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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 27. 3. 2012 s výhledem do 15. 5. 2012
Následující písemná zpráva zachycuje období od 27. 3. 2012 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 30. 4. 2012 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
15. 5. 2012 (3. zasedání v roce 2012). Je přílohou materiálu (ZK-03-2012-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
Kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor analýz a podpory řízení (OAPŘ):


Datový sklad
Odbor analýz a podpory řízení realizuje projekt „Rozšíření datového skladu Kraje
Vysočina“.



Veřejné zakázky
Odbor analýz a podpory řízení je od ledna 2012 rozšířen o dvě nová funkční místa. Od
1. 5. 2012 nastoupil jeden zaměstnanec, a to jako metodik veřejných zakázek pro
společné nákupy příspěvkových organizací a kraje. Metodik zároveň poskytuje
metodickou pomoc příspěvkovým organizacím v oblasti zadávání veřejných zakázek. Na
webu kraje zřídil samostatnou sekci „Metodická podpora veřejných zakázek“, kde
zveřejňuje důležité informace v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.



Řízení kvality
Odbor analýz a podpory řízení koordinuje implementaci metody řízení kvality zvané
Společný sebehodnotící rámec - CAF. Sebehodnocení provádí interní tým jmenovaný
ředitelem úřadu. Manažer kvality dále pracuje s výsledky mezikrajského benchmarkingu.

Odbor informatiky (OI):


Projekt OSEPA
V týdnu 26. - 30. 3. organizoval odbor informatiky závěrečnou konferenci projektu
OSEPA zaměřenou na problematiku využití open source software ve veřejné správě
v rámci EU. Konference se zúčastnilo přes 120 odborníků z 10 zemí. Šlo o doposud
největší mezinárodní IT konferenci organizovanou na Vysočině. Průběh i výstupy
konference (mimo jiné memorandum doporučující subjektům veřejné správy výraznější
využití OSS včetně změny podmínek veřejných zakázek na nákup SW) jsou odbornou
veřejností velmi pozitivně hodnoceny.



Konference ISSS
Jako již tradičně první týden v dubnu prezentovat Kraj Vysočina výstupy svých projektů
jako je eHealth, TCK, eCrime, EU projekty a další v rámci největší české IT konference
Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové, která bylo také tradičně Krajem
Vysočina spoluorganizována.



Základní registry
K problematice projektu základních registrů vedle průběžné aktualizace informačního
portálu http://www.kr-vysocina.cz/zr proběhlo na KrÚ několik informačních seminářů pro
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zástupce měst a obcí. Probíhají také intenzivní a poměrně problematická jednání se
zástupci MVČR o podobě zahájení ostrého provozu ZR.
Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2012 byly 30. března ukončeny
tematické veřejnosprávní kontroly zaměřené na hospodaření s majetkem a inventarizaci
ve vybraných příspěvkových organizacích kraje.
V dubnu 2012 se uskutečnily následné kontroly plnění opatření přijatých k odstranění
nedostatků zjištěných při předchozích finančních kontrolách v příspěvkových
organizacích kraje a v květnu 2012 byly zahájeny kontroly hospodaření příspěvkových
organizací kraje v resortu školství.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2011
(přenesená působnost)
Pokračuje přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji za rok
2011. Tato přezkoumání mají být podle plánu ukončena v první dekádě měsíce června
2012.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Procesní řízení
Oddělení hospodářské správy je zapojeno do aktivity „Zefektivnění podpůrných procesů“
v oblasti autoprovozu, cestovních příkazů a navazujících procesů přítomnosti na
pracovišti. Od 1. dubna byl nasazen nový systém zpracování elektronických formulářů
pro nepřítomnost a pracovní cesty. Současně byl spuštěn systém elektronické knihy jízd
v autoprovozu.



Veřejná zakázka na úklidové služby a dodávky
Oddělení hospodářské správy realizuje zadávací řízení v souladu s usnesením rady kraje
č. 0477/11/2012/RK ze dne 13. 3. 2012 na nadlimitní veřejnou zakázku na služby.
Předmětem veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení je zajištění úklidových služeb
a dodávek hygienických potřeb pro všechna pracoviště Krajského úřadu v Jihlavě.

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


Národní lesnický program II
V rámci realizace Národního lesnického programu pro období do roku 2013 (NLP II)
pokračuje činnost Koordinační rady NLP II. Dokončeny jsou práce týkající se klíčové
akce 15 - Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu a potřebách lesního
hospodářství, klíčové akce 10 - Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží
a klíčové akci 13 – Zvýšit přínos lesů a lesnictví (lesnického zboží, služeb) pro rozvoj
venkova. Práce na NLP II budou dále pokračovat.



Výstava k Týdnu lesů
U příležitosti Týdne lesů byla v prostorách sídla Kraje Vysočina připravena výstava na
téma „Zakládání a obnova lesů“. Výstavu zahájil dne 4. 5. 2012 náměstek hejtmana Kraje
Vysočina Libor Joukl. Zahájení výstavy bylo součástí semináře pro vlastníky lesů,
odborné lesní hospodáře a veřejnost, který proběhl téhož dne v Kongresovém sále
Kongresového centra.
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Slavnostní ukončení sanace skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
Dne 12. 4. 2012 se na místě bývalé skládky nebezpečných odpadů konalo slavnostní
ukončení sanace a rekultivace této skládky za účasti ministra průmyslu a obchodu,
náměstka ministra životního prostředí, generálního ředitele DIAMO, s.p., hejtmana Kraje
Vysočina, poslanců a senátorů a dalších. Vlastní sanace, jejíž celkové náklady byly
594,4 milionů Kč, byla spolufinancována z Operačního programu životní prostředí.
Nadále bude pokračovat postsanační monitoring jakosti podzemních a povrchových vod
na lokalitě.



Kontrola výkonu přenesené působnosti na obecním úřadu obce s rozšířenou
působností
Kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností byla provedena ve dnech 18. 4. a 19. 4. 2012 na Městském úřadu Bystřice
nad Pernštejnem. Jednalo se o kontrolu agend vykonávaných na odboru životního
prostředí podle vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona
o rybářství, lesního zákona, zákona o myslivosti a zákona o reprodukčním zákonu
lesních dřevin.



Setkání koordinačního výboru „Čistá Želivka“ se zástupci Kraje Vysočina
Dne 14. 5. 2012 se na vodním díle Švihov (Želivka) a následně v Pelhřimově uskutečnilo
společné setkání ministerského zmocněnce pro vedení výboru ke koordinaci činností
vedoucích ke zlepšování stavu vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce se zástupci
Kraje Vysočina.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Setkání s projektovými partnery v Třebíči
Dne 26. 4. 2012 proběhlo další jednání se zástupci Dolního Rakouska ohledně
společného projektu Rodinných pasů. Předmětem schůzky bylo zejména vyhodnocení
dotazníkového průzkumu využívání rodinných pasů, příprava závěrečné konference
k projektu a diskuze k problematice udržitelnosti projektu - především pokračování dobře
nastavené vzájemné spolupráce.



Schválení projektu ohledně dalšího vzdělávání ředitelů
Ke dni 2. 4. 2012 byl zahájen vzdělávací projekt vznikající ve spolupráci s Vysokou
školou polytechnickou Jihlava s názvem: „Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání na
VŠPJ a SVOŠS v Jihlavě“. V současné době probíhá příprava obsahové části
jednotlivých modulů a časové rozvržení projektu. Výuka je plně hrazena z evropských
zdrojů a bude probíhat od 1. 10. 2012 do 30. 6. 2014.



Projekt „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“
V rámci individuálního projektu „Podpora systému primární prevence sociálně
patologických jevů“ proběhlo v průběhu dubna tohoto roku dotazníkové šetření u žáků
8. tříd v 55 vybraných základních školách Kraje Vysočina. Toto šetření má zmapovat
přínos programů primární prevence pro žáky základních škol v kraji a provedená analýza
by měla poskytnout Kraji Vysočina podklad pro financování programů primární prevence
v následujících letech. Výsledky šetření budou známy v průběhu června tohoto roku.
Závěr průzkumu bude představen vedení kraje, MŠMT, školám i veřejnosti
prostřednictvím prezentací a tisku.



Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2011
Koordinátor romských záležitostí Kraje Vysočina zpracoval Zprávu o situaci romské
menšiny v Kraji Vysočina za rok 2011. 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
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služeb, zdraví a bezpečnosti. Koordinátor se ve zprávě zabýval i rozvojem romské kultury
a jazyka. Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2011 bude sloužit jako podklad
pro zpracování komplexní Zprávy o stavu romských komunit v České republice za rok
2011, kterou každoročně zpracovává Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské
menšiny Úřadu vlády ČR.


Pořádané semináře
V rámci metodické pomoci zorganizovalo oddělení sociální ochrany a prevence seminář
Domácí násilí – pomoc aktérům domácího násilí (17. 4.), Krizová intervence v praxi
sociálního pracovníka (26. 4.), ve spolupráci se společností sociálních pracovníků ČR
pořádáme seminář „Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte“(15. 5.).
Dne 2. 4. 2012 byla zorganizována konference k problematice Pěstounská péče na
přechodnou dobu.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Konkurzy na místa ředitelů školských příspěvkových organizací
V období od 19. 3. do 26. 4. proběhla konkurzní řízení na místa ředitelů škol a školských
zařízení zřizovaných Krajem Vysočina, kteří jsou ve funkci 6 a více let. Výběrová řízení
byla vyhlášena na pozice ředitelů u 55 škol a školských zařízení kraje. 45 ředitelů
obhájilo své pozice. 5 ze stávajících ředitelů nebude od 31. 8. 2012 pokračovat ve funkci
a 5 ředitelů se nepřihlásilo do konkurzního řízení.



Mezinárodní spolupráce s městem Tampere
V rámci mezinárodního projektu proběhla návštěva členů samosprávy a zástupců úřadu
ve finském městě Tampere. Tato projektová aktivita je zaměřena na předání zkušeností
z oblasti řízení škol a spolupráce škol a firem.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací
činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2012
K projednání v Zastupitelstvu Kraje Vysočina jsou připraveny Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje
Vysočina (dále jen Zásady). Nejedná se o nové Zásady, jde o upravené – doplněné
Zásady č. 04/11 ze dne 10. 5. 2011.
Změny Zásad spočívají v doplnění vzorové smlouvy o poskytování dotací, která je
s obcemi po rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace uzavřena.
Stanovení výše dotace, podmínky poskytnutí dotace, přílohy i termín pro podávání
žádostí se nemění. Povinnými přílohami žádosti jsou: usnesení zastupitelstva obce
o schválení zadání územního plánu (popřípadě pokynů pro zpracování návrhu územního
plánu), kopie smlouvy s projektantem, která obsahuje text, že územní plán bude
zpracován v souladu s metodikou digitálního zpracování územních plánů pro Kraj
Vysočina MINIS (přesný text je uveden v čl. 3, bod. 2 Zásad) a doklad o zajištění
finančních prostředků na úhradu vlastního podílu.
Na rok 2013 přijímá odbor ÚPSŘ žádosti o dotaci v termínu do 30. 9. 2012.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Řízení příspěvkových organizací
Aktivní účast na projektu, včetně aktivní účasti v pracovní skupině ohledně sjednocení
metodiky účetnictví.



Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
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Rada kraje svým Usnesením 0635/14/2012/RK schválila rozpočtové opatření na kapitole
Evropské projekty a vzala na vědomí zprávu o konečném vyúčtování projektu.


Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina
Byla vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka „Standardy operačního řízení ZZS Kraje
Vysočina – stavební úpravy“. Dne 27. 3. 2012 bylo odesláno Oznámení o zakázce na
ISVZUS. Zakázka byla zveřejněna pod evidenčním číslem 7202011011077. Předběžný
termín pro otevírání obálek je stanoven na 21. 5. 2012.




ERP
Konfigurační QI
Probíhá prototypování konfiguračního QI (II. etapa) a příprava pro nasazení do ostrého
provozu.



Školení k synchronizaci zboží
S příslušnými
zaměstnanci
nemocnic
proběhla
školení
na
synchronizaci
a autorizaci položek zdravotnického materiálu mezi QI systémy jednotlivých nemocnic
a KQI.



Napojení lékárenských systémů na datový sklad
Proběhla schůzka se zástupci dodavatelů lékárenských systémů, dodavatelem datového
skladu Kraje Vysočina, OAPŘ a OZ k předávání dat z lékárenských systémů nemocnic
do datového skladu Kraje Vysočina. Připravují se testovací data.



FAMA
Proběhla školení k technickému a energetickému pasportu pro příslušné pracovníky
jednotlivých ZZZKV



Prostorový pasport
Probíhá jednání s OŠMS ohledně spolupráce se středními průmyslovými školami na
zpracování podkladů k prostorovému pasportu.



Minitendry
Příprava na minitendry v oblasti inkontinence, obvazový materiál. Probíhá příprava
podkladů a výzvy k podání nabídek.

 „Přeregistrace“ poskytovatelů zdravotních služeb
V návaznosti na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, probíhají průběžná
setkávání se zástupci lékařských komor, profesních sdružení a se zdravotnickými
pracovníky k upřesnění některých nejasností při tzv. přeregistraci poskytovatelů
zdravotních služeb.


Seminář pro zřizované organizace
17. 4. 2012 proběhl seminář pro organizace zřizované krajem, který byl zaměřen na
zákon o zdravotních službách, zejména přeregistrace a způsob ohlašování změn dle
tohoto zákona.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina obdržel sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o doporučení krajem
předloženého projektu „Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadů
ZEVO“ k podpoře z projektu EFEKT, výše dotace po obdržení Rozhodnutí bude činit
80 % celkových nákladů, maximálně 680 tis. Kč.
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Studie ISNOV byla projednána a souhlas s pokračováním prací byl zatím vysloven 14
městy Kraje Vysočina, které zakládaly smlouvu o spolupráci ISNOV, Krajem Vysočina
a devíti dalšími městy a obcemi, které přistoupily ke smlouvě o spolupráci ISNOV.


Metodické vedení obcí
Odbor životního prostředí dne 24. 4. 2012 upořádal pravidelnou metodickou poradu
ochrany přírody a krajiny pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností a pověřené
obecní úřady.



Přírodní památka Laguna u Bohdalova
V květnu 2012 bude dokončen projekt revitalizace přírodní památky Laguna u Bohdalova,
na kterém se kraj podílel jako partner včetně finanční spoluúčasti. Následně proběhnou
akce k předání přírodní památky Laguna u Bohdalova veřejnosti (exkurze po lokalitě
s odborným výkladem, beseda v místní základní škole ad.).

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):
 Oddělení ostatních správních činností se kromě běžného zajišťování výkonu svěřených
agend podílelo na organizačně technickém zabezpečení nových voleb v obci Čečkovice
formou proškolení členů okrskové volební komise a provedlo kontrolu průběhu hlasování.
SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V období březen 2012 bylo uloženo 8 pokut ve výši 71 000 Kč. Do rozpočtu Kraje
Vysočina propadlo v tomto období 26 vybraných kaucí ve výši 542 000 Kč. Bylo
provedeno 8 kontrol státního odborného dozoru nákladní dopravy v provozovnách
dopravců, při nichž bylo zkontrolováno 18 vozidel. Bylo provedeno 7 kontrol státního
odborného dozoru nákladní dopravy na silnicích, při nichž bylo zkontrolováno 57 vozidel.



Projektové řízení
Byla provedena aktualizace financí projektů v KEVIS jako podpora pro zavedení
projektového řízení na krajském úřadu. V uvedeném období byly přijaty dotace ve výši
11,7 mil. Kč.



Grantové programy
Probíhá administrace grantového programu „Bezpečná silnice 2012“. Byla provedena
kontrola použití prostředků jedné realizované akce z grantového programu „Bezpečná
silnice 2011“.



Investiční výstavba
Byla zahájena realizace staveb – rekonstrukce 5 mostů (Havlíčkův Brod, Miletín, Panské
Dubenky a 2 mosty v Mirošově). Bylo zadáno 11 projektových dokumentací pro přípravu
dalších staveb. Byly uzavřeny smlouvy na výkon koordinátora BOZP a technického
dozoru na 11 staveb a bylo zahájeno dalších 8 výběrových řízení na poskytování těchto
služeb. Bylo zahájeno nebo dokončeno 11 výběrových řízení na zhotovitele stavebních
prací na stavby na silnicích Kraje Vysočina.



Veřejná dopravy
Byla zahájena příprava výběrových řízení na výběr dopravce, zajišťujících veřejnou
linkovou osobní dopravu v Kraji Vysočina.
Spolupráce na řešení dopravy a dopravní obslužnosti při konání Mistrovství světa
v biatlonu 2013 v Novém Městě na Moravě.
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Byla ukončena kontrola zřizovatele na hospodaření s veřejnými prostředky organizace
v období 2008–2011. Byla zahájena kontrola zřizovatele na hospodaření s veřejnými
prostředky organizace v období 2006–2007.



Letiště
Probíhá administrace přijatých žádostí o poskytnutí dotace v rámci Zásad Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených
v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina.



Zpomalující dynamické systémy
Proběhlo předání a zprovoznění inteligentních dopravních systému na území Kraje
Vysočina.

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 „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“
pokračují stavební práce na rekonstrukci objektu zámku, které jsou v souladu
s odsouhlaseným harmonogramem s odchylkami v části elektro a navazujících
činností, což je způsobeno vlivem změny projektu elektro ve vazbě na realizovanou
změnu expozic. Byla vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele expozic a veřejných
interiérů a zároveň byla zahájena příprava veřejné zakázky na autorský dozor
expozic a technický dozor investora na expozice a veřejné interiéry.
- v projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line" pokračuje naplňování databáze
webové aplikace určené pro prezentaci sbírkových předmětů.
Realizovaný projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ se nachází ve fázi
udržitelnosti.



Anketa Zlatá jeřabina
Od 5. března do 13. dubna 2012 probíhalo v rámci 8. ročníku veřejné ankety Zlatá
jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011 hlasování v kategoriích
Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Výsledky hlasování včetně vybraných
kulturních počinů postupujících do přeshraniční soutěže vyhlašované v rámci projektu
„MAG 21“ byly schváleny radou kraje a vítězné projekty ankety jsou připraveny
k předložení zastupitelstvu kraje k udělení cen kraje.
OKPPCR zajišťoval průběh a vyhodnocení ankety, slavnostní předání cen se uskuteční
31. května 2012 v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě.



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; administrace nových
žádostí o dotaci na podporu účasti na národních přehlídkách),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (uzavírání
smluv s jednotlivými žadateli),
- dotace na podporu památek UNESCO v Kraji Vysočina – administrace (uzavírání
smluv s jednotlivými žadateli),
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dotace na zpracování předprojektové dokumentace pro účely obnovy kulturních
památek (příjem žádostí, kontrola administrativního souladu, příprava podkladů pro
příslušné orgány kraje),
grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2011“ administrace (průběžná
kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2012“ (příjem žádostí, kontrola
administrativního souladu, příprava podkladů pro řídící výbor),
grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2012“ (příprava
výzvy, předložení k vyhlášení příslušným orgánům kraje),
dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina – administrace
(uzavírání smluv s jednotlivými žadateli),
grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2011“ – administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům),
grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2012“ (příjem žádostí, kontrola administrativního souladu, příprava podkladů pro
řídící výbor).



Spolupráce na dalších projektech a aktivitách
Spolupráce na realizaci projektu Vysočina fandí kultuře, aktivní spolupráce na přípravě
výstavy Zamlčená moderna / Iluze a sny / Středoevropské umění ze sbírky Patrika
Šimona / 1880 – 1930 / v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, která je nosnou aktivitou
celého projektu. Výstava je přístupná od 13. dubna do 7. října 2012.



Koncepční materiály
- práce na zpracování koncepce památkové péče v Kraji Vysočina v návaznosti na
státní Koncepci památkové péče v České republice na léta 2011–2016,
- práce na koncepčním dokumentu týkajícím se péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji
Vysočina v letech 2012–2015.



Výkon státní správy na úseku památkové péče
- zabezpečování státní správy na úseku památkové péče (vydávání závazných
stanovisek k obnově národních kulturních památek, rozhodnutí v odvoláních proti
rozhodnutí obcí s rozšířenou působností, prodlužování lhůt, vyjadřování
k prohlašování a k rušení prohlášení věcí za kulturní památku a další úkony).

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Byly připraveny zadávací podklady, vyhlášena veřejná zakázka a v současné době
probíhá zadávací řízení na pojištění majetku kraje a odpovědnostních rizik včetně rizik
příspěvkových organizací.
Byla zpracována novela Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
ve vazbě na novelu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která na základě
usnesení rady kraje vstoupila v platnost a účinnost.
Řeší se majetkoprávní příprava staveb v rámci projektů transformace klientů ústavů
sociální péče.
Probíhá opakované výběrové řízení na zájemce o koupi některých nepotřebných
nemovitostí.
Probíhá majetkové vypořádání pozemků v průjezdních úsecích obcí.
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Průběžně se řeší nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům pod silnicemi II. a III.
tříd.


Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Byla dokončena celá řada zadávacích řízení na veřejné zakázky na stavební práce na
akce zařazené v přílohách schváleného rozpočtu kraje pro rok 2012, postupně jsou
zahajovány stavební práce.
Dokončuje se rekonstrukce výtahů v pavilonu Nemocnice Pelhřimov.
Je dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci Nemocnice Nové
Město na Moravě – emergency.
Řeší se koordinace přípravy stavby výjezdového stanoviště ZZS KV v Moravských
Budějovicích se stavbou požární stanice Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Skutek roku
V rámci soutěže Skutek roku byly nominovány skutky fyzických osob v oblastech
sociálně-zdravotní, kultura a umění, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže,
poradenství, vzdělávání a osvěta a projekty právnických osob. Zatímco projekty
právnických osob bude hodnotit odborná pracovní skupina, pro nominované skutky
fyzických hlasovala veřejnost od 1. 3. 2012 do 8. 4. 2012 buď elektronicky,
prostřednictvím internetových stránek na www.kr-vysocina.cz/skutekroku, nebo písemně,
pomocí vyplněného hlasovacího lístku.
Vybrané fyzické a právnické osoby budou oceněny na slavnostním vyhlášení akce dne
4. června 2012 na zámku v Náměšti nad Oslavou.



Čistá Vysočina 2012
Již tradiční akce Čistá Vysočina, kterou organizuje Kraj Vysočina, proběhla v souvislosti
s Mezinárodním dnem Země, který připadá na 22. duben. V letošním roce se do této
aktivity zapojilo 325 nejrůznějších skupin sběračů (např. školy, neziskové organizace,
obce, ale i skupiny jednotlivců), dohromady přes 17 tisíc osob z Kraje Vysočina. V období
začátku dubna byla zajištěna registrace účastníků, registrace úseků, kde ke sběru
odpadků dojde, rozvoz pytlů a reflexních vest, které kraj účastníkům poskytl. Účastníci
obdrželi průkaz, který jednak slouží jako volná jízdenka v případě využití autobusové
dopravy v rámci akce a jednak na něm jsou uvedeny povinnosti účastníka a pokyny
k třídění sbíraných odpadků. Úklid proběhl ve dnech 13. – 20. 4. 2012. Při každém
ročníku této akce se podařilo sesbírat desítky tun odpadu, v současné době množství za
letošní rok není prozatím vyhodnoceno.



SROP – projekt Balicí linka pro racionální výživu
Ve sledovaném období došlo k uzavření věci „Březník“, která trvala od roku 2008.
Jednalo se o projekt „Balicí linka pro racionální výživu“, realizovaný v rámci Grantového
schématu Společného regionálního operačního programu. Příjemce podpory porušil
podmínky dotace, bylo na něj vyhlášeno insolvenční řízení, Kraji Vysočina se tímto
postupem nepodařilo vymoci od příjemce žádné prostředky zpět. Na základě podnětu
MMR byla u Kraje Vysočina provedena kontrola ze strany FÚ Jihlava, který konstatoval
porušení rozpočtové kázně a vyměřil odvod ve výši 1 720 833 Kč. Kraj Vysočina odvod
provedl, zároveň však podal odvolání proti platebnímu výměru k Finančnímu ředitelství
v Brně, které jej zamítlo. Následně Kraj Vysočina podal správní žalobu a návrh na
přezkum rozhodnutí. Generální finanční ředitelství nařídilo přezkoumání Rozhodnutí
Finančního ředitelství v Brně o zamítnutí odvolání proti platebnímu výměru. Finanční
ředitelství v Brně následně vydalo Rozhodnutí, kterým se napadené rozhodnutí –
Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ruší a řízení se zastavuje. Kraji
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Vysočina budou navráceny finanční prostředky ve výši 1 720 833 Kč a tímto se Kraji
Vysočina podařilo obhájit jeho postup v této věci.


Ukončení realizační fáze projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
Předložením závěrečné zprávy a druhé žádosti o platbu byla ke konci dubna ukončena
dvouletá realizační fáze projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
zaměřeného na zvýšení návštěvnosti našeho regionu a jeho prezentaci jako atraktivní
turistické destinace. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 7 624 905 Kč a byly
z 92,5 % kryty z prostředků Regionálního operačního programu Jihovýchod. Náš kraj byl
oproti stavu v minulosti zviditelněn zejména uvedením propagačních turistických spotů
v kinech s doloženou celkovou návštěvností 1 123 229 diváků. Velký dopad měly i ostatní
aktivity projektu, jako například propagační rozhlasové spoty, inzeráty v novinách
a časopisech a internetová reklama. Součástí projektu byla také neadresná distribuce
turistických informací o kraji přímo do schránek obyvatel měst z přilehlých regionů.
Během následujících pěti let je povinen kraj zajistit ještě udržitelnost projektu.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období byly realizovány nebo budou realizovány tyto činnosti:
- u všech 9 příjemců grantových projektů z 3. výzvy předkladatelům grantových
projektů v oblasti podpory 3.2 byly připraveny podklady ke Smlouvě o realizaci
grantového projektu, které byly následně podepsány,
- dne 16. 4. 2012 proběhl seminář pro příjemce z 3. výzvy předkladatelům grantových
projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci oblasti
podpory 3.2. Semináře se zúčastnili zástupci příjemců – 17 osob,
- byla ukončena veřejnosprávní kontrola na místě, kterou provedla kontrolní skupina
MŠMT ČR, zaměřena na procedurální/obsahovou/finanční stránku 4 globálních
grantů (dále také „GG“) OP VK v oblasti podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2. Provedená
kontrola neidentifikovala žádná pochybení závažného charakteru, ze kterého by
vyplynula povinnost finančního plnění či nápravných opatření, vyžadujících zásadní
zásahy do nastavených postupů při realizaci globálních grantů OP VK v Kraji
Vysočina.



Minimum starosty 2012
Od 14. 3. 2012 do 2. 5. 2012 probíhá druhý ročník školení zastupitelů obcí v Kraji
Vysočina. Tentokráte je školení zaměřeno na řízení projektů, které obce realizují (včetně
novely zákona o veřejných zakázkách), novinky z oblasti účetnictví obcí a DPH. Akce je
realizována ve spolupráci s ORP Kraje Vysočina, které poskytují prostory a drobné
občerstvení. Školení zajišťují přednášející z ORR a OE.

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


Oddělení kanceláře hejtmana
- dne 6. 4. 2012 proběhla návštěva zástupců Užhorodské národní univerzity, součástí
návštěvy byl podpis partnerské smlouvy s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě.
- ve dnech 15. – 16. 4. 2012 se uskutečnila poznávací cesta do Prahy s vítězi
finálového kola soutěže Poznej Vysočinu. Znalostní soutěž Poznej Vysočinu je
určená žákům druhého stupně základních škol na Vysočině. Letošního ročníku se
zúčastnili žáci z 55 základních škol, což je v tříleté historii doposud největší počet. Do
krajského kola soutěže postoupilo 110 žáků (nejlepší chlapec a nejlepší dívka
z každé školy), ze kterých po finálovém testu v sídle Kraje Vysočina vzešlo 40
nejlepších. Pro tyto vítěze byla jako odměna připravena poznávací cesta do Prahy.
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Během dvoudenního programu zhlédli vítězové soutěže muzikál Quasimodo
v divadle Hybernia, projeli se parníkem po řece Vltavě, vyslechli informace o historii
Prahy, navštívili Pražský hrad, Planetárium a hvězdárnu hl. m. Prahy a výstavu
Vynálezci a vynálezy v Národním muzeu.
dne 19. 4. 2012 se konala v sídle Kraje Vysočina odborná konference na téma
„Centrum sdílených služeb - nástroj pro efektivní řízení kraje a jeho příspěvkových
organizací“.

Mladý tvorca 2012
Již potřetí se Kraj Vysočina prezentoval na akci „Mladý tvorca“ v Nitře. Historicky
20. ročníku prodejní výstavy výrobků žáků středních odborných škol a středisek
praktického vyučování se letos zúčastnilo rovněž 8 škol z Vysočiny. Organizačně akci
zaštiťoval OŠMS, konkrétně Mgr. Petr Adam. OSH se na zajištění akce tradičně
spolupodílel. Cenu hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější výrobek ze všech
přihlášených získala SOŠ strojnícka z Kysuckého Nového Města, cenu hejtmana Kraje
Vysočina za nejzajímavější výrobek škol z Vysočiny převzala Střední škola technická ze
Žďáru nad Sázavou.



Vysočina fandí kultuře, resp. Zamlčená moderna
Dne 12. 4. 2012 představila Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě veřejnosti ojedinělou
výstavu pod názvem Zamlčená moderna. Série 150 obrazů a děl nabízí tvorbu
věhlasných autorů evropské avantgardy jako je Gustav Klimt nebo Alfred Kubin. Výstava
je nosnou aktivitou projektu Vysočina fandí kultuře, který sdružuje nabídku kulturních
a společenských aktivit napříč celým regionem. V předvečer zahájení výstavy Zamlčená
moderna přijali pozvání hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a Aleše Seiferta,
ředitele Oblastní galerie Vysočiny, na slavnostní vernisáž výstavy také zástupci
partnerského regionu Dolní Rakousko, tedy regionu, kam bude výjimečná výstava za půl
roku z krajské Jihlavy přemístěna. Výstavu si prohlédl náměstek dolnorakouského
zemského hejtmana Wolfgang Sobotka i velvyslanec Rakouské republiky v České
republice Ferdinand Trauttmansdorff.



Prevence kriminality
Rada vlády pro prevenci kriminality rozhodla dne 29. 3. 2012 o poskytnutí státní dotace
na realizaci projektů obcí Kraje Vysočina a samotného Kraje Vysočina na základě
doporučení pracovní skupiny prevence kriminality. Z celkového počtu 13 doporučených
projektů bylo podpořeno 13 projektů v celkové výši 4 742 tis. Kč.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 27. 3. 2012 Zásady pro
poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku. Na základě těchto Zásad
v současné době jsou sumarizovány žádosti obcí a jejich evidence včetně výše
požadované dotace.



Seminář „ZÁSAH BEZ HRANIC“
Dne 18. 4. 2012 byl v sídle Kraje Vysočina uspořádán odborný seminář partnerů
čtyřstranné dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousy, Jihomoravským krajem,
Krajem Vysočina a Jihočeským krajem v oblasti ochrany před katastrofami a záchranné
služby s názvem „ZÁSAH BEZ HRANIC“.
Seminář přispěl ke zlepšení vzájemné informovanosti o možnostech poskytnutí reálných
sil a prostředků při řešení mimořádných událostí, ujasnění platné legislativy při organizaci
přeshraniční pomoci a postupů při organizaci vyslání záchranářů v rámci mezinárodních
záchranných operací.



Metodická porada pracovníků krizového řízení
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Dne 20. 4. 2012 se v sídle Kraje Vysočina konala metodická porada pracovníků
krizového řízení obcí s rozšířenou působností, které se zúčastnili rovněž příslušní
pracovníci Krajského ředitelství HZS, Krajského vojenského velitelství Jihlava
a Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Předmětem porady bylo především
seznámení s legislativními změnami v systému hospodářských opatření pro
hospodářské stavy (HOPKS), upřesnit plán provedení testování IS Krizkom v roce 2012,
vyhodnocení plnění dosavadních úkolů a stanovení nových úkolů pro další období
v systému HOPKS i v oblasti obranného plánování.
ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení interního auditu (OddIA):


Audit nákupu drobné techniky na odboru informatiky
Ve sledovaném období ukončilo OddIA audit nákupu drobné techniky na odboru
informatiky, který byl vykonán v rámci ročního plánu interního auditu schváleného
ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina. Hlavním cílem auditu bylo posouzení
dostatečnosti a účinnosti nastavení vnitřního kontrolního systému v procesu objednávání
a nákupu drobné techniky na OI, včetně zadávání veřejných zakázek na drobnou
techniku na OI.
V průběhu auditních prací identifikovalo OddIA několik zjištění se středním a nízkým
stupněm významnosti. Navrhovaná doporučení směřovala především do oblasti posílení
kontrolních mechanismů v průběhu objednávání a nákupu drobné techniky a při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu na pořízení hardwarových prostředků.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 43 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny ke 2 návrhům věcného záměru
zákona, k 9 návrhům zákona, k 5 návrhům nařízení vlády, k 13 návrhům vyhlášek a k 14
návrhům materiálů nelegislativní povahy.



Úspěšné ukončení sporu s Finančním úřadem Jihlava
OddPKŽÚ ukončilo téměř 3 roky trvající spor s Finančním úřadem Jihlava. Podstatou
sporu bylo neoprávněné uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši cca
1,8 mil. Kč. Generální finanční ředitelství dalo Kraji Vysočina za pravdu, platební výměr
byl zrušen a Finanční úřad v Jihlavě bude po nabytí právní moci povinen odvedené
prostředky vrátit na účet Kraje Vysočina.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Nový Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina
Oddělení řízení lidských zdrojů organizačně zajistilo seznámení s novým Etickým
kodexem zaměstnanců Kraje Vysočina. Seznámení proběhlo v termínech
14. a 15. 3. 2012. Bylo realizováno externími zpracovateli etického kodexu. Účast byla
nabídnuta všem zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu. Zúčastnilo se ho
85 % ze všech oslovených. Následně proběhlo vyhodnocení této akce. Ze stran
účastníků bylo velmi pozitivní. Hodnoceno bylo jako zajímavé, užitečné a obohacující.
U mnoha zaměstnanců se tímto krokem podařilo dotvořit postoje a získat detailnější
náhled na vnímání etického kodexu než ten, který získali při pouhém čtení textů. I toto
mimo jiné vyplynulo ze zpětných vazeb poskytnutých zaměstnanci.
Oddělení řízení lidských zdrojů dále zajistilo přípravu podkladů pro prezentaci etického
kodexu zastupitelstvu kraje a veřejnosti.
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Vstupní prohlídky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Řešena byla problematika nové právní úpravy zavedené zákonem č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách. Konkrétně povinnost realizovat vstupní prohlídku
i u zaměstnanců zaměstnaných na základě některé z dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr. Připraveno a odesláno k rukám ministra zdravotnictví bylo upozornění
na problematické řešení těchto ustanovení v praxi. Výsledkem reakce ministerstva
zdravotnictví na upozornění o problematickém řešení vstupních prohlídek u dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr je, že záměr realizace prohlídek se podařilo
odvrátit, i když prozatím na přechodnou dobu. Ze strany ministerstva obdržel krajský úřad
vyrozumění se stanoviskem, jehož obsah byl následně zveřejněn i na webových
stránkách ministerstva. Na základě tohoto stanoviska lze ještě po dobu 1 roku využít
přechodné ustanovení a prohlídky s přihlédnutím k charakteru práce zpravidla
nerealizovat. K přechodnému ustanovení do této doby existovaly nejasné a také rozdílné
výklady. Tímto se podařilo docílit, že je písemně podloženo to, že i nadále je věcí
zaměstnavatele, aby zvažoval, zda výkon práce vyžaduje posouzení zdravotní
způsobilosti zaměstnance či nikoli. Tuto možnost je možné využít do 31. 3. 2013.
Ministerstvo v dopise, který panu řediteli adresovalo, dále uvedlo, že v rámci
přechodného období se počítá s úpravou některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, včetně § 59 (posuzování zdravotní způsobilosti
osoby ucházející se o zaměstnání). O případném vývoji Vás budeme informovat. Získané
podklady byly z pověření ředitele krajského úřadu předány pro informaci a k využití také
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

•

Evidenční listy důchodového pojištění
Oddělení řízení lidských zdrojů zajistilo činnosti související s vyplněním a odesláním
evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2011 zaměstnanců kraje zařazených do
krajského úřadu, zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracovní činnosti
a uvolněných zastupitelů kraje.

V Jihlavě dne 30. 4. 2012
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