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Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 10. 5. 2011 s výhledem do 21. 6. 2011
Následující písemná zpráva zachycuje období od 10. 5. 2011 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 6. 6. 2011 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
21. 6. 2011 (4. zasedání v roce 2011). Je přílohou materiálu (ZK-04-2011-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůleţitějších záleţitostech řešených Krajským úřadem
kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor analýz (OA):


Příprava veřejné zakázky Rozšíření datového skladu kraje Vysočina
Probíhá zakázka „Rozšíření datového skladu kraje Vysočina – spolufinancováno z oblasti
podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správy IOP. Zakázka byla zveřejněna na
ISVZ, nyní běţí zákonná lhůta pro zveřejnění zakázky – probíhalo řešení dodatečných
informací k veřejné zakázce (celkem 10), otevírání obálek proběhlo 6. 6. 2011, první
jednání hodnotící komise 10. 6. 011.



Ostatní aktivity
Pokračovaly aktivity v oblasti zefektivnění systémů řízení kvality a strategického řízení
úřadu v rámci projektu Kvalita 09.

Odbor ekonomický (OE):


Projekt Gender Fokus
Ekonomický odbor realizoval v letech 2009 aţ 2011 v rámci přeshraniční spolupráce
projekt Gender Fokus – rovné příleţitosti v regionálních a komunálních rozpočtech.
Hlavním partnerem byla spolková země Dolní Rakousko, dalším partnerem byl Jihočeský
kraj. S krajem Vysočina se na projektu spolupodílely pilotní obce: Havlíčkův Brod, Polná,
Počátky, Bohdalov a Štěměchy. Projekt bude ukončen dne 8. 6.2011 závěrečnou
konferencí v St. Pöltenu, Výstupem projektu bude příručka, která je určena obcím a
ostatním zájemcům o genderové rozpočtování. Tento projekt výrazně přispěl k umístění
kraje v soutěţi Úřad půl na půl.

Odbor informatiky (OI):


Projekty Integrovaného operačního programu (IOP)
Jednotlivé projekty v oblasti ICT financované z IOP jsou ve fázi realizace veřejných
zakázek. K projektům Technologického centra kraje a rozvoje sítě ROWANet byla
dokončena nadlimitní veřejná zakázky a probíhá realizace. V rámci ROWANetu byly jiţ
předány dvě první trasy – z KrÚ do nemocnice Jihlava a do Pelhřimova. V projektu
Digitální mapy veřejné správy jiţ běţí realizace účelové katastrální mapy kraje
(dodavatelem je firma Geodis) a byla podepsána smlouva se společností VARS a.s. o
realizaci geoportálu. Z důvodu podání pouze jedné nabídky v zakázce projektu Vnitřní
integrace úřadu bylo toto výběrové řízení zrušeno a pracujeme na změně zadání.
Realizace dodávek všech projektů bude probíhat aţ do konce roku 2012.



Jednání s MVČR k problematice vyuţití síťových infrastruktur samospráv
Na základě iniciativy Plzeňského kraje se zástupci kraje Vysočina účastní série jednání
s MVČR k problematice vyuţití sítí ve vlastnictví krajů a měst pro potřeby propojení

1 (celkem 14)

ZK-04-2011-03, př. 3
Počet stran: 14
státních institucí. Cílem jednání je nastavení organizačních, technických a finančních
pravidel, za kterých jsou vyuţívány a budovány např. krajské sítě, včetně sítě ROWANet.


Projekt eCitizen
V rámci projektu eCitizen financovaného z Interregu IVC proběhl za účasti zástupců kraje
7.-8. června seminář v estonském Tartu řešící problematiku elektronických sluţeb
veřejné správy zaměřených na aktivnější zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů
samospráv. Připravovaným výstupem projektu za kraj Vysočina je webový systém
moderovaných diskusních fór www.vas-nazor.cz s předpokládaným spuštěním koncem
června 2011.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2011 byly v květnu vykonány kontroly
hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortu školství a v červnu probíhají
kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortu kultury.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji Vysočina
(přenesená působnost)
V první dekádě měsíce června 2011 bylo ukončeno přezkoumání hospodaření obcí a
dobrovolných svazků obcí v kraji Vysočina za rok 2010. Pracovníci oddělení
přezkoumání hospodaření obcí prověřili v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, hospodaření 596 obcí a 44 dobrovolných svazků obcí.



Kontrola výkonu přenesené působnosti krajského úřadu
Ve dnech 10. aţ 12. 5. 2011 vykonalo Ministerstvo financí kontrolu výkonu přenesené
působnosti krajského úřadu na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných
svazků obcí za období od 1. 7. 2008 do 30. 6. 2010. Při kontrole nebyly zjištěny ţádné
nedostatky, v závěru kontrolního protokolu se konstatuje, ţe „Krajský úřad kraje Vysočina
vykonává přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.“
Dne 2. 6. 2011 vykonalo Ministerstvo financí kontrolu výkonu přenesené působnosti
krajského úřadu v oblasti zajišťování cenových kontrol. Také při této kontrole nebyly
zjištěny ţádné nedostatky.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dne 27. dubna 2011 proběhla pravidelná prověrka nad stavem bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci za účasti osoby odborně způsobilé v oblasti prevence rizik, zástupce
odborové organizace krajského úřadu a zástupců oddělení hospodářské správy.
Prověrka se týkala všech pracovišť krajského úřadu v Jihlavě. Prověrka se týkala oblastí:
školení zaměstnanců, pracovních úrazů, dodrţování pracovních podmínek, revize
vyhrazených technických zařízení, jejich kontroly a zkoušky, stav dokumentace pro
BOZP. Záznam o výsledku prověrky včetně návrhů opatření byl projednán s ředitelem
úřadu, s obsahem byli seznámeni všichni zaměstnanci kraje.



Procesní řízení
Oddělení hospodářské správy je zapojeno do aktivity „Zefektivnění podpůrných
procesů“v oblasti autoprovozu, cestovních příkazů a navazujících procesů přítomnost na
pracovišti. V rámci první analytické fáze se podílelo na vytvoření mapy procesů krajského
úřadu.
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SEKCE PRO SLUŢBU VEŘEJNOSTI:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):


Sanace skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
V rámci sanace této bývalé skládky, kde bylo jiţ počátkem podzimu 2010 dokončeno
odstranění všech uloţených odpadů, probíhají práce na postupném dokončení
odstranění zbylé části stavebních konstrukcí a kontaminovaných zemin v podloţí a pod
hrází. Průběh sanace je nadále 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 sníţení jejich znečištění na
mobilním čistícím zařízení a jejich zpětné vypouštění do vod podzemních a probíhá
monitoring jakosti podzemních, povrchových a čerpaných vod.



Kontroly výkonu přenesené působnosti na OLVHZ ústředními správními orgány
V průběhu měsíce dubna 2011 provedli zástupci ústředních správních orgánů tj.
Ministerstva zemědělství a Ministerstva ţivotního prostředí kontrolu výkonu přenesené
působnosti na OLVHZ. V průběhu měsíce května byly kontroly uzavřeny sepsáním
protokolů s výsledkem hodnocení zajištění výkonu této působnosti na úrovni výborné či
velmi dobré.



Kontroly výkonu přenesené působnosti na obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností
Kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností byla provedena ve dnech 17. 5. a 18. 5. 2011 na Magistrátu města Jihlavy, ve
dnech 25. 5. a 26. 5. 2011 na Městském úřadu Světlá nad Sázavou a ve dnech 14. 6. a
15. 6. 2011 v Náměšti nad Oslavou. Jednalo se o kontrolu výkonu agend na odborech
ţivotního prostředí podle vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona
o rybářství, lesního zákona, zákona o myslivosti a zákona o reprodukčním zákonu
lesních dřevin.



Pracovní porada ke změně zákona o rybářství
OLVHZ dne 10. 6. 2011 uspořádal pracovní poradu k zajištění výkonu přenesené
působnosti pověřenými obecními úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
v souvislosti se změnou zákona o rybářství, zejména změnou působnosti pro vydávání
rybářských lístků.



Setkání zástupců krajů a Dolního Rakouska k oblasti zemědělství a lesnictví
V rámci dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a krajem
Jihomoravským, Jihočeským a Vysočina, OLVHZ zajistil setkání pracovní skupiny
Zemědělství a lesnictví, které se konalo dne 16. 6. 2011 na Krajském úřadě kraje
Vysočina. Předmětem jednání byla výměna poznatků a zkušeností v oblasti agrárního
sektoru. Součástí setkání byla návštěva Chovatelského druţstva Impuls v Bohdalci.



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. Dne 10. 5. 2011 bylo dokončeno jednání ke klíčové akci 9 - Zlepšení zdravotního
stavu a ochrany lesů, dne 26. 5. 2011 a 14. 6. 2011 jde o jednání ke klíčové akci 7 –
Zachování a zlepšování biologické rozmanitosti v lesích. Následující jednání dne
21. 6. 2011 se vztahuje ke klíčové akci 6 – Sníţit dopady očekávané globální klimatické
změny a extrémních meteorologických jevů.
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Mezinárodní rok lesů
Organizace spojených národů vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů s cílem zvýšit
povědomí o lesích a posílit trvale udrţitelné obhospodařování lesů. OLVHZ při této
příleţitosti připravila výstavu na téma Historie a současnost lesního hospodářství, která
byla v Týdnu lesů, dne 11. 5. 2011 otevřena hejtmanem kraje Vysočina, MUDr. Jiřím
Běhounkem.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Universita třetího věku
Ve sledovaném období jiţ proběhly první přednášky v rámci University třetího věku kraje
Vysočina v Domově pro seniory Velké Meziříčí. První přednáška proběhla dne
11. 5. 2011 s paní Janou Vejsadovou na téma: Tajemství paměti a druhou přednášku na
téma Člověk a náboţenství dne 1. 6. 2011 odpřednášel ThMgr. Milan Klapetek.
O přednášky v rámci University třetího věku kraje Vysočina je veliký zájem klientů
sociálních zařízení i široké veřejnosti z dostupného spádového území.



Individuální projekt „Podpora systému primární prevence sociálně patologických
jevů“ a sociálně právní ochrana dětí
V rámci výše uvedeného projektu byla v květnu 2011 realizována následující vzdělávání:
11. 5. proběhl seminář „Konfliktní situace“, který završil vzdělávací cyklus s Dr. Auerovou,
vedoucí střediska probační a mediační sluţby ČR v Třebíči. Ve spolupráci s pedagogicko
– psychologickou poradnou v Havlíčkově Brodě byl 25. 5. realizován seminář „Metodik
prevence – legislativa, pracovní náplň, preventivní program školy“. V součinnosti
s odborem sociálních věcí Krajského úřadu kraje Vysočina, konkrétně s Mgr. Ivanou
Matouškovou, byl 26. 5. uspořádán seminář „Multidisciplinární spolupráce při péči
o sociálně znevýhodněné dítě“. Hlavní cílovou skupinou vzdělávacích akcí byli
pedagogové, dále zástupci z řad Policie ČR, městských policií, Probační a mediační
sluţby ČR, orgánů sociálně právní ochrany dětí (tato skupina byla velmi početně
zastoupena na semináři 26. 5.). Celkový počet podpořených osob v rámci vzdělávacích
seminářů v měsíci květnu byl 170 osob.



Sluţební cesta na Ukrajinu
Ve dnech 11. – 15. 5. 2011 se uskutečnila za účasti radního kraje Vysočina
Mgr. et Bc. Petra Krčála, vedoucí odboru sociálních věcí JUDr. Věry Švarcové, vedoucí
oddělení sociálních správy Mgr. Heleny Šteflová a ředitele Domova důchodců Proseč
u Pošné, příspěvkové organizace Jiřího Hormandla sluţební cesta na Ukrajinu,
do partnerského regionu Zakarpatská Ukrajina. Hlavním tématem společných jednání
samosprávy i státní správy Zakarpatské oblasti byla specifikace a organizace výměnné
stáţe zaměstnanců sociálních sluţeb partnerského domova z Ukrajiny v Domově Proseč
u Pošné v srpnu 2011. Nově byla rozpracována témata vzájemné uznatelnosti projektu
Rodinných pasů a zdravotně sociální projekt.



Mikola – tenkrát na Koločavě
V sobotu 4. 6. 2011 proběhl galavečer s vyhlášením nejlepších filmů v rámci festivalu
Mental Power. Ocenění získal i film z produkce Ústavu sociální péče Těchobuz,
příspěvková organizace, a to prestiţní cenu České televize a individuální cenu za
nejlepší vedlejší muţskou roli, kterou získal Josef Babej z ústavu v Těchobuzi za roli
kapitána.



Srdce na dlani
Odbor sociálních věcí jiţ tradičně pořádá setkání uţivatelů z příspěvkových organizací
Kraje Vysočina s názvem Srdce na dlani. V letošním roce se uskutečnil jiţ 8. ročník této
akce. 18. 5. 2011 se uskutečnila Maškarní merenda pro uţivatelů ústavů sociální péče,
kteří si připravili krásné masky a předvedli v nich i zajímavá vystoupení. 31. 5. 2011
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potom senioři tančili na Květinovém bálu, jehoţ součástí byl květinový rituál, při kterém si
návštěvníci vyměnili pěkné květiny. Obě setkání se uskutečnila v kulturním sále Střední
odborné školy a středního odborného učiliště v Třešti, kde bylo pro návštěvníky zajištěno
občerstvení a o dobrou náladu se postarala hudební skupina Mix Tábor. Součástí
programu bylo vystoupení uţivatelů příspěvkových organizací a nechybělo ani malé
překvapení, o které se postaraly Baletky z Mrákotína se svým spartakiádním
vystoupením Poupata. Obě akce měly u návštěvníků velký úspěch a všichni se těší
na podobná setkání.


Jednání se zástupci Dolního Rakouska
Dne 9. 6. 2011 proběhne v St. Pöltenu pracovní jednání se zástupci Dolního Rakouska
(projektový partner) ohledně realizace společného projektu - Propojení systému
rodinných pasů v kraji Vysočina se systém NÖ Familienpass v Dolním Rakousku.
Předmětem jednání je podrobná diskuze, která se týká konkrétních aktivit v rámci
3. a 4. milníku projektu. Jednat bychom za účasti Mgr. et Bc. Petra Krčála měli téţ
o dalších moţnostech spolupráce v sociální oblasti s novou zemskou radní
Mag. Barbarou Schwarz.

Odbor školství, mládeţe a sportu (OŠMS):


Projednání návrhů opatření na řešení populačního poklesu ve středních školách
v kraji
Náměstek hejtmana L. Joukl a členka rady kraje M. Kruţíková, radní kraje a vedoucí
OŠMS postupně navštívili H. Brod, Chotěboř, Pacov, Třebíč, Bystřici nad Pernštejnem,
Velké Meziříčí, Humpolec, Ţďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Pelhřimov,
Jihlavu, Kamenici nad Lipou a Telč. Na setkáních s řediteli krajem zřizovaných středních
škol, představiteli místních samospráv a veřejností byli zúčastnění seznámeni s aktuální
situací ve středním školství. Během diskuse byly představeny také konkrétní návrhy
jednotlivých opatření, která budou realizována pouze v případě akceptace a po vzájemné
dohodě krajské samosprávy a místních samospráv.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Návrh 1. aktualizace Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
K 30. 4. 2011 byl odboru ÚPSŘ projektantem předán návrh 1. aktualizace Zásad
územního rozvoje kraje Vysočina. Odbor tuto územně plánovací dokumentaci kraje
v průběhu měsíce května překontroloval z hlediska úplnosti a shody se stavebním
zákonem.
Dne 24. 5. 2011 byl uspořádán seminář, na kterém byli zastupitelé i ostatní odbory
krajského úřadu seznámeni s návrhem dokumentace.
Začaly tak přípravy ke krokům, které povedou k vydání 1. aktualizace Zásad územního
rozvoje kraje Vysočina v Zastupitelstvu kraje Vysočina. Prvním z těchto kroků bude
společné projednání návrhu dotčenými orgány (předpoklad září 2011), dále bude
následovat veřejné projednání a po eventuálních úpravách návrhu jeho předloţení
Zastupitelstvu kraje Vysočina k vydání příslušného opatření obecné povahy.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Prověřovací cvičení v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizace
Dne 30. 5. 2011 se uskutečnilo v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, neohlášené
prověřovací cvičení zaměřené na aktivaci Traumatologického plánu nemocnice při fiktivní
nehodě autobusu s dvaceti zraněnými.
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Personální vybavení zřizovaných nemocnic
Oddělení zdravotní správy ve sledovaném období provedlo ve spolupráci s nemocnicemi
aktualizace personálního vybavení ve vztahu k registracím nestátních zdravotnických
zařízení.



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.



Kontrolní činnost
Oddělení zdravotní péče ve sledovaném období provede veřejnosprávní kontrolu
v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, zaměřenou na veřejné zakázky.

Odbor ţivotního prostředí (OŢP):


Kontrola výkonu přenesené působnosti
V dubnu a květnu 2011 byl odbor ţivotního prostředí kontrolován ministerstvem na všech
úsecích výkonu přenesené působnosti. Jednalo se o časově i věcně velmi rozsáhlou
kontrolu. Protokol o kontrole byl předán ministerstvem dne 31. 5. 2011. Závěry kontroly
ministerstva jsou podle protokolu následující:
Na úseku integrované prevence nebyly zjištěny ţádné nedostatky a nebyly uloţena
ţádná opatření.
Na úseku prevence závaţných havárií byly postupy odboru shledány téţ v pořádku.
Na úseku posuzování vlivů na ţivotní prostředí (EIA a SEA) bylo v jednom případě
vytknuto, ţe hodnocení zdravotních rizik, ačkoliv je ve spise, není integrální součástí
dokumentace EIA. U ostatních záměrů nebyly shledány nedostatky. V procesu
posuzování územních plánů (SEA) bylo v jednom případě vytknuto „vágní“ odůvodnění,
proč územní plán nebude posuzován procesem SEA. Jiné nedostatky nebyly zjištěny.
Ţádná opatření nejsou uloţena.
Na úseku ochrany přírody byl konstatován výkon přenesené působnosti na velmi dobré
úrovni, a proto nebyly shledány skutečnosti, které by vyţadovaly uloţení opatření.
Na úseku odpadového hospodářství bylo obdobně konstatováno, ţe výkon státní správy
(pokud se jedná o správní řízení) je zabezpečován na potřebné úrovni a nebylo třeba
ukládat opatření k nápravě.
Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu nejsou v protokolu vytýkány ţádné
chyby, a proto ani uloţena ţádná opatření.
Na úseku ochrany přírody a krajiny jsou v kontrolním protokolu v jednom případě
vytýkány drobné nedostatky v odůvodnění (z hlediska rozlišování mezi evropsky
chráněnými a národně chráněnými druhy), ostatní kontrolovaná rozhodnutí byla pak
shledána bez závad. U několika spisů pak byly shledány nedostatky ve vyznačení nabytí
právní moci (coţ bylo neprodleně opraveno). Kontrolní protokol na tomto úseku obsáhle
rozebírá široký rozsah činnosti na kontrolovaném úseku. Ţádné opatření k nápravě
nebylo uloţeno.



Metodická pomoc obcím
V květnu byla odborem ţivotního prostředí pořádána metodická porada na úseku
odpadového hospodářství pro úředníky obcí s rozšířenou působností za účasti zástupců
Ministerstva ţivotního prostředí a Agentury CENIA, spojená s exkurzí v neutralizační
stanici a spalovně nebezpečných odpadů v Jihlavě.
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Posuzování vlivů na ţivotní prostředí (EIA)
Ve sledovaném období probíhalo společné intenzivní posuzování vlivů na ţivotní
prostředí a vlivu na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti zejména u záměrů k operačním programům pro opětovně
otevřenou výzvu k podávání ţádostí. Např. byl vyřešen problematický záměr „Výstavba
soustavy retenčních nádrţí Pastvisko, k. ú. Krokočín“. Dále byly ve zjišťovacích řízeních
v uvedeném období řešeny převáţně problémové ţádosti týkající se ţivočišné výroby a
rekonstrukce komunikací.



Integrovaná prevence a prevence závaţných havárií
Ve sledovaném období bylo úspěšně vyřešeno odvolání obce Rozsochy proti změně
integrovaného povolení. Farma Rozsochy společnosti Agrofarm a. s. Ţďár nad Sázavou
se nachází severně od obce. Při inverzní povaze počasí dochází k "odtékání" vzduchu
z prostoru farmy okolo místního zemědělského druţstva prostorem podél potoka přímo
do vesnice. Obec Rozsochy se odvolala k aktualizaci plánu zavedení zásad správné
zemědělské praxe. Po ústním projednání a vloţení cílených dalších neprovozních
podmínek (např. informování veřejnosti o termínech vyváţení kejdy) do změny
integrovaného povolení ministerstvo odvolání zamítlo a rozhodnutí odboru ţivotního
prostředí potvrdilo.
Probíhají kaţdoroční kontroly provozovatelů na úseku prevence závaţných havárií,
u dvou nových provozovatelů uloţeno odstranění nedostatků. Plán fyzické ochrany
objektu s nebezpečnými látkami prověřen ve společnosti ADW AGRO a. s., Sklad
pesticidů Kojetice, v součinnosti s Policií ČR.



Výkon veřejné správy
V oblasti přenesené působnosti bylo zpracováno velké mnoţství správních řízení na
úseku ochrany ovzduší, zejména v oblasti poplatků za znečišťování ovzduší a povolování
zdrojů znečišťování ovzduší a dále na úseku odpadového hospodářství.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek matrik a státního občanství, vidimace a legalizace, přestupků, evidence
obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, dozorová činnost.
Úsek matrik a státního občanství se v současné době potýká s mimořádným nárůstem
ţádostí o vydání osvědčení o státním občanství v souvislosti s vydáním prvního
cestovního dokladu. K nárůstu ţádostí došlo díky avizovanému markantnímu zvýšení
správních poplatků za vydání cestovního pasu.



Úsek voleb
Na Ministerstvo vnitra ČR byl zaslán další návrh na vyhlášení nových voleb, a to do
Zastupitelstva obce Počítky, okr. Ţďár nad Sázavou. Ve jmenované obci byly pro řádné
volby do zastupitelstev obcí v roce 2010 podány tři kandidátní listiny, všechny za
sdruţení nezávislých kandidátů (volilo se sedmičlenné zastupitelstvo obce). Vzhledem
k tomu, ţe všichni členové zastupitelstva obce, kteří kandidovali za „Sdruţení
nezávislých kandidátů – Naše Počítky“, postupně rezignovali na svůj mandát, příp. na
postavení náhradníka, klesl počet členů zastupitelstva obce pod hranici 5. Nastal tak
důvod pro konání nových voleb do zastupitelstva obce.
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SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Kontrola výkonu přenesené působnosti ústředními správními úřady
Ve dnech 16. 5. 2011 – 20. 5. 2011 proběhla kontrola Ministerstva dopravy ČR na
všechny agendy vykonávané v přenesené působnosti odborem dopravy a silničního
hospodářství se závěrem, ţe výkon všech agend je zajištěn na velmi dobré úrovni bez
závad.



Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury
Byla uzavřena smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury na předfinancování
projektů podpořených z ROP Jihovýchod, nasmlouvaná částka činí 104 723 000 Kč; pro
jednání zastupitelstva 21. 6. 2011 byl připraven dodatek k navýšení o 119 000 000 Kč.



Přeshraniční autobusová linka Raabs an der Thaya – Dobersberg – Telč
Odbor regionálního rozvoje a odbor dopravy a silničního hospodářství se zapojily do
vyjednávání s Dolním Rakouskem a Jihočeským krajem ve věci zřízení přeshraniční
autobusové linky, která by měla fungovat v období říjen 2011 – srpen 2014.



Přijaté dotace z ROP Jihovýchod
Přijaté dotace ve sledovaném období do 2. 6. 2011 činily 152,5 mil. Kč, očekávaná výše
dalších prostředků, o něţ bylo poţádáno, činí 140,4 mil. Kč.



Bezpečná silnice 2011
Odbor dopravy a silničního hospodářství administroval výzvu Fondu Vysočiny, která
podporovala osvětlení přechodů pro chodce a výstavbu/rekonstrukci chodníků
v bezprostřední blízkosti přechodů; výzva byla vyhlášena na 5 000 000 Kč; k rozdělení je
doporučeno 654 748 Kč.



Údrţba veřejné zeleně
Byla poskytována metodická pomoc obcím v oblasti údrţby veřejných prostranství na
základě pravidel Rady kraje Vysočina pro poskytování darů na údrţbu veřejné zeleně
v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina.



Veřejná osobní doprava
Veřejná linková osobní doprava – ke druhé změně jízdních řádů od 12. 6. 2011 jsou
dokončována řízení o změnách jízdních řádů, změnách licencí a dodatky smluv.
Veřejná dráţní osobní doprava – ke druhé změně jízdních řádů od 12. 6. 2011 nejsou
navrhovány ţádné změny.



Doprava
Za měsíc duben a květen 2011 bylo uloţeno 52 pokut ve výši 452 000 Kč. Do rozpočtu
kraje Vysočina propadlo 117 kaucí v celkové výši 2 362 000 Kč, dopravcům byly vráceny
čtyři kauce v celkové výši 62 000 Kč.

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,
- v projektu „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ probíhá tisk propagačních materiálů,
nákup stojanů na tiskoviny a jejich distribuce,
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v projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“
pokračují stavební práce na rekonstrukci objektu zámku. OKPPCR smluvně zajistil
zpracování video a fotodokumentace probíhajících prací v rámci realizace celého
projektu, dále vypracování dokumentace pro potřeby výběru dodavatele expozic
a veřejných interiérů. Ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč byla zahájena
doplňková aktivita projektu – komentované prohlídky staveniště, a současně probíhají
práce na specifikaci a finalizaci podkladů pro připravované veřejné zakázky
v návaznosti na upřesňování scénáře expozic.



Anketa Zlatá jeřabina
Dne 19. 5. 2011 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Zlatá jeřabina –
Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010 v Horáckém divadla Jihlava. V rámci
galavečera organizovaného OKPPCR byla předána ocenění jak vítězům veřejné ankety,
tak zástupcům projektů postupujících do přeshraniční soutěţe vyhlašované v rámci
projektu „MAG 21“.



Oslavy 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera
V rámci zahajovacího koncertu festivalu Mahler Jihlava, Hudba tisíců dne 17. 5. 2011
proběhl křest hudebního CD s live záznamem Symfonie č. 1 Gustava Mahlera. OKPPCR
zajišťoval pořízení i tohoto v pořadí jiţ pátého reprezentativního audio nosiče
završujícího ediční řadu nahrávek Mahlerových děl provedených renomovanými
hudebními tělesy na území kraje Vysočina. Dále OKPPCR administruje ţádosti o dotaci
s vazbou na výročí.



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 (průběţná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným
projektům),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběţná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům; administrace nových
ţádostí o dotaci na podporu účasti na národních přehlídkách),
- dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina – administrace (uzavírání
smluv s jednotlivými ţadateli, průběţná kontrola),
- grantový program Fondu Vysočiny „Obnova památkově chráněných území“ administrace (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2011“ administrace
(vyhodnocení přijatých ţádostí, předloţení ke schválení příslušným orgánům kraje),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2011“ – administrace (vyhodnocení přijatých ţádostí, předloţení ke schválení
příslušným orgánům kraje, uzavírání smluv s jednotlivými ţadateli).



Finanční mechanismus EHP/Norska
Byla schválena Ministerstvem financí ČR závěrečná monitorovací zpráva. Byla ukončena
kontrola programu Nejvyšším kontrolním úřadem se zjištěním pouze
drobných
administrativních nedostatků.



Výkon státní správy na úseku památkové péče
Byla zahájena kontrola výkonu státní památkové péče památkovou inspekcí Ministerstva
kultury ČR.
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Metodická pomoc obcím III. stupně
Příprava odborného semináře pro pracovníky obcí s rozšířenou působností na úseku
památkové péče, který se bude konat 23. 6. 2011 v Jemnici.

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Byla dokončena stavba výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné sluţby kraje
Vysočina v Kamenici nad Lipou.
Byla zahájena projekční příprava řady staveb v oblasti zdravotnictví a školství
zařazených do rozpočtu kraje usneseními 0662/15/2011/RK, 0767/17/2011/RK,
0832/18/2011/RK a 0918/19/2011/RK.
Jsou uzavřena dvě výběrová řízení na dodavatele stavebních prací u akcí v rámci
schválených ţádostí o dotace z Operačního programu ţivotní prostředí – projekt Úspory
energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina, je předpoklad uzavření dalších tří
výběrových řízení.
Řada dalších veřejných zakázek na stavební práce akcí zařazených v rozpočtu kraje pro
rok 2011 probíhá a jsou postupně uzavírány smlouvy o dílo.



Některé významné úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Průběţně jsou řešeny záleţitosti majetkoprávní přípravy silničních a pozemních staveb,
jednání s vlastníky pozemků dotčených plánovanými stavbami, příprava souvisejících
majetkoprávních záleţitostí.
Průběţně se řeší nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům pod silnicemi II. a III.
tříd.
Byly zahájeny konzultace a jednání k přípravě pojištění majetku a kraje a
odpovědnostních rizik na další období.
Připravují se podklady k rozhodnutí samosprávných orgánů kraje o dalším nakládání s
nepotřebným nemovitým majetkem.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Byl ukončen proces hodnocení 4. výzvy předkladatelům grantových projektů
k předkládání projektových ţádostí o finanční podporu v rámci oblasti podpory
1.2 - Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a v rámci oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení. Výběrová komise na svém jednání 11. 5. 2011 doporučila ke schválení:
- v oblasti podpory 1.2 šest projektových ţádostí v celkové výši 9 663 144,46 Kč,
- v oblasti podpory 1.3 pět projektových ţádostí v celkové výši 9 770 764,37 Kč.
Dne 30. 5. 2011 byl zahájen příjem ţádostí z 1. výzvy předkladatelům grantových
projektů k předkládání projektových ţádostí o finanční podporu v rámci nových globálních
grantů s ukončením příjmů ţádostí 10. června 2011. Na jednotlivé oblasti podpory jsou
alokovány tyto částky:
- 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání – částka pro tuto výzvu: 58 006 650 Kč
(specifická výzva zaměřená na technické a přírodovědné vzdělávání a řemeslné
obory),
- 1.2 - Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami – částka pro tuto výzvu: 21 093 000 Kč,
- 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení – částka pro tuto výzvu:
26 366 000 Kč.
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Grantová schémata
Ve sledovaném období byly především prováděny ex-post kontroly před ukončením
udrţitelnosti 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 soudrţnosti, pokud jde o zjednodušení určitých poţadavků
a o některá ustanovení týkající se finančního řízení.



Seminář "Sniţování energetické náročnosti budov"
Dne 17. 5. 2011 uspořádal odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s agenturou Seven
o.p.s. Praha v prostorách kraje Vysočina seminář, který byl zaměřen na úspory energie
a rekonstrukce energetických systémů v budovách bez potřeby investičních prostředků.
Mezi cca 40 účastníky semináře byli zástupci příspěvkových organizací kraje, měst, obcí
i průmyslových podniků kraje Vysočina. Cílem semináře bylo seznámit účastníky
s principy metody EPC (Energy Performance Contracting), která představuje poskytnutí
energetických sluţeb se zaručeným výsledkem. Aktuálně se vyuţití této metody
připravuje na objektech Nemocnice Jihlava.



Grantový program Rozvoj vesnice 2011
Do programu Rozvoj vesnice 2011, který je zaměřen na opravy a rekonstrukce místních
komunikací v místních částech obcí a měst Vysočiny, bylo doručeno celkem 58 ţádostí
s celkovým finančním poţadavkem 8 239 012 Kč. Schválená finanční alokace programu
činí 5 000 000 Kč. První zasedání řídícího výboru programu se konalo dne 16. 5. 2011.
Z důvodu administrativního nesouladu s Výzvou programu bylo z hodnocení vyřazeno
11 ţádostí, zbývajících 47 ţádostí postoupilo do bodového hodnocení. Druhé zasedání
řídícího výboru programu se konalo dne 30. 5. 2011. Výsledkem jednání řídícího výboru
je 35 projektů navrhovaných k podpoře v souhrnné výši celé finanční alokace programu.
Zastupitelstvu kraje je nyní předkládán návrh na přidělení dotací.



Monitorovací výbor OP AT-CZ (Vídeň 25.-26.5.2011)
Na 9. MV byly schváleny finanční prostředky pro kraj Vysočina ve výši téměř 1 000 000
EUR. Partneři z kraje Vysočina byli zastoupeni v 5 projektech z celkových
11 schválených projektů v celkové výši 9 500 000 EUR. Všechny projekty byly
připravovány více neţ rok a průběţně konzultovány s regionálním subjektem v kraji
Vysočina (ORR). Organizace z kraje Vysočina jsou zapojeny ve dvou schválených
zastřešujících školských projektech, které byly iniciovány strukturou RECOM CZ-AT.
Podpořené organizace a projekty z kraje Vysočina: EAV z.s.p.o. a Mikroregion Telčsko:
odpadové hospodářství, Chaloupky o.p.s.: celoţivotní environmentální vzdělávání
a osvěta, Vysočina Education: vzdělávání zaměřené na odborné školství, město Telč:
zlepšení sluţeb v cestovním ruchu, kraj Vysočina – kulturní identity na česko-rakouské
hranici (Mladá univerzita).
Čerpání subjektů z kraje Vysočina od začátku programu v r. 2008 - navázány finanční
prostředky ve výši 13 000 000 EUR (11 500 000 EUR z ERDF) z celkových 56 000 000
EUR.



Veletrh produktů kraje Vysočina
Dne 26. 5. 2011 kraj uspořádal 2. ročník Veletrhu produktů kraje Vysočina. Na Horáckém
zimním stadionu v Jihlavě se sešlo 54 vystavovatelů. Pro cca 2 800 návštěvníků byla
připravena pestrá nabídka masných produktů, produktů z medu, mléčných výrobků,
pečiva, regionálních piv či nealkoholických nápojů, dále textilní výrobky, výrobky z kůţe,
kovu nebo výrobky pro denní potřebu. Hosty veletrhu byli dva vystavovatelé z Dolního
Rakouska - drţitelé Rakouské pečeti regionálního produktu.
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Minimum pro starosty
Dne 19. 5. 2011 byl ukončen cyklus přednášek pro nové zastupitele z obcí a měst v kraji
Vysočina. Školení, která byla rozdělena do tří výukových modulů (procesy, rozpočty,
rozvoj) probíhala od února do května 2011. Celkem se uskutečnilo 45 seminářů
v jednotlivých ORP. Zástupci odboru regionálního rozvoje, oddělení ostatních správních
činností a odboru kontroly proškolili 396 starostů a zastupitelů obcí kraje Vysočina.

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


Oddělení kanceláře hejtmana
Dne 12. 5. 2011 se v Horáckém divadle Jihlava konal Slavnostní večer u příleţitosti
předávání zásluţných medailí sloţkám Integrovaného záchranného systému (IZS).
Dne 1. 6. 2011 se v sídle kraje Vysočina konal Den otevřených dveří na téma „Ţivá
Vysočina“.
Dne 1. 6. 2011 se v Jemnici konal benefiční koncert „Úsměv ukrajinským dětem“
(organizovaly děti z Dětského domova v Jemnici na pomoc dětem z Dětského domova
v Mukačevu).



Cvičení Integrovaného záchranného systému
Dne 16. 5. 2011 proběhlo krajské cvičení Integrovaného záchranného systému (IZS)
s názvem HORIZONT 2011 v prostoru ţelezniční stanice Havlíčkův Brod. Tématem
cvičení byla organizace a provedení záchranných prací při hromadném ţelezničním
neštěstí s větším počtem zraněných. Cvičení proběhlo za účasti hejtmana kraje, ředitelů
základních sloţek IZS a pozvaných domácích i zahraničních hostů z Dolního Rakouska.



Odborná konference ZÁSAH 2011.
Dne 1. 6. 2011 proběhla na akademické půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ)
konference s názvem ZÁSAH 2011. Byla to první konference s bezpečnostní tematikou
tohoto druhu. Za krajský úřad se konference zúčastnil ředitel krajského úřadu
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec s tématem „Organizace krizového řízení v kraji Vysočina“ a
vedoucí odd. krizového řízení a bezpečnosti Ing. Jan Murárik s tématem „Poznatky kraje
Vysočina z účasti na mezinárodním havarijním cvičení INEX 4“.



Mezinárodní mise OSART
V červnu 2011 se opět po 10 letech uskutečnila třítýdenní mise OSART (Operational
Safety Review Team) - mise trvalého zlepšování provozní bezpečnosti v Jaderné
elektrárně Dukovany. Misi realizuje organizace MAAE (Mezinárodní agentura pro
atomovou energii se sídlem ve Vídni) a tým pozorovatelů z ostatních elektráren
a mezinárodních organizací bude hodnotit provoz Jaderné elektrárně Dukovany podle
mezinárodních norem a standardů. Dne 9. 6. 2011 navštívili členové mise sídlo kraje
Vysočina a byli seznámeni se základy bezpečnostního systému ČR a se systémem
krizového řízení kraje Vysočina.



Mise cestovního ruchu na Vysočině za účasti partnerů z regionu ChampagneArdenne a Nitranského samosprávného kraje
Ve dnech 16. – 18. 5. 2011 se na Vysočině uskutečnila mise cestovních ruchu za účasti
zástupců ze Champagne-Ardenne a Nitranského samosprávného kraje. Za francouzskou
stranu se zúčastnili Philippe Harant (ředitel výboru cestovního ruchu departementu
Marne), Didier Krieg (zástupce ředitele výboru cestovního ruchu Champagne-Ardenne) a
Philippe Boulanger (zodpovědný za mezinárodní vztahy regionu Champagne-Ardenne).
Za slovenskou stranu navštívili Vysočinu Milostava Kollárová (vedoucí odboru cestovního
ruchu a mezinárodních vztahů), Emil Paliatka (protokol předsedy) a Karol Jurica (vedoucí
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regionálního informačního centra). Cílem mise byla zejména výměna zkušeností a
hledání moţností pro společný evropský projekt. Setkání odborníků v oblasti turistického
ruchu navázalo na obdobnou misi turistického ruchu, která se uskutečnila na podzim
v Champagne-Ardenne, Francie.


Lektorka francouzského jazyka pro školní rok 2011/2012
V průběhu května 2011 proběhlo výběrové řízení na pozici lektorky francouzského
jazyka, která bude působit na školách na Vysočině ve školním roce 2011/2012. Vybrána
byla pětadvacetiletá Marine Seattel. Ta začne vyučovat na školách na Vysočině
od 1. 9. 2011.



Konference Europa-Forum Wachau
Ve dnech 21. a 22. 5. 2011 se v klášteře Göttweig v Dolním Rakousku konala tradiční
mezinárodní konference Europa-Forum Wachau s podtitulem Regionální politika –
Světová politika, Konkurenceschopné regiony v globalizovaném světě. Příspěvky
přednášejících se dotýkaly zejména současných problémů EU, hovořilo se o budoucnosti
EU, kohezní politiky i o Dunajské strategii. Za kraj Vysočina se zúčastnila Ing. Jana
Fischerová, CSc., která přednesla příspěvek během odpoledního workshopu
„Budoucnost regionální politiky: Konkurenceschopnost a finanční prognóza. Sobotního
programu se zúčastnil také vedoucí oddělení vnějších vztahů Ing. Ladislav Seidl.

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


Audit poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
Předmětem auditu bylo prověření vnitřního kontrolního systému poskytování dotací na
drobné vodohospodářské ekologické akce za účelem podání ujištění o jeho souladu
s legislativou, dostatečnosti a účinnosti.
V průběhu auditních prací jsme identifikovali několik zjištění. Navrhovaná doporučení
směřovala do oblasti zvýšení transparentnosti hodnocení ţádostí, posílení kontrolních
mechanizmů a přenastavení monitorovacích indikátorů pro vyhodnocení plnění cílů
poskytování dotací.
Na základě projednání výstupu z auditu s vedením krajského úřadu se v termínu do
31. 12. 2011 připravuje aktualizace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování
dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce, které představují klíčový řídící
dokument v procesu.



Audit vybraných smluvních vztahů OSV
Hlavním cílem auditu bylo prověření dostatečnosti a funkčnosti vnitřního kontrolního
systému především z pohledu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vybraných
výdajových operací uskutečněných z rozpočtu OSV.
Výstupem auditu bylo ujištění o dostatečnosti a funkčnosti nastaveného systému. Drobná
zjištění formálního charakteru (zajištění adekvátní auditní stopy o vykonání finanční
kontroly) byla vyřešena v průběhu auditu a následně v rámci projednání auditní zprávy.

Oddělení právní a krajského ţivnostenského úřadu (OddPKŢÚ):


Legislativa
OddPKŢÚ zpracovalo stanoviska ke 42 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 15 návrhům zákona, k 5 návrhům
nařízení vlády, ke 14 návrhům vyhlášek a k 8 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

13 (celkem 14)

ZK-04-2011-03, př. 3
Počet stran: 14
Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Protikorupční vzdělávání
Jak zaznělo na minulém zastupitelstvu, v návaznosti na přijatou Protikorupční strategii
kraje Vysočina, kterou Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 22. 3. 2011, byla
zahájena realizace série protikorupčních opatření v oblasti vzdělávání na téma Korupce a
boj proti ní. Cílem je přiblíţení problematiky korupce ve veřejné správě, jejich moţných
rizik a seznámení se s nástroji obrany proti ní, dále představení a seznámení
s Protikorupční strategie kraje Vysočina. Jedná se o vstupní a průběţné 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 kaţdý nový zaměstnanec kraje Vysočina zařazený do krajského
úřadu. Průběţné vzdělávání je koncipováno do dvou částí. Do prezenční a e-learningové
formy. Na prezenční formu byli jiţ účastníci pozváni a první termíny vzdělávací akce byly
realizovány v termínech: 28. 4., 5. 5., 19. 5. a 16. 6. pro zaměstnance krajského úřadu.
V termínu 14. 4. byli pozváni členové zastupitelstva kraje a dne 2. 6. 2011 ředitelé/ky
příspěvkových organizací, kterým bylo v rámci potřeby nabídnuty i další výše uvedené
termíny, pokud jejich termín zasáhl do období „maturit“. Spuštění e-learningové formy se
připravuje v průběhu měsíce června 2011.



Změna způsobu objednávání účastí na externích vzdělávacích akcích – nově
elektronicky v aplikaci HelpDesk
Nově od 1. 6. 2011 je dosavadní „papírový“ systém nahrazen systémem plně
elektronickým. Objednávání vzdělávacích akcí nadále probíhá jiţ jen prostřednictvím
aplikace HelpDesk na Intranetu. V tomto systému probíhá i schvalování účasti
nadřízenými pracovníky a oddělením řízení lidských zdrojů. Elektronický systém je
zaváděn za účelem zefektivnění této agendy. Jeho zavedením dojde nejen k úspoře
prostředků na podávání a zpracování ţádostí, ale také k úspoře času, který proces
objednávání vzdělávacích akcí vyţaduje.



Výjimečné umístění Krajského úřadu kraje Vysočina, resp. kraje Vysočina,
v soutěţi kaţdoročně pořádané Ministerstvem vnitra ČR a obecně prospěšnou
společností Gender Studies v oblasti respektu k rovným příleţitostem
V jednotlivých ročnících se náš úřad umísťoval následovně:
- první ročník (2007) 8. místo,
- druhý ročník (2008) 6. místo,
- třetí ročník (2009) 5. místo,
- čtvrtý ročník (2010) 3. místo.
V letošním 5. ročníku náš krajský úřad získal první místo v soutěţi Úřad roku „Půl na půl“
– respekt k rovným příleţitostem, a stal se tak krajským úřadem, který je nejvíce
nakloněn tématu respektu k rovným příleţitostem, a to nejen v oblasti vyrovnání šancí
ţen a muţů, ale i v otázce slaďování rodinného a pracovního ţivota a v začlenění všech
dalších skupin, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny ve svém pracovním
postavení.
Ocenění převzal Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec na konferenci „Rovné příleţitosti“, kterou
pořádalo Ministerstvo vnitra spolu s Gender Studies, o.p.s., dne 9. června 2011.

V Jihlavě dne 6. 6. 2011
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