 2011 bude 5 357 235 Kč. Požadovaná částka na dotace,
vycházející z doložených účetních dokladů, bude promítnuta do kapitoly Územní
plánování rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2011 a předložena Zastupitelstvu kraje
Vysočina k projednání a ke schválení.
Odbor zdravotnictví (OZ):


Prověřovací cvičení zdravotnických zařízení
Dne 16. 11. 2010 bylo poprvé v kraji provedeno prověřovací cvičení v Nemocnici
Havlíčkův Brod, p. o. Prověřovací cvičení bylo neohlášené a mělo za cíl reálně prověřit
traumatologickou a krizovou připravenost. Výsledek cvičení byl pozitivní.



Školení v nemocnicích
Pracovníci oddělení zdravotní péče provedli individuální školení v nemocnicích krajem
zřizovaných. Proškoleny byly zdravotní sestry provádějící objednávky prostřednictvím
software NEOS.



Školení pro kodéry
Oddělení zdravotní péče připravilo veřejnou zakázku Školení pro kodéry ve zřizovaných
nemocnicích. Vítězný uchazeč ve sledovaném období zahájil realizace školení v těchto
oblastech - školení pro primární kodéry a školení pro hlavní kodéry a ekonomické
náměstky.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Veletrh environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
Dne 11. 11. 2010 proběhl v Náměšti nad Oslavou druhý ročník veletrhu EVVO kraje
Vysočina. Veletrh uspořádala v rámci funkce koordinátora EVVO agentura ZERA,
Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., ve spolupráci se společností
Chaloupky, o.p.s. a Odborem životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina. Veletrh
proběh v nově opravené budově Česko-rakouského centra pro rozvoj podnikání agentury
ZERA. Kromě prezentace aktivit, projektů a předání zkušeností jednotlivých realizátorů
EVVO v kraji byla akce zároveň akreditována jako další vzdělávání pedagogických
pracovníků.



Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)
Na základě výzvy k podání nabídky a výběrového řízení byla zadána zakázka malého
rozsahu: Zpracování dokumentace k projektu Integrovaný systém nakládání s odpady
v kraji Vysočina. Zakázka byla zadána firmě FITE a. s., která dokumentaci zpracuje za
cenu 492 tis. Kč. Obsahem dokumentace bude podrobná analytická část a návrhová
část. Návrh bude obsahovat nejméně 3 řešení a každé řešení by mělo navrhnout a
zhodnotit: funkční, stabilní, ekonomicky a ekologicky udržitelný systém pro předcházení
vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním, maximalizaci třídění
komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další využití, nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady, energetické využití zbytkového směsného
komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu. Dílo bude dokončeno
v červenci 2011.
Na webových stránkách kraje je portál k ISNOV (http://www.kr-vysocina.cz/isnov.asp),
který zajišťuje otevřenou komunikaci s veřejností k celému projektu a byly zahájeny
práce na přípravě cílené informační kampaně k ISNOV.



Operační program Životní prostředí
Na základě aktuální situace a předpokládaného vývoje veřejných financí byl vypracován
nový harmonogram prací třech žádostí druhé etapy projektů na komplexní zateplení
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budov nemocnic a škol do Operačního programu Životní prostředí. Harmonogram bude
předložen na nejbližším jednání rady kraje k posouzení. V první polovině prosince bude
vypsána veřejná zakázka na realizaci prací projektu Revitalizace parků v zařízeních
zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov. Se zahájením prací se počítá
prakticky až na podzim roku 2011. Probíhají závěrečné práce na pěti akcích projektu
Biodiverzita a projektu Implementace Natury 2000 (zaměřené na dvě rybniční lokality)
s předpokladem předložení žádostí do operačního programu od ledna 2011.


Seminář Komunální odpady v praxi 2010
Ve dnech 11. až 12. 11. 2010 se konal 7. ročník semináře Komunální odpady v praxi
2010, který je jedním z výstupů projektu spolupráce kraje se společností Ekokom a.s.
Seminář byl určen pro zástupce obcí s rozšířenou působností, pověřených obcí a
nejvýznamnější svozové firmy zabývající se komunálními odpady v kraji Vysočina.



Kampaně pro podporu třídění odpadů a zpětného odběru
Dne 15. 11. 2010 uspořádal OŽP tiskovou konferenci, na které byl vyhodnocen první rok
spolupráce kraje s firmou ELEKTROWIN a. s. a předány ceny výhercům soutěží Ukliďme
si svět a Zatočte s elektroodpadem.
Následně 24. 11. 2010 uspořádal OŽP tiskovou konferenci, na které byl vyhodnocen třetí
rok spolupráce kraje s firmou ASEKOL s. r. o. a předány ceny výhercům soutěže Věnuj
mobil. Současně bylo předáno 300 repasovaných mobilních telefonů vybraných v říjnové
sběrové akci Věnuj mobil občanskému sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina.
Dne 2. 12. 2010 uspořádá OŽP slavnostní předání cen výhercům soutěže My třídíme
nejlépe z řad obcí kraje a vyhodnocení Regionální informační kampaně v rámci projektu
kraje a společnosti Ekokom a. s.



Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), integrovaná prevence a prevence
závažných havárií
Ve sledovaném období probíhalo posuzování vlivů na životní prostředí u záměrů limitních
i podlimitních. Pozornost byla cílena zejména na záměry významné z pohledu možného
vlivu na životní prostředí a na záměry, u kterých jsme zaznamenali vyšší zájem
veřejnosti: Obchodní centrum Chotěboř, Novostavba prodejny smíšeného zboží v Bystřici
nad Pernštejnem. U podlimitních záměrů převládaly v procesu EIA zemědělské
bioplynové stanice a revitalizační opatření v krajině.
Byla řešena významná zařízení v oblasti integrované prevence a prevence závažných
havárií. Byly provedeny společně s Českou inspekcí životního prostředí integrované
kontroly provozů - mrazírny, hokejové stadiony, teplárny a komunální skládky odpadů.
Kontroly jsme zaměřili na zjištění aktuálního bezpečného provozu zařízení.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek voleb
Ve sledovaném období probíhala lhůta, ve které krajské soudy rozhodovaly o návrzích na
neplatnost voleb, neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta v souvislosti
s volbami do zastupitelstev obcí. V kraji Vysočina byly podány tři návrhy, které byly
příslušným krajským soudem usnesením zamítnuty jako nedůvodné.
Na Ministerstvo vnitra ČR byly krajským úřadem odeslány dva návrhy na vyhlášení
nových voleb do zastupitelstev obcí (obec Brtnička, obec Nejepín). Nově zvolení
zastupitelé rezignovali na mandát tak, že počet členů zastupitelstva obce klesl v obou
případech pod hranici 5.
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SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Předfinancování výdajů Státním fondem dopravní infrastruktury
Byl uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na předfinancování výdajů. V roce 2010 se jedná o částku ve výši
302 424 000 Kč, což je v porovnání s rokem 2009 nárůst o 53 %.



Kontrola Evropského účetního dvora
Pracovníci oddělení projektového řízení a oddělení investičního zajišťovali přípravu
podkladů na kontrolu ze strany Evropského účetního dvora na akce dopravní
infrastruktury financované prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2
Jihovýchod, která proběhne ve dnech 6. 12. – 8. 12. 2010.



Základní dopravní obslužnost kraje Vysočina
Odbor dopravy a silničního hospodářství aktivně řeší s Ministerstvem dopravy ČR
připomínky k nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot standardů kvality a
bezpečnosti v souvislosti s poskytováním služeb ve veřejné dopravě.
Ve veřejné linkové osobní dopravě probíhá schvalování cca 300 ročních jízdních řádů na
období 12. 12. 2010 – 10. 12. 2011.



Dotace na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
Oddělení správy komunikací vyhodnotilo poskytnutí tohoto dotačního titulu. Závěrečnou
zprávu a vyúčtování poskytnutí dotace v termínu do 10. 10. 2010 doložilo 83 obcí, kterým
byla poskytnuta dotace v celkové částce 605 504 Kč. Proti roku 2009 došlo k nárůstu o
22 %.

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


Realizace projektů financovaných z Regionálního operačního programu
Jihovýchod (ROP JV)
OKPPCR ve sledovaném období pokračuje v realizaci projektů financovaných z ROP JV.
Na webové stránky kraje Vysočina v části kultura a památky byl přidán odkaz
s informacemi ke všem projektům realizovaným OKPPCR financovaných z ROP JV.
- v projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ byla uzavřena smlouva
s dodavatelem software pro úpravu výstupů z 3D skeneru, probíhá digitalizace
sbírkových předmětů, grafické práce na logu, webových stránkách a prezentačních
materiálech, vytváření databáze sbírkových předmětů,
- v projektu „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ probíhá sběr dat a vytváření
grafických značek do propagačních materiálů, byla vyhlášena veřejná zakázka
na překlad a korekce textů a probíhá příprava veřejné zakázky na grafické
zpracování a dodávku tištěných materiálů,
- v projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ byla
dle pravidel publicity vyvěšena reklamní plachta na jižní fasádě. Byla vyhlášena
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce. V souvislosti s vyklízením budovy
zámku byly radě kraje předloženy materiály zabývající se vyřazením nepotřebného
majetku.



Příprava organizačních změn v příspěvkové organizaci na úseku kultury
OKPPCR pokračuje v procesu sloučení Hradu Kámen, příspěvkové organizace a Muzea
Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. Je připravováno odvolání ředitele Hradu
Kámen, příspěvkové organizace. Bylo dokončeno rozesílání oznámení o ukončení
samostatné činnosti Hradu Kámen, příspěvkové organizace obchodním partnerům. Jsou
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připravovány podklady pro převod práv k disponování s účty organizace pro Muzeum
Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.


Aktualizace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina administrovaných OKPPCR
Pro jednání Zastupitelstva kraje Vysočina byly připravovány aktualizované 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.



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).



Metodická pomoc obcím III. stupně
Dne 10. 12. 2010 uspořádal OKPPCR v prostorách krajského úřadu odborný seminář
pro pracovníky obcí s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče.

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Byla dokončena a do užívání předána rekonstruovaná hlavní lůžková budova Nemocnice
Pelhřimov.
Byla dokončena stavba přeložky chodníku v rámci přípravy stavby Pavilon urgentní a
intenzivní péče Nemocnice Jihlava.
Probíhá veřejná zakázka na stavební práce na akci Zámek Třebíč – modernizace zámku
a zpřístupnění expozic spolufinancovanou z Regionální operačního programu NUTS2
Jihovýchod.



Některé významné úkoly řešené majetkoprávním oddělením
Byla zpracována aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných
zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem
Vysočina.
Probíhají výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy.
Intenzivně se řeší majetkoprávní příprava dopravních staveb.
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Odbor regionálního rozvoje (ORR):
Za období od 21. 9. 2010 do 26. 10. 2010 (datum předložení podkladů) s výhledem
do 9. 11. 2010 (6. zasedání v roce 2010):


Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OP VK)
Ve sledovaném období oddělení grantových programů realizovalo nebo bude realizovat
tyto činnosti.
U grantových projektů z oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji
Vysočina byl završen proces hodnocení grantových projektů předložených do 2. výzvy
zasedáním Výběrové komise pro výběr grantových projektů, které proběhlo dne
6. 10. 2010. Výběrová komise projednala celkem 22 grantových projektů v celkové výši
82 811 320,07 Kč, z nichž v oblasti podpory bylo doporučeno ke schválení 12 grantových
projektů v celkové výši 44 352 451,82 Kč.
Na MŠMT byly dne 15. 10. 2010 předloženy žádosti o nové globální granty do prioritní
osy 1, a to do oblastí podpory:
- 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání – finanční výše: 116 013 300 Kč,
- 1.2 Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
– finanční výše: 42 186 675 Kč,
- 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – finanční výše:
52 733 325 Kč.
Celkem tedy kraj Vysočina v případě schválení může v rámci OP VK získat
210 933 300 Kč.



Grantová schémata Společného regionálního operačního programu (GS SROP)
Ve sledovaném období byly především prováděny ex-post kontroly jednotlivých akcí
podpořených v rámci Grantových schémat Společného regionálního operačního
programu a kontrola monitorovacích zpráv těchto akcí. Byla řešena aplikace Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010, kterým se mění nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých
požadavků a o některá ustanovení týkající se finančního řízení.
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků ES dále provedlo kontroly před
poskytnutím finanční podpory za účelem realizace financování projektů podpořených
v rámci Zásad kraje Vysočina pro poskytování dotací z rozpočtu kraje Vysočina na
dofinancování projektů nestátních neziskových organizací realizovaných v rámci
Regionálního operačního programu Jihovýchod v oblasti 3.2.
Byly plněny povinnosti vyplývajících z § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Jedná
se o zaznamenávání údajů o podporách poskytnutých v režimu pravidla de minimis za
kraj Vysočina do centrálního registru vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže. Průběžně bylo poskytováno poradenství ve věci de minimis a veřejné podpory.



Dodávky zemního plynu a elektřiny pro kraj Vysočina
Dne 29. 9. 2010 proběhlo v rámci vypsaných veřejných zakázek na dodávky zemního
plynu a elektřiny hodnocení nabídek prostřednictvím elektronického aukčního kola tzv.
e-aukce. Za účelem výběru nejvhodnější nabídky na dodávky energií pro rok 2011 došlo
k centralizovanému zadání pro všechny příspěvkové organizace kraje Vysočina. Hodnota
zakázky v cenách roku 2010 u silové elektřiny činila 59,7 mil. Kč, vysoutěžená úspora
dosáhla 10,8 mil. Kč tj. 18 %. V případě plynu šlo o hodnotu zakázky ve výši
103,7 mil. Kč, úspora dosáhla 30,5 mil. Kč tj. 29,5 %. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky vzešlé z e-aukce provedla rada kraje na svém zasedání dne 12. 10. 2010.
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U plynu byla veřejná zakázka přidělena společnosti Pragoplyn, a.s., v rámci elektřiny
v případě vysokého napětí společnosti Lumius, spol. s.r.o., v případě nízkého pak
společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. Dvoukolové výběrové řízení (pro každou komoditu) pro
kraj organizovala společnost eCENTRE ve spolupráci s dotčenými odbory krajského
úřadu.


Místní Agenda 21
Evropský týden mobility – Dne 22. 9. 2010 se uskutečnila celokrajská kampaň s názvem
„Na úřad a do škol bez aut, které se zúčastnilo 149 lidí z úřadů a škol kraje Vysočina.
Podzimní konference Zdravých škol na Vysočině – Dne 21. 10. 2010 proběhlo setkání se
zástupci škol zařazených do projektu Škola podporující zdraví.
Projekt MA-G21 – 8. 10. 2010 proběhlo první síťové setkání obcí z Vysočiny a z Dolního
Rakouska v Dolním Rakousku, dále probíhá příprava zahajovací konference projektu na
Vysočině, která proběhne 22. 11. 2010.



Rozvoj podnikatelů 2010 - II
Dne 18. 10. 2010 usnesením 1588/33/2010/RK byl uzavřen GP „Rozvoj podnikatelů 2010
- II“ (dále jen program). Uzávěrka programu byla dne 13. 8. 2010. V tomto termínu bylo
doručeno celkem 102 žádostí s celkovým finančním požadavkem 12 952 582 Kč.
Schválená finanční alokace programu činí 7 000 000 Kč. Z důvodu administrativního
nesouladu s Výzvou programu bylo z hodnocení vyřazeno 26 žádostí. Ze zbývajících
76 žádostí, které postoupily k hodnocení, je navrženo k podpoře 53 žádostí, výše
podpory u těchto žádostí plně vyčerpá alokaci programu, která činí 7 000 000 Kč.



Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika
Dne 5. 10. 2010 byl ukončen příjem žádostí před 8. Monitorovacím výborem. Projektů
s účastí subjektů z kraje Vysočina je předloženo celkem 7 (z toho 5 v pozici Vedoucího
partnera). Celkově je v tomto kole požádáno žadateli z kraje Vysočina o částku
5 065 500 Euro (podpora z ERDF).



Posilování partnerství členských a nečlenských zemí EU
Dne 13. 10. 2010 se v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina uskutečnila závěrečná
konference k projektu „Posilování partnerství členských a nečlenských zemí EU“, který je
realizován v rámci Společných projektů technické pomoci Finančních mechanismů
EHP/Norska. Jedním z hlavních cílů projektu, který probíhá od ledna 2010, je zvýšit
absorpční kapacitu regionu Vysočina pro rozvojová partnerství a přípravu společných
projektů i mimo státy EU. Projekt byl realizován v partnerství s Rozvojovým centrem
východního Islandu a Regionem Zakarpatská Ukrajina. I když tyto regiony jsou na první
pohled rozdílné, podařilo se najít společná témata (např. v oblastech cestovního ruchu,
kultury nebo školství) pro případnou budoucí spolupráci.
Za období od 9. 11. 2010 (poslední zasedání zastupitelstva kraje) do 29. 11. 2010
(termín zpracování písemné informace) s výhledem do 14. 12. 2010 (7. zasedání
v roce 2010):



Dodávky zemního plynu a elektřiny pro kraj Vysočina - informace o průběhu
veřejné zakázky
Na základě vyhodnocení vypsaných veřejných zakázek na dodávky zemního plynu
a elektřiny proběhly během listopadu za účasti gesčních odborů schůzky s vítěznými
energetickými společnostmi, kde bylo dohodnuto konkrétní znění smluvních podmínek
o dodávkách energií a způsob komunikace s příspěvkovými organizacemi kraje.
Po vyhotovení smluv dojde během měsíce prosince k jejich podpisům ze strany obou
smluvních stran a zakázka by měla být tímto aktem uzavřena. U plynu byla veřejná
zakázka přidělena společnosti Pragoplyn, a.s., v rámci elektřiny v případě vysokého
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napětí společnosti
ČEZ Prodej, s.r.o.

Lumius,

spol.

s.r.o.,

v případě

nízkého

pak

společnosti



Grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 – II
Vyhotovením a rozesláním smluv bylo definitivně ukončeno 2. kolo GP „Rozvoj
podnikatelů 2010 – II“. Z celkové alokace 7 000 000 Kč bylo podpořeno 53 žadatelů.



Databáze brownfields
V součinnosti s agenturou na podporu podnikání CzechInvest byla zahájena aktualizace
databáze brownfields na území kraje Vysočina. Aktualizace bude probíhat
do 31. 1. 2011.



KVALITA 09
Od 2. 11. 2010 probíhá v rámci projektu KVALITA 09 realizovaného z OP LZZ vzdělávání
úředníků KrÚ Vysočina a příspěvkových organizací kraje v oblasti ekonomiky a řízení
neziskových organizací. Toto vzdělávání je rozděleno do tří běhů, kdy každý běh
obsahuje 4 okruhy, kdy první den školení je zaměřen na teorii a druhý na praxi. Toto
vzdělávání bude probíhat do března 2011.



Setkání pracovníků samosprávy (regionalistů)
Dne 12. 11. 2010 se uskutečnilo setkání pracovníků samosprávy v oblasti regionálního
rozvoje z Krajského úřadu kraje Vysočina a z jednotlivých 15 ORP kraje Vysočina.
Přizváni byli také koordinátoři a realizátoři MA 21 a Zdraví 21. Předmětem jednání bylo
seznámení účastníků s projekty ORR KrÚ Vysočina, POV Vysočiny v roce 2011, OP VK,
spolupráce kraje Vysočina s NNO, Zásady Zastupitelstva kraje týkající se místní
Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina, projekt MA-G 21 a projekt Vysočina 21, ze
kterého byla celá akce financovaná.



MA-G 21
22. 11. 2010 - Zahajovací konference projektu MA-G 21 (zástupci KrÚ, kraje,
Dolnorakouské zemské vlády). Nastavení budoucí spolupráce v rámci projektu
financovaného z OP AT-CZ.



Grantová schémata Společného regionálního operačního programu (GS SROP)
Ve sledovaném období byly především prováděny ex-post kontroly jednotlivých akcí
podpořených v rámci Grantových schémat Společného regionálního operačního
programu a ve spolupráci s oddělením grantových programů interim kontroly grantových
projektů podpořených v rámci globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Byla řešena aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 539/2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu
a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o některá
ustanovení týkající se finančního řízení.
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků ES dále ve spolupráci s věcně
příslušnými odděleními připravovalo nastavení systému Zásad zastupitelstva na podporu
MAS, MA21 a Program obnovy venkova Vysočiny. Dále byla poskytována právní
podpora v oblasti evropského práva a podpora ve věci finančního managementu pro
ostatní odbory krajského úřadu.
Byly plněny povinnosti vyplývajících z § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Jedná
se o zaznamenávání údajů o podporách poskytnutých v režimu pravidla de minimis
za kraj Vysočina do centrálního registru vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže. Průběžně bylo poskytováno poradenství ve věci de minimis a veřejné podpory.
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Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
U grantových projektů z oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání byl
završen proces hodnocení grantových projektů předložených do 2. výzvy zasedáním
Výběrové komise pro výběr grantových projektů, které proběhlo dne 6. 10. 2010.
Výběrová komise projednala celkem 22 grantových projektů v celkové výši
82 811 320,07 Kč. Doporučeno ke schválení bylo 12 grantových projektů ve výši
44 352 451,82 Kč.
Dne 1. 12. 2010 bude vyhlášena 4. výzva předkladatelům grantových projektů
k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci oblasti podpory
1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a v rámci oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení. Výzva bude vyhlášena 1. 12. 2010 a datum ukončení příjmů žádostí
je 14. 1. 2011. Ve vyhlášené výzvě částky budou ve výši:
- oblast podpory 1.2: 10 209 778,67 Kč,
- oblast podpory 1.3: 18 259 021,13 Kč.

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


Ve sledovaném období se v kraji Vysočina uskutečnily následující akce:
- dne 23. 11. 2010 se uskutečnilo výjezdní zasedání rady kraje ve spolupráci
s Českými drahami,
- dne 1. 12. 2010 se uskutečnilo setkání hejtmanů všech krajů s ministrem školství,
- dne 9. 12. 2010 se konala v sídle kraje Vysočina tradiční akce Barevné Vánoce
spojená s bohatým doprovodným programem, akce byla určena široké veřejnosti.



Cvičení HORIZONT 2010
Dne 24. 11. 2010 se uskutečnilo taktické štábní cvičení HORIZONT 2010 na téma
„Hromadná havárie na dálnici D1 a její řešení“. Cílem cvičení bylo prověřit příslušnou
plánovací dokumentaci složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového
řízení, reálnost svolání krizového štábu kraje (pracovní skupiny „Doprava“), připravenost
na řešení mimořádné události na úrovni dotčených orgánů včetně komunikačních vazeb
a koordinace při řešení mimořádné události na úrovni krizového štábu kraje.



Koordinační porada úseku HOPKS
Ve dnech 1. - 2. 12. 2010 se zástupci oddělení krizového řízení a bezpečnosti zúčastnili
koordinační porady pořádané Správou státních hmotných rezerv, která je gestorem pro
oblast hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS). Cílem této porady bylo
vyhodnocení zaměření HOPKS za rok 2010 a projednání úkolů v této oblasti na rok
2011.



Dotace na projekty prevence kriminality 2010
Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje z června letošního roku byly 9 obcím kraje
Vysočina vyplaceny, na základě splnění podmínek stanovených zastupitelstvem kraje,
dotace na podporu realizace projektů prevence kriminality v rámci situační prevence ve
výši 1 197 461 Kč. Jednalo se o projekty zaměřené na rozšiřování stávajících
kamerových systémů, na instalaci elektronické zabezpečovací signalizace ad. Na
základě doporučení zastupitelstva kraje byly městům Humpolec, Velké Meziříčí a obci
Měřín vyplaceny státní dotace ve výši 1 486 tis. Kč na podporu projektů na snížení
kriminality v obcích, kterými prochází dálnice D1.
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Návštěva hejtmana kraje Vysočina na Taiwanu
Hejtman kraje Vysočina J. Běhounek, náměstek hejtmana V. Novotný, vedoucí odboru
informatiky P. Pavlinec a vedoucí koncepčního oddělení OI V. Jáchim se ve dnech od
13. do 18. 11. 2010 účastnili pracovní cesty do Čínské republiky (Taiwan). Pracovní
cesta byla zaměřena především na oblast zdravotnictví, dále cestovního ruchu a podpory
podnikání.



Návštěva předsedy Nitranského samosprávného kraje
Dne 26. 11. 2010 navštívil kraj Vysočina předseda Nitranského samosprávného kraje
Milan Belica (Slovenská republika). Cílem tohoto každoročního setkání představitelů
obou partnerských krajů je zhodnocení spolupráce uplynulého roku a stanovení priorit
pro spolupráci v nadcházejícím roce.

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


Workshop k problematice kriterií 3E.
Na základě zadání ředitele úřadu, ve spolupráci s OddŘLZ, OK a OddVK jsme uspořádali
workshop, který byl zaměřen na problematiku kriterií 3 E (hospodárnost, efektivita,
účelnost) dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů.
Za účasti vedoucích pracovníků Krajského úřadu kraje Vysočina a přítomných radních
byla provedena analýza současné úpravy v rámci vnitřních předpisů kraje, současného
nastavení kritérií 3 E a identifikace dalších potenciálních možností úpravy v rámci
nakládání s veřejnými výdaji. Dále byly diskutovány vhodné metody nastavení, způsoby
úpravy problematiky v rámci vnitřních předpisů, potenciální přínosy i negativa
přenastavení stávajícího systému.
Základním přínosem projektu je pokračující a trvalý tlak na účelný hospodárný a efektivní
výkon veřejné správy v rámci kraje Vysočina. A v konečném důsledku úspora veřejných
prostředků. Základním negativem je subjektivita hodnocení z pohledu jednotlivých
zákazníků veřejných služeb. Zájmy a očekávání občanů nemusejí být vždy v souladu
s dílčími kriterii 3 E. Zajištění požadované dopravní obslužnosti, školství, zdravotnictví,
atd. nemusí být vždy stejně efektivní, účelné a hospodárné z pohledu občanů
v produktivním a na druhé straně důchodovém věku. Proto je třeba k jednotlivých
situacím přistupovat z pohledu optimálního nastavení všech tří kriterií 3 E a očekávaného
výsledku, kterého má být využitím veřejných prostředků dosaženo.
Projekt má za cíl komplexní úpravu problematiky udávající základní hodnoty a směr,
kterým se kraj Vysočina chce ubírat v následujícím období. Další podrobnější analýzy,
ponechání stávajících, přenastavení stávajících, případně nastavení nových kriterií bude
probíhat v rámci jednotlivých oblastí, kde dochází k nakládání s veřejnými prostředky,
resp. lépe řečeno statky.
Součástí projektu je také druhá vzdělávací aktivita – seminář kriteria 3 E, který má za cíl
přenos informací a zapojení do projektu dalších klíčových zaměstnanců úřadu a
vybraných zástupců příspěvkových organizací.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 32 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 5 návrhům zákona, k 6 návrhům
nařízení vlády, k 13 návrhům vyhlášek a k 8 návrhům materiálů nelegislativní povahy.
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Rejstřík příspěvkových organizací
OddPKŽÚ ve spolupráci s OI vytvořily a zveřejnily na internetových stránkách kraje
veřejný rejstřík příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Meziresortní připomínkové řízení
OddŘLZ se podílelo na vypracování zásadních připomínek kraje Vysočina v rámci
meziresortního připomínkového řízení k návrhům:
- „Návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu
usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní
pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech“,
- „Návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů“.



Projekt Kvalita 11
V měsíci listopadu zpracovalo OddŘLZ ve spolupráci s ORR podklady k podání projektu
„Kvalita 11“ do výzvy č. 69 pro předkládání grantových projektů 4. 1 – Vzdělávání pro
územní veřejnou správu, vyhlášené v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost, prioritní osy – Veřejná správa a veřejné služby, oblast podpory –
Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Projekt si klade za cíl
zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců úřadů územních
samosprávných celků včetně volených představitelů územních samosprávných celků,
dále zlepšit kvalitu řízení v úřadech územních samosprávných celků, zmírnit regionální
rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost, zvýšit
transparentnost a otevřenost úřadů územních samosprávných celků.

V Jihlavě dne 29. 11. 2010
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