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Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 22. 3. 2011 s výhledem do 10. 5. 2011
Následující písemná zpráva zachycuje období od 22. 3. 2011 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 26. 4. 2011 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
10. 5. 2011 (3. zasedání v roce 2011). Je přílohou materiálu (ZK-03-2011-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor analýz (OA):


Příprava veřejné zakázky Rozšíření datového skladu kraje Vysočina.
Byla schválena zadávací dokumentace projektu Rozšíření datového skladu kraje
Vysočina, který bude spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu,
prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT
v územní veřejné správě. Zakázka byla zveřejněna na ISVZ, nyní běží zákonná lhůta pro
zveřejnění zakázky, otevírání obálek proběhne 6. 6. 2011.



Ostatní aktivity
Pokračovaly aktivity v oblasti zefektivnění systémů řízení kvality a strategického řízení
úřadu v rámci projektu Kvalita 09. Byl vytvořen dotazník pro příspěvkové organizace
určený k získání představy o rozsahu podpůrných služeb, které jsou nezbytné pro chod
příspěvkových organizací. Nyní probíhá vyhodnocení tohoto šetření.

Odbor ekonomický (OE):


Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2010
Dne 22. 4. 2011 byla zástupci Ministerstva financí ČR hejtmanovi kraje předána Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za rok 2010, v jejímž závěru je
konstatováno, že byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které
nespočívají v porušení rozpočtové kázně, v nesprávnosti nebo neprůkaznosti ve vedení
účetnictví, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku. Většina
zjištění byla odstraněna ještě v průběhu kontroly. Jediný drobný nález bude napraven
následně. Celá zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného
účtu kraje, který je předkládán k projednání v zastupitelstvu kraje.



Závěrečný účet kraje za rok 2010
Do zastupitelstva kraje dne 10. 5. 2011 je předložen závěrečný účet kraje za rok 2010.
Jedná se o rozsáhlý dokument, který obsahuje údaje o příjmech a výdajích a veškerém
rozpočtovém hospodaření kraje, o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných
krajem, o stavu majetku kraje, o poskytovaných dotacích i o projektech
spolufinancovaných z prostředků EU. Na konci roku 2010 byla provedena tvorba Fondu
strategických rezerv ve výši 311 mil. Kč (250 mil. Kč z daňových příjmů a 61 mil. Kč
z nespotřebovaných rezerv rozpočtu). To je dobrý krok pro určitou stabilizaci
hospodaření kraje v následujícím období. Po ukončení roku 2010 bylo dáno k dispozici
více než 230 mil. Kč prostředků do dalšího období, což umožnilo tvorbu Fondu Vysočiny,
pokrytí závazků z roku 2010 a v neposlední řadě i předložit návrh na použití prostředků
ve výši cca 100 mil. Kč na škody způsobené po zimě na komunikacích II. a III. tříd ve
vlastnictví kraje Vysočina.
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Výše popsané výsledky dávají předpoklad hodnocení hospodaření kraje za rok 2010 bez
výhrad.
Odbor informatiky (OI):


Projekty Integrovaného operačního programu (IOP)
Jednotlivé projekty v oblasti ICT financované z IOP jsou ve fázi přípravy a realizace
veřejných zakázek. K projektům Technologického centra kraje a rozvoje sítě ROWANet
byla dokončena nadlimitní veřejná zakázky. Vítězným dodavatelem stěžejního projektu
Technologického centra je firma Autocont. V případě rozvoje sítě ROWANet bylo
nabídnuto vítězné řešení všech poptávaných tras a prvků ze strany celkem čtyř
dodavatelů. Realizace dodávek bude probíhat až do konce roku 2012.



Seminář projektu eCitizen - Interreg IVC
23.-24. 3. organizoval odbor informatiky ve spolupráci s agenturou EPMA seminář pro
partnery z celé EU projektu eCitizen II financovaného z programu Interreg IVC
zaměřeného na problematiku IT podpory komunikace s občany.



Konference ISSS 2011
Kraj Vysočina byl 4. a 5. 4. již tradičně reprezentován na dalším ročníku konference
Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) formou samostatného stánku a série
prezentací aktuálních projektů, zejména pak v oblasti elektronizace zdravotnictví
(eHealth).



Zlatý erb 2011
1. 4. proběhlo vyhodnocení krajského kola dvou soutěží nejlepších webových stránek –
Zlatý erb a JuniorErb. Nejvyšší příčky obsadily Jihlava a Okříšky, dále Informační portál
sportovního klubu FC Čáslavice – Sádek, SDH Velký Beranov a Nemocnice Havlíčkův
Brod. Největší přízni veřejnosti se letos na Vysočině těšily internetové stránky
Heřmanova.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2011 byly ukončeny tématické
veřejnosprávní kontroly zaměřené na zásoby a doplňkovou činnost ve vybraných
příspěvkových organizacích kraje.
V dubnu 2011 se uskutečnily následné kontroly plnění opatření přijatých k odstranění
nedostatků zjištěných při předchozích finančních kontrolách v příspěvkových
organizacích kraje a v květnu 2011 byly zahájeny kontroly hospodaření příspěvkových
organizací kraje v resortu školství.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji Vysočina
(přenesená působnost)
Probíhají přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji Vysočina za
rok 2010. Tato přezkoumání mají být podle plánu ukončena v první dekádě měsíce
června 2011.

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


Vyhodnocení výzvy č. 5/2011 – zemědělské akce
V březnu proběhlo vyhodnocení Výzvy č. 5/2011 – zemědělské akce k „Zásadám
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu
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zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a
způsobu kontroly jejich využití“ ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, č. 13/07. Bylo
navrženo uzavření smluv s 26 žadateli, kterým byla přiznána podpora ve výši 900 tis. Kč.


Sanace skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
V rámci sanace této bývalé skládky, kde bylo již počátkem podzimu 2010 dokončeno
odstranění všech uložených odpadů, nadále probíhají práce na postupném odstraňování
vlastní stavby. Byly ukončeny práce na odstranění těsnících vrstev a drenáží skládky a
komunikace na její hrázi, probíhá odstranění kontaminované zeminy pod hrází. Průběh
sanace je sledován při pravidelných kontrolních dnech 1x měsíčně, kterých se 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.



Setkání zástupců krajů a Dolního Rakouska k oblasti vodního hospodářství
V rámci dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a krajem
Jihomoravským, Jihočeským a Vysočina se zástupci OLVHZ dne 12. 4. 2011 účastnili
jednání pracovní skupiny Vodní hospodářství, které se konalo na Krajském úřadě kraje
Jihočeského v Českých Budějovicích. Předmětem jednání byla výměna poznatků a
zkušeností v oblasti vodního hospodářství.



Kontroly výkonu přenesené působnosti na OLVHZ ústředními správními orgány
V průběhu měsíce dubna provedli zástupci ústředních správních orgánů tj. Ministerstva
zemědělství a Ministerstva životního prostředí kontrolu výkonu přenesené působnosti na
OLVHZ. Protokoly z kontrol by měly být uzavřeny v průběhu měsíce května.



Metodická porada pro obce k zákonu o vodovodech a kanalizacích
OLVHZ dne 2. 5. 2011 uspořádal metodickou poradu pro obce jako vlastníky a
provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k povinnostem, které vyplývají
ze zákona o vodovodech a kanalizacích. Přednášejícími byli pracovníci OLVHZ a
zástupce Ministerstva zemědělství.



Národní lesnický program II
V rámci realizace Národního lesnického programu pro období do roku 2013 (NLP II)
pokračuje činnost delegáta za Asociaci krajů České republiky MUDr. Jiřího Běhounka,
hejtmana kraje Vysočina, případně jeho zástupce Ing. Petra Bureše, vedoucího odboru
lesního a vodního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina v Koordinační radě
NLP II. Práce pokračovaly na klíčové akci 1 – Zvýšit ekonomickou životaschopnost a
konkurenceschopnost trvale udržitelného obhospodařování lesů, klíčové akce 3 – Zlepšit
zhodnocování a marketing lesních nedřevních užitků a služeb a klíčové akce 9 –
Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Připomínkování zákonů
Odbor sociálních věcí zpracoval podklady pro připomínkové řízení k návrhům novel
zákonů předkládaných v rámci tzv. Sociální reformy I. Jednalo se o zákon, kterým se
mění zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek (změna
zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních službách, zákona o státní sociální
podpoře, zákona o životním a existenčním minimu). Dále zákon o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižení a o změně souvisejících předpisů (dávky pro osoby se
zdravotním postižením, změna zákona o organizaci provádění sociálního zabezpečení).
Připomínkovaní proběhlo i k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
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V rámci meziresortního připomínkového řízení jsme naše připomínky rozdělili do dvou
skupin. Jednou z těchto skupin byly obecné připomínky, které se vztahovaly k převedení
všech nepojistných dávek pod jeden správní orgán - úřady práce. Odnímání kompetencí
obecním úřadům obcí II. a III. typu, magistrátům a krajským úřadům a jejich centralizace
jde zásadně proti principům předchozí reformy veřejné správy, která započala v roce
1991, jejímž cílem byla decentralizace a dekoncentrace výkonu státní správy a přiblížení
občanům. Jednoznačně navrhujeme ponechat krajským úřadům agendu odvolacích
řízení. Domníváme se, že stávající model rozdělení kompetencí se osvědčil a neexistují
racionální důvody pro jeho změnu. Další skupina byly konkrétní připomínky k jednotlivým
zákonům a jejich ustanovením, včetně návaznosti na důvodové zprávy.
Připomínkové řízení, které se konalo dne 31. 3. 2011, probíhalo zcela nestandardně.
Nejednalo se o vypořádání připomínek podle jednotlivých připomínkových míst, ale
v zásadě Ministerstvo práce a sociálních věcí pouze v blocích informovalo o svém
záměru na kolik je schopno ustoupit ze svých návrhů. Ministerstvo práce a sociálních
věcí neakceptovalo požadavek Ministerstva vnitra se zabývat dopady (RIA) na sociální
reformu, rovněž nebylo schopno sdělit na požadavek Ministerstva financí prezentovaný
rozpor ve finančních nákladech.
V současné době jsou již zákony předány do Legislativní rady vlády, přestože
Ministerstvo práce a sociálních věcí nevypořádalo zásadní připomínky.


Projekt: „Propojení systému Rodinných pasů v kraj Vysočina a v Dolním
Rakousku“
Ve sledovaném období byla v rámci projektu uspořádána konference Rodinná politika
v centru pozornosti krajů a obcí, kterou odbor připravil na 31. 3. 2011. Konference se
zúčastnili zástupci dolnorakouského partnera, kteří rovněž vystoupili s vlastními
příspěvky.
Dále vyšla druhá edice časopisu Vysočinka a katalog poskytovatelů slev na Rodinné
pasy z Vysočiny a z Dolního Rakouska. Dne 23. 4. 2011 proběhla rovněž velká
marketingová akce projektu se zajímavým programem pro rodiny s dětmi, a to
Velikonoce s Rodinnými pasy v nákupním centru City Park Jihlava.



Hodnocení ředitelů sociálních zařízení
Rada kraje Vysočina přijala na svém zasedání dne 8. 2. 2011 usnesením
č. 0209/06/2011/RK Pravidla Rady kraje Vysočina upravující nový systémem hodnocení
a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina.
Ve sledovaném období probíhají jednotlivé hodnotící pohovory před hodnotící komisí. Za
základní kritéria hodnocení byly stanoveny tyto oblasti: finanční hospodaření organizace,
spolupráce se zřizovatelem, plnění právních povinností při zabezpečení sociálních
služeb, plnění strategických cílů organizace a osobní a rozvojové cíle a růst kvalifikace
ředitele.



Zpráva o situaci romské menšiny v kraji Vysočina za rok 2010
Koordinátor romských záležitostí kraje Vysočina zpracoval Zprávu o situaci
romské menšiny v kraji Vysočina za rok 2010. Zpráva obsahuje základní údaje o situaci
romské menšiny v kraji a zhodnocení politiky romské integrace na úrovni kraje
a obcí. Zpráva také popisuje situaci Romů v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení,
sociálních služeb, zdraví a bezpečnosti. Koordinátor se ve zprávě zabýval i rozvojem
romské kultury a jazyka. Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2010 bude
sloužit jako podklad pro zpracování komplexní Zprávy o stavu romských komunit v České
republice za rok 2010, kterou každoročně zpracovává Kancelář Rady vlády ČR pro
záležitosti romské menšiny Úřadu vlády ČR.
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Otevření University třetího věku kraje Vysočina ve Velkém Meziříčí
V úterý 19. 4. 2011 se slavnostně zahájil nultý ročník University třetího věku na Vysočině
v novém Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí. Pro potřebu studentů je k dispozici
školící místnost o kapacitě 25 studentů, ale i učebna se čtyřmi počítači. Prioritní cílovou
skupinou university třetího věku na Vysočině jsou především klienti pobytových
sociálních zařízení kraje Vysočina, ale i obyvatelé z řad veřejnosti města Velké Meziříčí
a přilehlé spádové oblasti.



Projekt: „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina –
individuální projekt“
Od 30. 3. 2011 byly uskutečněny čtyři Okresní konference, které proběhly na městských
úřadech bývalých okresů. Tématem bylo „Financování sociálních služeb“, kdy byli
účastnící z řad veřejné správy a poskytovatelů informování o dalším financování po
ukončení Individuálního projektu Vysočina. Poslední pátá konference bude realizována
27. 4. 2011, a to na městském úřadě v Třebíči.
K poslednímu dni v měsíci března byla zpracována mimořádná monitorovací zpráva
o realizaci projektu za období 1. 11. 2010 – 31. 3. 2011. Důvod této mimořádné
monitorovací zprávy byl nedostatek finančních prostředků na projektovém účtu, což by
zapříčinilo neschopnost dočasně financovat vybrané sociální služby. Monitorovací zpráva
byla Ministerstvem práce a sociálních věcí schválena a finanční prostředky byly zaslány
na projektový účet.



Projekt: „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“ –
hlavní aktivity sledovaného období
Pracovní tým projektu uspořádal ve sledovaném období vzdělávací semináře s názvem
„Náročné situace při práci se žákovským kolektivem“ a „Výchovná opatření u dětí
a mládeže“. Seminářů se zúčastnili zástupci z řad základních a středních škol, Policie
ČR, Probační a mediační služby ČR, orgánu sociálně právní ochrany dětí a další.
Dále proběhlo připomínkování první monitorovací zprávy pro Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy a následný příjem finančních prostředků za dané monitorovací
období.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Národní kolo soutěže středních škol Enersol
24. 3. 2011 uspořádala Střední škola technická Jihlava pod záštitou hejtmana kraje
Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka národní kolo soutěže žáků středních škol „Enersol“.
V rámci této soutěže žáci středních škol prezentují své vědomosti a dovednosti v oblasti
obnovitelných zdrojů. V národním kole obsadilo družstvo složené z žáků škol z kraje
Vysočina 1. místo. Vysočině patřilo 1. místo také v soutěži jednotlivců.



19. ročník výstavy Mladý tvůrce v Nitře
V rámci partnerských vztahů mezi krajem Vysočina a Nitranským samosprávným krajem
se této výstavy zúčastnilo 10 odborných škol zřizovaných krajem Vysočina. Jednotlivé
školy představily formou zajímavých výrobků svou činnost a podílely se na celkově velmi
dobré úrovni celé akce, kterou tradičně pořádá Ministerstvo hospodářství Slovenské
republiky. Nejúspěšnější výrobek z téměř stovky vystavovatelů byl oceněn cenou
hejtmana kraje Vysočina.
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Odbor zdravotnictví (OZ):


Školení MARK Q
Dne 7. 4. 2011 odbor zdravotnictví zorganizoval intenzivní proškolení nových kolegů
v MARK Q. Ve dnech 27. a 28. 4. 2011 následovala školení pro ředitele, ekonomy,
analytiky a další zástupce nemocnic krajem zřizovaných.



Seminář k reakreditacím nemocnic
Odbor zdravotnictví zorganizoval na 13. 4. 2011 seminář zaměřený na reakreditace
nemocnic. Školitelem úředníků odboru zdravotnictví a zástupců ze zřizovaných nemocnic
byla Spojená akreditační komise, o. p. s..



Vzdělávání starostů
Odbor zdravotnictví se ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina
podílí na školení starostů obcí s rozšířenou působností v našem kraji v oblasti krizové
připravenosti zdravotnictví.



Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice, celostátní konference Dny bezpečí
Oddělení zdravotní správy zahájilo práce na vyhlášení dalšího ročníku celostátní soutěže
Bezpečná nemocnice a zajištění celostátní konference Dny bezpečí.



Kontrola výkonu přenesené působnosti
Ve dnech 3.- 5. 5. 2011 proběhne kontrola Ministerstva zdravotnictví ČR zaměřená
na výkon přenesené působnosti v oblasti zdravotnictví.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Integrovaný systém nakládání s odpady kraje Vysočina (ISNOV)
OSH ve spolupráci s OŽP v březnu zorganizoval exkurzi do spalovny komunálních
odpadů a do zařízení s ní souvisejících v Dolním Rakousku v rámci projektu Integrovaný
systém nakládání s odpady kraje Vysočina (ISNOV). Exkurze se zúčastnili zástupci kraje,
měst spolupracujících na projektu a zástupců pracovní skupiny k projektu. Bližší
informace o exkurzi byly zveřejněny na portálu ISNOV: http://www.krvysocina.cz/isnov.asp.



Integrovaná prevence a posuzování vlivů na životní prostředí (IPPC a EIA)
Ve sledovaném období se úředníci, kromě běžné agendy, zaměřili na kontroly
provozovatelů zařízení v režimu integrované prevence. Byly prověřeny velkochovy
hospodářských zvířat a z průmyslových činností byly kontroly zaměřeny na povrchové
úpravy kovů.
V kraji Vysočina proběhla pracovní porada krajů, České inspekce životního prostředí
(ČIŽP) a ministerstva (MŽP) nad novou evropskou směrnicí o průmyslových emisích a
jejím zavedení do legislativy. Byla zvolena cesta velké novely stávajícího zákona
o integrované prevenci.
Dále ve sledovaném období setrvával trend velkého počtu podání záměrů bioplynových
stanic, kdy tyto zemědělské bioplynové stanice v řádu desítek představují významný
příspěvek do rozvoje energie z obnovitelných zdrojů v kraji, zároveň však s možným
zvýšením negativních jevů.



Seminář Integrované systémy nakládání s odpady v krajích a energetické využívání
odpadů
OŽP ve dnech 14. až 15. 4. 2011 zorganizoval ve Žďáru nad Sázavou seminář
k problematice integrovaných systémů nakládání s odpady a energetického využívání
odpadů. Semináře se účastnili zástupci všech krajů, společnosti Ekokom a.s.,
ministerstev průmyslu a obchodu a životního prostředí (MPO a MŽP), Svazu měst a obcí
6 (celkem 14)

ZK-03-2011-03, př. 3
Počet stran: 14
(SMO) a časopisu Odpadové fórum. Na semináři byly předány informace o tvorbě
integrovaných systémů, o strategii obcí a měst v odpadovém hospodářství, o přípravě
věcného záměru nového zákona o odpadech, o politice energetického využití odpadů
jako obnovitelného zdroje energie. Zástupci krajů si vyměnili zkušenosti s připravovanými
projekty v odpadovém hospodářství.


Projekt monitoring kvality ovzduší v kraji Vysočina
Dne 18. 4. 2011 se uskutečnila informační schůzka s obcemi, které projevily zájem
o účast v projektu monitoring kvality ovzduší v kraji Vysočina. Na schůzce byl představen
návrh projektu s vazbou na podíl obcí u technického zabezpečení a případně financování
projektu.



Smlouva o spolupráci s firmou Elektrowin a.s.
Začátkem dubna byla projednána a dohodnuta spolupráce s firmou Elektrowin a.s. na
společném projektu intenzifikace zpětného odběru vyřazených elektrozařízení na rok
2011.



Zvláště chráněná území
Pokračují přípravy nové péče o maloplošná zvláště chráněná území v působnosti
krajského úřadu – smluvně je zajištěno rozšíření pastvy a hospodářské využití pokosené
trávy. OŽP nově s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) připravuje
realizaci celostátního záchranného programu pro kriticky ohrožený rostlinný druh hořeček
mnohotvarý český, který se vyskytuje na 11 lokalitách našeho kraje.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek voleb
OddOSČ se podílelo na organizačně technickém zabezpečení nových voleb do
Zastupitelstev obcí Brtnička a Nejepín, které proběhly dne 9. 4. 2011.
V současné době OddOSČ zajišťuje přípravu nových voleb do Zastupitelstva obce
Věžnice, které proběhnou 2. 7. 2011.
Další obcí, ve které proběhnou nové volby je obec Zbinohy. S ohledem na skutečnost, že
zde nevykonává svoji činnost dosavadní starosta, zajišťuje OddOSČ rovněž úkony, které
zákon v souvislosti s organizačně technickou přípravou voleb ukládá starostovi obce.

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


Základní dopravní obslužnost
Veřejná drážní linková doprava:
- byly zrealizovány koordinační porady s obcemi k jízdnímu řádu 2011/2012. Po
projednání se starosty obcí za účasti zástupců Českých drah, Jindřichohradeckých
místních drah, Správy železniční dopravní cesty a dalších orgánů a organizací nejsou
navrhovány podstatné změny jízdního řádu 2011/2012
Veřejná linková osobní doprava:
- bylo dokončeno prověření spojů. Výsledky byly předloženy na jednání Dopravní
komise rady kraje Vysočina a byl zpracován materiál na jednání zastupitelstva kraje
ohledně změny rozsahu veřejné linkové osobní dopravy,



Škody po zimě na silniční síti kraje Vysočina
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zmapovala škody po
letošní zimě na silniční síti ve vlastnictví kraje Vysočina. Na odstranění nejzávažnějších
škod je zapotřebí přibližně 200 590 000 Kč. Na uvedení silniční sítě v kraji Vysočina do
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přijatelného stavu je zapotřebí přibližně 899 610 000 Kč. Mezi hlavní závady patří výskyt
enormního počtu výtluků, poškození svislého dopravního značení a směrových sloupků.


Investiční výstavba
Průběžně jsou připravována a zahajována zadávací řízení akcí, které mají být
realizovány v letošním roce z rozpočtu kraje Vysočina a z prostředků evropských fondů.
Investiční oddělení ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina realizuje
přípravné a další práce vedoucí k odstranění havarijních stavů na silniční síti kraje
Vysočina – v současné době jsou z důvodu havarijního stavu uzavřeny pro veškerý
provoz tři mosty ve vlastnictví kraje Vysočina.



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Na základě projednání činnosti a výsledku hospodaření Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2010 byl schválen finanční plán příspěvkové
organizace na rok 2011.



Dopravní úřad
V měsíci březnu oddělení dopravy
- uložilo 21 pokut ve výši 158 000 Kč,
- do rozpočtu kraje propadlo 36 vybraných kaucí ve výši 737 000 Kč,
- provedla čtyři odvolací řízení,
- provedlo devět kontrol státního odborného dozoru v provozovnách dopravců a sedm
kontrol na silnicích, při nichž bylo zkontrolováno 57 vozidel.

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


Realizace projektů financovaných z ROP JV
OKPPCR ve sledovaném období pokračuje v realizaci projektů financovaných z ROP JV:
- v projektu "Muzea a galerie na Vysočině on-line" nadále probíhá digitalizace a popis
sbírkových předmětů. Byla zpracována etapová monitorovací zpráva včetně žádosti
o platbu,
- v projektu „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ probíhá editační činnost, grafické
zpracování a tisk propagačních materiálů, zpracování monitorovacího hlášení,
- v projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“
pokračují stavební práce na rekonstrukci objektu zámku. OKPPCR připravuje ve
spolupráci s administrátorem veřejné zakázky zadání nadlimitní veřejné zakázky na
dodavatele expozice a veřejných interiérů a dále veřejnou zakázku na autorský dozor
stavby expozice.



Anketa Zlatá jeřabina
Od 1. 3. do 8. 4. 2011 probíhalo elektronické a písemné hlasování veřejnosti v anketě
Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010. Výsledky hlasování
včetně počinů postupujících do přeshraniční soutěže vyhlašované v rámci projektu „MAG
21“ jsou předkládány zastupitelstvu kraje. OKPPCR zajišťoval průběh a vyhodnocení
celé ankety a přípravu slavnostního večera předávání cen kraje vítězům ankety.



Oslavy 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera
OKPPCR připravuje ke 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera pořízení 5. hudebního CD
s live záznamem Symfonie č. 1 Gustava Mahlera, křest se uskuteční 17. 5. 2011 v rámci
zahajovacího koncertu Mahler Jihlava, Hudba Tisíců. Dále OKPPCR administruje žádosti
o dotaci s vazbou na výročí.
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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 (uzavírání smluv s jednotlivými žadateli),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina – administrace (uzavírání
smluv s jednotlivými žadateli),
- dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina – administrace
(uzavírání smluv s jednotlivými žadateli),
- grantový program Fondu Vysočiny „Obnova památkově chráněných území“
(administrace – průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Edice Vysočiny“ (administrace – průběžná
kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2011“ administrace (příjem
žádostí, kontrola administrativního souladu, příprava podkladů pro řídící výbor),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2011“ – administrace (příjem žádostí, kontrola administrativního souladu, příprava
podkladů pro řídící výbor).



Finanční mechanismus EHP/Norska
Probíhá kontrola programu Nejvyšším kontrolním úřadem.



Výkon státní správy na úseku památkové péče
Ve sledovaném období se OKPPCR zabýval složitými správními řízeními ve věci
náhodných archeologických nálezů a odvolacími řízeními proti rozhodnutím obcí
s rozšířenou působností na úseku památkové péče.

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Byla zahájena stavba Nemocnice Jihlava – pavilon urgentní a intenzivní péče.
Dokončena je stavba Nemocnice Třebíč – pavilon pro matku a dítě.
Probíhají výběrová řízení na dodavatele stavebních prací u pěti akcí v rámci schválených
žádostí o dotace z Operačního programu životní prostředí – projekt Úspory energií
v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina.
Byla zahájena stavba výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje
Vysočina v Třebíči, probíhá výběrové řízení na dodavatele výjezdového stanoviště
v Počátkách.
Byla zahájena výstavba propojovací komunikace a parkoviště v areálu bývalých Kasáren
Otakara Jaroše v Jihlavě.
Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na rekonstrukci objektů
v Jihlavě Heleníně pro potřeby středního školství a kultury.
Byla dokončena nebo probíhá řada výběrových řízení na stavby obsažené v rozpočtu
kraje, řada staveb je v realizaci.



Některé významné úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Probíhá majetkoprávní příprava řady silničních staveb, jednání s vlastníky pozemků
dotčených plánovanými stavbami, příprava souvisejících majetkoprávních záležitostí.
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Probíhá majetkoprávní příprava pro předání nemovitého majetku v souvislosti s předáním
Domu dětí a mládeže Jihlava a Základní umělecké školy Havlíčkův Brod do zřizovatelské
působnosti měst.
Průběžně se řeší nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům pod silnicemi II. a III.
tříd.
Připravují se podklady k prodeji nepotřebného nemovitého majetku.
Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Fond Vysočiny – GP Rozvoj podnikatelů 2011
Dne 1. 4. 2011 byl ukončen příjem žádostí do GP „Rozvoj podnikatelů 2011“. Množství
žádostí překonalo loňské historické maximum, celkem o dotaci požádalo
221 podnikatelských subjektů. V současné době probíhá administrace a vyhodnocení
GP.



Setkání angažovanců
Ve dnech 25. - 26. 3. 2011 se uskutečnilo na turistické chatě Čeřínek dvoudenní setkání
zástupců samospráv a neziskových organizací měst a obcí v kraji Vysočina,
kteří se aktivně podílí na rozvoji místa, kde žijí. Akce, na které se setkalo více jak
60 angažovanců z Vysočiny, byla uspořádána v rámci realizace projektu Vysočina 21.



Čistá Vysočina 2011
Ve dnech 8. - 15. 4. 2011 proběhl 3. ročník jarního úklidu veřejných prostranství a okolí
silnic kraje Vysočina. Akci jako každoročně koordinoval ORR. V letošním roce se do této
aktivity zapojilo 17 016 účastníků a zúčastnilo se 270 subjektů - obce, neziskové
organizace, školy i jednotlivci.



Dvoudenní školení MA-G 21
Školení plánované ve dnech 2. - 3. 5. 2011 je určeno zejména zástupcům měst a obcí,
které realizují místní Agendu 21, regionalistům obcí s rozšířenou působností a dalším
zájemcům o problematiku rozvoje obcí a měst v kraji Vysočina. Akce se zúčastní
odborníci na proces MA 21 a zapojování veřejnosti z České republiky a Rakouska. Akce
bude realizována v rámci projektu „MA - G 21 - Spolupráce mezi místní Agendou 21
v kraji Vysočina a programem „Gemeinde 21“ v Dolním Rakousku“ a uskuteční se ve
Vzdělávacím středisku v Křižánkách.



Grantová schémata SROP
Ve sledovaném období byly především prováděny ex-post kontroly před ukončením
udržitelnosti jednotlivých akcí podpořených v rámci Grantových schémat Společného
regionálního operačního programu. 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.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Dne 20. 4. 2011 byla vyhlášena 1. výzva předkladatelům grantových projektů
k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci nových globálních grantů
(ukončení příjmu žádostí bylo stanoveno do 10. června 2011).
- 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání – částka pro tuto výzvu: 58 006 650,00 Kč
(specifická výzva zaměřená na technické a přírodovědné vzdělávání a řemeslné
obory),
- 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami - částka pro tuto výzvu: 21 093 000,00 Kč,
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1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – částka pro tuto výzvu:
26 366 000,00 Kč.
Pokračuje proces hodnocení 4. výzvy 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.
- Vyhlášeno v oblasti podpory 1.2: 10 209 778,67 Kč, předloženo bylo 20 žádostí
o grantový projekt v celkové hodnotě 37 688 982,72 Kč, podmínky věcného
hodnocení splnilo 6 projektových žádostí (celkové náklady 8 922 952,74 Kč),
- Vyhlášeno v oblasti podpory 1.3: 18 259 021,13 Kč, předloženo bylo 15 žádostí
o grantové projekty v celkové hodnotě 32 127 424,49 Kč, podmínky věcného
hodnocení splnilo 6 projektových žádostí (celkové náklady 8 922 952,74 Kč).


Příprava kraje na příští programové období EU 2014 - 2020
V uplynulém období ORR úzce spolupracoval s některými členy Pracovní skupiny
strategie Jihovýchod, která koordinuje přípravu strategie regionu NUTS II Jihovýchod pro
příští programové období EU. ORR ve spolupráci s ostatními odbory KrÚ identifikoval
hlavní oblasti podpory pro další programové období v kraji Vysočina s provázáním
na Integrované hlavní směry Strategie Evropa 2020 a na regionální strategické
dokumenty. Jako nejdůležitější podklad pro formulaci těchto priorit promítnutých
do připravované strategie sloužil právě aktualizovaný Program rozvoje kraje Vysočina.
Přihlíženo bylo i k dalším existujícím strategickým a koncepčním dokumentům kraje
Vysočina.

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


Ve sledovaném období se v kraji Vysočina uskutečnily následující akce:
- dne 20. 4. 2011 navštívila kraj Vysočina předsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Miroslava Němcová, v programu paní předsedkyně byla návštěva
Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně, rodinné firmy BON BON a Dětského
domova v Kamenici nad Lipou. Na závěr svojí návštěvy předala M. Němcová cenu
nejlepšímu sportovci kraje Vysočina za rok 2010 v Polné,
- dne 20. 4. 2011 proběhlo vyhlášení Sportovce kraje Vysočina za rok 2010 v Polné,
- ve dnech 27. – 30. 4. 2011 se uskutečnila pracovní cesta do Užhorodu (Zakarpatská
oblast Ukrajiny), jejímž cílem bylo především navázat partnerství mezi Vysokou
školou polytechnickou Jihlava a Užhorodskou univerzitou, zástupci kraje Vysočina se
také účastnili konference pro rozvoj regionů a podnikatelského sektoru (účastnili se
zástupci Ukrajiny a zemí a regionů Visegrádské čtyřky).



Návštěva J. E. Ferdinanda Trauttmansdorffa, rakouského velvyslance v ČR
Velvyslanec Rakouské republiky v České republice J. E. Ferdinand Trauttmansdorff se
dne 13. 4. 2011 setkal s hejtmanem kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a dalšími zástupci
kraje. Zmíněn byl pokrok ve spolupráci kraje Vysočina s Dolním Rakouskem i příklady
společných projektů. Jedním z dalších diskusních témat byla problematika dopravního
spojení Slavonice-Fratres, hejtman Vysočiny byl pozván na setkání rakouských
představitelů automobilového průmyslu, které pořádá obchodní oddělení Rakouského
velvyslanectví v Bosch Diesel Jihlava. Zmíněn byl termín 1. 5. 2011, kdy Rakousko
otevře svůj pracovní trh také České republice, i fakt, že znalost německého jazyka je
stále prostředkem usnadňujícím profesní kariéru.
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Zahájení Dolnorakouské zemské výstavy 2011
Po dvou letech je pro všechny zájemce opět připravena Dolnorakouská zemská výstava,
která je absolutním vrcholem kulturního dění Dolního Rakouska, partnerského regionu
kraje Vysočina. Slavnostního zahájení se za kraj Vysočina zúčastnil náměstek hejtmana
Vladimír Novotný. Letošní zemská výstava nabídne pod názvem „Získat – Objevit – Zažít
v zemi Římanů Carnuntum“ napínavou cestu časem napříč tisíciletími. Pro návštěvníky
jsou od 16. 4. do 15. 11. 2011 připraveny nevšední a velkorysé expozice
v Archeologickém parku Carnuntum a skanzenu Petronell, Muzeum Carnuntinum v Bad
Deutsch-Altenburg a „Továrna na kulturu“ v Hainburg/Donau. Téměř všechny popisky
jsou rovněž ve slovenštině.



Účast kraje Vysočina na akci Mladý tvůrce 2011
Ve dnech 14. 4. – 16. 4. 2011 proběhl na výstavišti Agrokomplex v Nitře již 19. ročník
výstavy Mladý tvorca. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet škol a celkově bylo
do soutěže přihlášeno 105 výrobků. Kraj Vysočina se na akci prezentoval podruhé, letos
jej zastupovalo 10 škol, které soutěžily s 3 přihlášenými výrobky v kategorii Top výrobok
(určena pro žáky) a 2 výrobky v kategorii Cena za inováciu a technickú tvorivosť (určena
pro učitele). Výstava se konala pod záštitou hlavního organizátora Ministerstva
hospodárstva SR. Cenu hejtmana kraje Vysočina za nejzajímavější výrobek, určenou pro
žáky všech zúčastněných škol, získala nakonec SOŠ Vráble a Cenu hejtmana kraje
Vysočina, která byla určena pro školu z Vysočiny, si odvezla SŠT Jihlava. Mimořádné
ocenění Čestné uznání hejtmana kraje Vysočina za řemeslně zdařilý výrobek získaly
další 3 slovenské školy.



Druhý ročník soutěže „Poznej Vysočinu“
Ve dnech 17. a 18. 4. 2011 proběhla závěrečná část druhého ročníku krajské soutěže
“Poznej Vysočinu“, která je určena pro žáky druhého stupně základních škol a víceletých
gymnázií. Dvoudenního výletu do Prahy se zajímavým programem se zúčastnilo 38 dětí
– finalistů druhého kola soutěže. Do prvního nominačního kola soutěže se začátkem roku
dobrovolně přihlásilo 45 základních škol a víceletých gymnázií. Ceny do soutěže
věnovaly společnosti PSJ a. s. a Volksbank CZ a. s.



Zastoupení kraje Vysočina v Bruselu na nové adrese
Kancelář kraje Vysočina v Bruselu sídlí od 1. 4. 2011 na nové adrese Rue du Commerce
20/22 v blízkosti všech evropských institucí. Zástupkyně kraje Vysočina v Bruselu
Martina Tomšů doporučila změnu sídla poté, co se na původní adrese v sousedství
Českého zastoupení v Bruselu prudce zvýšilo nájemné. Kraj Vysočina nyní sídlí na stejné
adrese jako bruselské zastoupení Dolního Rakouska.



Mezinárodní havarijní cvičení INEX 4
Dne 23. 3. 2011 proběhlo v sídle kraje mezinárodní havarijní cvičení organizované
Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (její Agenturou pro jadernou energii),
OECD, NEA. Bylo zaměřeno na procvičení činností na kriminální (teroristický) čin, při
kterém byla proti obyvatelstvu použita tzv. „špinavá bomba“ (rozptýlení radioaktivních
látek klasickou výbušninou). Cvičení se zúčastnily krizové štáby Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost kraje Vysočina a města Pelhřimova. Na přípravě cvičení se podílelo
cca 75 osob. Vyhodnocení a výměna dobrých zkušeností proběhne péčí OECD
v prosinci 2011 v Paříži.



Odborná příprava pracovníků krizového řízení ORP
Dne 20. 4. 2011 proběhla v sídle kraje Vysočina pravidelná půlroční odborná příprava
pracovníků krizového řízení ORP. Byly projednány formy plánování činnosti
bezpečnostních rad ORP na roční období, plán cvičení IZS v roce 2011, aktuální úkoly
v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a úkoly k aktualizaci Plánu obrany
ČR.
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Pracovní setkání starostů obcí a měst ležících ve 20km zóně havarijního plánování
Jaderné elektrárny Dukovany
Dne 29. 4. 2011 proběhlo pracovní setkání starostů obcí a měst se samosprávou kraje
Vysočina a Jihomoravského kraje. Tématy jednání bylo seznámení starostů s oblastí
havarijní připravenosti JE Dukovany a jejího okolí na mimořádné události související
s jejím provozem a představení JE Dukovany z pohledu spolupráce s okolními obcemi a
další budoucnosti jejího provozu a rozvoje. Celkem bylo zváno 139 starostů a 33 hostů.



Prevence kriminality
V průběhu měsíce března proběhlo vyhodnocení soutěže pro žáky základních škol II.
stupně o nejlepší webovou stránku nebo plakát na téma „Alkohol dětem nepatří“. Do
soutěže, která byla vyhlášena na podzim 2010 pod záštitou radní kraje Vysočina Marie
Kružíkové, se zapojilo 25 dětí z 12 škol kraje Vysočina. Vyhodnocení proběhlo na
společném setkání všech soutěžících a pedagogického doprovodu s hejtmanem kraje
Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem a radní kraje Vysočina pro oblast školství Marií
Kružíkovou. Úroveň všech výtvarných prací a powerpointových prezentací byla
hodnocena jako velmi dobrá a soutěž jako přínosná.

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


Audit vnitřního kontrolního systému OP VK
Předmětem auditu bylo prověření systému kontrol na místě v rámci Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Konkrétně se jednalo o prověření
systému veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců dotací, jehož výkon se řídí platnou
legislativou (Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě) a řídící dokumentací OP VK. Prověřováno bylo období od
1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
Výstupem auditu bylo ujištění o dostatečnosti a funkčnosti nastaveného systému. Drobná
zjištění formálního charakteru byla vyřešena v průběhu auditu a následně v rámci
projednání auditní zprávy.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 25 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 10 návrhům zákona, ke 2 návrhům
nařízení vlády, ke 4 návrhům vyhlášek a k 9 návrhům materiálů nelegislativní povahy.



Kontrola výkonu přenesené působnosti
Na OddPKŽÚ proběhla dne 24. 3. 2011 kontrola výkonu přenesené působnosti MPO ČR
za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
V činnosti OddPKŽÚ nebyly shledány nedostatky. Činnost OddKŽÚ je dle kontrolního
orgánu na náležité odborné úrovni, která odpovídá nárokům kladeným na zajištění
řádného výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského
podnikání. Za pozitivní zjištění je třeba podle kontrolního orgánu považovat skutečnost,
že závěry z provedené kontroly ukazují, že činnost kontrolovaného orgánu je dlouhodobě
na standardní úrovni.
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Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Setkání se zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené
Oddělení řízení lidských zdrojů v dubnu 2011 připravilo a organizačně zajistilo setkání
ředitele úřadu Ing. Bc. Zdeňka Kadlece se zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské
dovolené. Setkání bylo realizováno za účelem udržení neformálního kontaktu s těmito
zaměstnankyněmi i v době neaktivního pracovního poměru ke kraji Vysočina a s cílem
přiblížit jim aktivity, kterých mohou využít a které mohou čerpat v průběhu mateřské či
rodičovské dovolené (např. rodinné pasy, pozvání na Sportovní den, vzdělávací aktivity
realizované krajským úřadem, pozvání na významné akce kraje Vysočina). Setkáním je
podporováno téma slaďování osobního a pracovního života všech zaměstnanců kraje
zařazených do krajského úřadu.



Volna ze zdravotních a sociálních důvodů
Do praxe krajského úřadu byl zaveden nový benefit zaměstnavatele kraje Vysočina, a to
poskytování krátkodobého pracovního volna ze zdravotních a sociálních důvodů bez
náhrady platu zaměstnancům kraje Vysočina zařazeným do Krajského úřadu kraje
Vysočina. Důvodem poskytování volna je zejména snaha zaměstnavatele o vytvoření
příznivého pracovního klimatu a pracovních podmínek, které umožňují vnímat potřeby
zaměstnanců související s řešením jejich zdravotních záležitostí a záležitostí, které
se týkají slaďování jejich osobního a pracovního života.



Protikorupční školení
V návaznosti na přijatou Protikorupční strategii kraje Vysočina, kterou Zastupitelstvo
kraje Vysočina schválilo dne 22. 3. 2011, byla zahájena realizaci série protikorupčních
opatření v oblasti vzdělávání na téma Korupce a boj proti ní. Cílem je přiblížení
problematiky korupce ve veřejné správě, jejich možných rizik a seznámení se s nástroji
obrany proti ní, dále představení a seznámení s Protikorupční strategie kraje Vysočina.
Jedná se o vstupní a průběžné vzdělávání. Ve vstupním vzdělávání byl nově doplněn
modul „Veřejná ekonomika a finance“, a to o vzdělávací předmět „Korupce a obrana proti
ní“ a od měsíce dubna jej v rámci tohoto programu absolvuje každý nový zaměstnanec
kraje Vysočina zařazený do krajského úřadu. Průběžné vzdělávání je koncipováno do
dvou částí. Do prezenční a e-learningové formy. Na prezenční formu byli již účastníci
pozváni a první termíny vzdělávací akce byly realizovány. U e-learningové vzdělávací
formy probíhá v současné době příprava a účastníci o ní budou včas informováni.



Mezirezortní připomínkové řízení
Oddělení řízení lidských zdrojů se podíleno na připomínkování dvou významných
předpisů týkající se úpravy pracovních poměrů a vzdělávání úředníků veřejné správy,
které byly předloženy do připomínkových řízení. Jednalo o návrh zákon o úřednících ve
veřejné správě (sloučený zákon o úřednících územně samosprávných celků a služební
zákon). Dále se jednalo o připomínkování zásadní novely Zákoníku práce.



Evidenční listy důchodového pojištění
OddŘLZ zajistilo činnosti související s vyplněním a odesláním evidenčních listů
důchodového pojištění za rok 2010 zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu,
zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracovní činnosti a volených představitelů
kraje.

V Jihlavě dne 26. 4. 2011
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