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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 18. 12. 2012 s výhledem do 19. 2. 2013
Následující písemná zpráva zachycuje období od 18. 12. 2012 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 1. 2. 2013 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
19. 2. 2013 (1. zasedání v roce 2013). Je přílohou materiálu (ZK-01-2013-03, 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 Kraje Vysočina
Od začátku roku 2013 byly spuštěny nové Analytické a statistické služby Kraje Vysočina,
které jsou součástí nového datového skladu. Analytické a statistické služby jsou
veřejnosti k dispozici na stejné adrese, a to www.analytika.kr-vysocina.cz.
V rámci semináře pro zastupitele, který se konal dne 22. 1. 2013, prezentoval OAPŘ
nový datový sklad Kraje Vysočina. Dále realizoval prezentace datového skladu pro radní
a školení pro zaměstnance.



Příspěvkové organizace, Portál PO
OAPŘ poskytuje průběžně příspěvkovým organizacím metodickou pomoc v oblasti
veřejných zakázek. Dne 18. ledna 2013 uspořádal seminář pro ředitele PO na téma
zveřejňovací povinnosti dle zákona o veřejných zakázkách. V rámci semináře zároveň
představil novinky Portálu PO – novou aplikaci evidence stížností, aplikaci pro evidenci
nemovitého majetku a energetický management.



Aktualizace příloh Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 15/2011
OAPŘ je odpovědný za aktualizaci příloh Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se
stanoví účtový rozvrh účtových tříd 5 (náklady) a 6 (výnosy) příspěvkových organizací.
Aktualizace se provádí na základě změny v účtování drobného dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku. Aktualizované účtové rozvrhy zveřejní OAPŘ na webu Kraje
Vysočina a Portálu PO.

Odbor ekonomický (OE):


Daňové příjmy za rok a výsledek hospodaření za rok 2012
Pokud provedeme zhodnocení vývoje daňových příjmů kraje za rok 2012, tak můžeme
konstatovat, že daňové příjmy ve skutečné výši překročily plánovaný rozpočet o částku
155 928 tis. Kč. Tato částka zůstala na běžném účtu kraje a stala se součástí
disponibilního zůstatku. Disponibilní zůstatek, tedy prostředky, které lze použít
k financování potřeb v následujícím období, zahrnuje vedle překročených daňových
příjmů i prostředky určené v rozpočtu roku 2012 na krytí výdajů, které nebyly z nějakého
důvodu zaplaceny nebo realizovány, a také neplánované či překročené příjmy. Přesnou
výši disponibilního zůstatku budeme znát až po ukončení veškerých závěrkových prací,
ale již nyní se dá říci, že bude poměrně vysoký – odhadem více než 450 mil. Kč. Z těchto
zdrojů je možno zabezpečit tvorbu Fondu Vysočiny ve výši 42 mil. Kč, krýt závazky
z roku 2012 a realizovat další případné potřeby, které doposud nejsou součástí rozpočtu
roku 2013. Zbývající částka může být převedena do Fondu strategických rezerv na
spolufinancování evropských projektů.
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Účty u ČNB
Novelou zákona č. 218/2000 Sb., byla dána všem územně samosprávným celkům (ÚSC)
povinnost zřízení účtů u ČNB. Založení účtů musí proběhnout nejpozději do 31. 3. 2013.
Číslo účtu je třeba oznámit na ekonomický odbor. Účty jsou určeny pro příjem dotací ze
státního rozpočtu (např. příspěvek na výkon státní správy). Dále by mohly sloužit
i k příjmu daní, pokud tuto možnost ÚSC nevyloučí svým dopisem na Finanční úřad pro
Kraj Vysočina a na Ministerstvo financí. Tato zákonná povinnost přestavuje určitou
administrativní i finanční zátěž pro majitele účtu, neboť se budou platit úhrady za vedení
účtu i za příjmové a výdajové položky na účtu. Vzhledem k tomu, že na účtu u ČNB nelze
realizovat hotovostní operace, je třeba nadále držet dosavadní běžný účet.

Odbor informatiky (OI):


Projekt NIS IZS
Pracovníci OI, OZ, OAPŘ a ZZS na základě aktuálního vývoje v realizaci projektu
Národního informačního systému IZS (mimo jiné náhrada stávajícího systému 112)
v gesci GŘ HZS a České pošty intenzivně připravují realizační kroky v podobě veřejné
zakázky na dodávku tzv. krajského standardizovaného projektu (KSP) – vybavení ZZS
Kraje Vysočina. Tento projekt je financován z Integrovaného operačního programu a za
AKČR je koordinován Krajem Vysočina.



Komise pro informatizaci veřejné správy AKČR
Kraj Vysočina se stal prostřednictvím jmenování MUDr. Jiřího Běhounka na základě
rozhodnutí Rady AKČR předsedajícím subjektem nově ustanovené Komise pro
informatizaci veřejné správy AKČR. Na prvním jednání této komise dne 15. 2. v Jihlavě
byla projednávána především strategie krajů v oblasti rozvoje ICT a priority pro příští
programové období EU fondů.



MS v biatlonu 2013
Odbor informatiky se technicky podílí na zajištění zázemí MS v biatlonu v Novém Městě
na Moravě prostřednictvím služeb sítě ROWANet (poskytování vysokorychlostního
internetu) a Wifi pokrytím areálu Vysočina Arény.



Internet – se mnou se bát nemusíš
6. února 2013 proběhlo vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže s názvem „Internet
– se mnou se bát nemusíš“. Tato soutěž je zaměřena na žáky základních a středních
škol a bezpečnostní prevenci v prostředí internetu. Soutěže se aktivně zúčastnila téměř
stovka žáků s 56 pracemi ve formě hraných filmů, komiksů, prezentací, posterů atd.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2013 probíhají u vybraných příjemců
následné veřejnosprávní kontroly použití veřejných finančních podpor poskytnutých
z rozpočtu kraje a z Fondu Vysočiny.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v Kraji Vysočina
(přenesená působnost)
V posledním lednovém týdnu 2013 byla zahájena konečná přezkoumání hospodaření
obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2012. Do začátku června 2013 musí kontroloři
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krajského úřadu zvládnout přezkoumání hospodaření 602 obcí a 45 dobrovolných svazků
obcí v kraji.
Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Dokončení stěhování do nové administrativní budovy D
Nový objekt je součástí sídla Kraje Vysočina, adresa Žižkova 57, Jihlava, označen jako
budova D. Vstup a příjezd k budově je přes nádvoří areálu sídla kraje. Pěší mohou využít
ke vstupu také branky z ulice Ke Skalce. Kancelářské prostory využívají odbor analýz
a podpory řízení, odbor informatiky, odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví; od ledna
2013 také oddělení ostatních správních činností. V souvislosti s přestěhováním odboru
sociálních věcí a odboru zdravotnictví byly k 31. 12. 2012 ukončeny nájemní smlouvy na
Tolstého 15 a Věžní 26 v Jihlavě.



Řízený zánik detašovaných pracovišť mimo Jihlavu
Oddělení hospodářské správy se provozně a organizačně podílí na procesu zániku
detašovaných pracovišť krajského úřadu v místě bývalých okresních úřadů v Havlíčkově
Brodě, v Pelhřimově, v Třebíči a ve Žďáru nad Sázavou.

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


Seminář pro povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností
OLVHZ pod záštitou gesčního radního Zdeňka Chláda uspořádal dne 29. 1. 2013
v Jihlavě seminář k ochraně před povodněmi určený pro povodňové orgány obcí a obcí
s rozšířenou působností. Lektory byli zástupci krajského úřadu, OLVHZ, zástupci
Českého hydrometeorologického ústavu, státních podniků Povodí, Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina a České protipovodňové asociace.



Kontrola výkonu přenesené působnosti na pověřeném obecním úřadu
Kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené pověřeným obecním úřadům byla
provedena dne 5. 2. 2013 na Městském úřadu Počátky. Jednalo se o kontrolu agendy
vykonávané podle zákona o rybářství.



Informace o pracích na plánech dílčích povodí
V souvislosti se zahájením prací na pořízení plánů dílčích povodí (Dolní Vltavy, Dyje,
Horní Vltavy, Horního a středního Labe) byl gesční radní Zdeněk Chlád hejtmanem
jmenován zástupcem kraje v komisích zřízených u jednotlivých státních podniků Povodí
jako pořizovatelů těchto plánů. Současně byli jmenováni zástupci krajského úřadu,
kterými jsou pracovníci OLVHZ.



Metodická porada pro státní správu myslivosti
OLVHZ připravil na 5. 2. 2013 metodickou poradu pro státní správu myslivosti obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina. Na poradě byly hlavními tématy
problematika veterinární péče, zbraní a střeliva, mysliveckých stráží, změn honiteb
a honebních společenstev. Aktuálnost většiny témat souvisí s uzavíráním nových
nájemních smluv na užívání honiteb.



Seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře a veřejnost
Pod záštitou radního Zdeňka Chláda připravil OLVHZ dne 15. 2. 2013 v Kongresovém
sále Kongresového centra seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře
a veřejnost. Přednášejícími byli zástupci Ministerstva zemědělství, Lesní ochranné
služby, Mendelovy univerzity v Brně, Lesnické a dřevařské fakulty, Sdružení vlastníků
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soukromých a obecních lesů a krajského úřadu. Účastníci měli mimo jiné možnost
seznámit se s návrhem zákona o uvádění dřeva na trh.


Vyhlášení Výzvy č. 7/2013 – zemědělské akce
Byla vyhlášena Výzva č. 7/2013 – zemědělské akce k „Zásadám Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v Kraji Vysočina
pro období 2007 – 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ ve
znění Dodatku č. 1 a 2. Žádosti mohli zájemci předkládat od 16. 1. 2013 do 15. 2. 2013.



Setkání se zástupci neziskového sektoru
OLVHZ ve spolupráci s radním Zdeňkem Chládem uspořádal setkání se zástupci
neziskového sektoru - včelaři, chovateli, zahrádkáři a myslivci. Na schůzkách si přítomní
vyměnili zkušenosti a domluvili se na další spolupráci v roce 2013.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Schválení žádosti o finanční podporu z operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost - „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina
– individuální projekt II.“
Projekt navazuje na první individuální projekt podpory služeb sociální prevence
a vzhledem k finančnímu omezení kraj vybral k podpoře pouze dvě služby (azylové domy
a sociální rehabilitace), které považuje na základě střednědobého plánu sociálních
služeb Kraje Vysočina na období 2012 až 2014 za nejdůležitější pro podporu sociálního
začleňování vymezených cílových skupin. Realizací projektu bude garantováno zajištění
pokračování fungování sítě dvou služeb sociální prevence na území Kraje Vysočina,
cílová skupina nebude vystavena riziku sociální exkluze a budou ji poskytovány služby
podporující její samostatné fungování bez potřeby masivní konzumace služeb sociální
prevence. Projektem bude zajištěno financování těchto služeb od 1. 4. 2013 do konce
roku 2014. Celkové náklady projektu jsou ve výši 62 626 200 Kč.



Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární
prevence rizikového chování pro 1. pololetí roku 2013
V souvislosti se zajištěním udržitelnosti Individuálního projektu „Podpora systému
primární prevence sociálně patologických jevů“, který končí k 28. 2. 2013, a v souvislosti
se zachováním propracovaného systému primární prevence v kraji, vyhlásila rada kraje
dne 20. 11. 2012 dotační řízení na poskytování programů specifické primární prevence
rizikového chování pro 1. pololetí roku 2013. Došlé žádosti byly dne 14. 1. 2013
vyhodnoceny hodnotící komisí. O návrhu dotací pro jednotlivé žadatele bude rozhodovat
zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 19. 2. 2013.



Projekt Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje
V rámci projektu probíhají kulaté stoly v jednotlivých okresech Kraje Vysočina k tématu
„Slaďování rodinného a pracovního života“. Pozváni jsou vždy zástupci veřejné správy,
zaměstnavatelů a neziskových organizací. Cílem je zmapovat situaci v regionech
a založit zde pracovní skupiny, které by definovaly konkrétní příčiny vedoucí k rozdělení
trhu práce dle pohlaví, k platové nerovnosti žen a mužů a celkově k obtížím při slaďování
pracovního a rodinného života. V březnu proběhne také první konference k této
problematice. Další informace o projektu jsou na nově vytvořeném Rodinném portále
Kraje Vysočina (www.kr-vysocina.cz/rodinny_portal).
Přehled kulatých stolů:
- 17. ledna 2013 kulatý stůl ve Žďáru nad Sázavou,
- 24. ledna 2013 kulatý stůl v Jihlavě,
- 7. února 2013 kulatý stůl v Havlíčkově Brodě,
- (kulaté stoly v Třebíči a Pelhřimově proběhly již na podzim 2012).
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Rodinné pasy v ZOO Jihlava
V rámci systému rodinných pasů se pravidelně konají akce pro rodiny, na kterých se
rodiny nejenom setkávají a mají možnost si vyměnit zkušenosti, ale zejména mají
možnost účelně trávit volný čas. Jednou z řady akcí bylo i vánoční setkání rodinných
pasů v Zoologické zahradě Jihlava, které proběhlo 29. prosince 2012, a kde měly rodiny
možnost zapojit se do bohatého programu, ale měly i možnost zúčastnit se
komentovaného krmení zvířátek jihlavské zoologické zahrady. V pořadí druhého setkání
rodin Kraje Vysočina v zoologické zahradě využila tisícovka dětí, které přišly se svými
rodiči a s prarodiči.



Jednání v Dolním Rakousku dne 25. 1. 2013
Radní Kraje Vysočina Petr Krčál společně s vedoucí a dalšími zástupci odboru sociálních
věcí krajského úřadu navštívili hlavní město Dolního Rakouska St. Pölten. Zúčastnili se
tu pracovního jednání k přeshraničnímu projektu Senior plus a za Kraj Vysočina
vystoupili na konferenci „Rodina jako cílová skupina v ekonomice“ s příspěvkem týkajícím
se zkušeností s realizací projektu propojení rodinných pasů.



Zpráva o situaci národnostních menšin za rok 2012
Dopisem ze dne 7. ledna 2013 byl Kraj Vysočina požádán o spolupráci při přípravě
Zprávy o situaci národnostních menšin za rok 2012, kterou předkládá vládě předseda
Rady vlády pro národnostní menšiny. V této souvislosti byly do 5. 2. 2013 zaslány
požadované odpovědi, které reflektují situaci ve vztahu k příslušníkům národnostních
menšin v Kraji Vysočina.



Pořádané semináře
Odbor sociálních věcí uspořádal ve sledovaném období několik seminářů určených
především pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina v oblasti sociálních služeb, ale
i pro zástupce sociálních organizací zřizovaných městy v Kraji Vysočina a pro nestátní
neziskové organizace.
Pořádané semináře:
- dne 23. 1. proběhl seminář Účetní závěrka v příspěvkových organizacích,
- dne 30. 1. proběhl seminář Empatie a naslouchání,
- na 14. 2. se připravuje seminář Dokumentace v sociálních službách, příklady dobré
praxe.
V rámci dalších vzdělávacích akcí pokračuje projekt: Prohloubení nabídky dalšího
vzdělávání pro ředitele příspěvkových organizací Kraje Vysočina.



Univerzita třetího věku
V pravidelných intervalech 1x za 14 dní probíhá vzdělávání seniorů v rámci Univerzity
třetího věku v Domově pro seniory Velké Meziříčí a Pelhřimov. Dále v současné době
pracuje odbor ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava na otevření nového
pracoviště Univerzity třetího věku v Havlíčkově Brodě.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže
Kraj Vysočina byl pověřen pořádáním her zimní olympiády dětí a mládeže, která
proběhne v termínu 19. – 24. 1. 2014. Soutěží se zúčastní 1 500 mladých sportovců
a olympijské medaile se rozdělí v alpském lyžování, snowboardingu, biatlonu, běhu na
lyžích, lyžařském orientačním běhu, krasobruslení, rychlobruslení a hokeji. Soutěže
proběhnou v Jihlavě, Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou, na Harusově kopci
u Velkého Meziříčí a ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě.
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Odbor zdravotnictví (OZ):


Datový sklad
Kontrola, oprava a připomínkování dat exportovaných ze zdravotnických zařízení
zřizovaných Krajem Vysočina (ZZZKV) do datového skladu Kraje Vysočina (KV).



SWLab – exporty
Exporty dat z IS DRG do datového skladu KV, konzultace s dodavatelem, doplňování
dat.



Úhradová vyhláška na rok 2013
Rozklad úhradové vyhlášky včetně konzultace dopadů do financování nemocnic
s nemocnicemi pro rok 2013.



Projekt „Standardy operačního řízení Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Kraje
Vysočina“
Příprava veřejné zakázky.



Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Interní pavilon v Nemocnici
Nové Město na Moravě“ (CZ.1.11/3.4.00/01.00072)
Zpracování monitorovací zprávy a její předání na ÚRR dne 30. 1. 2013



24. 1. a 25. 1. 2013 – Bezpečná nemocnice a Dny bezpečí
V těchto dnech se konal již 6. ročník celostátní konference a 5. ročník celostátní soutěže
o cenu hejtmana Kraje Vysočina. Obě akce se setkaly s velkým ohlasem ze strany
účastníků, přednášejících a hostů.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Výsledky monitoringu kvality ovzduší v Jihlavě za rok 2012
Od roku 2010 provádí firma ENVItech Bohemia s.r.o., Praha v průmyslové zóně v Jihlavě
kontinuální monitoring kvality ovzduší. Jedná se o společný projekt Statutárního města
Jihlava a Kraje Vysočina, který navazuje na odbornou studii Vyhodnocení kvality ovzduší
průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik. Výsledky měření
za rok 2012 prezentovali odborníci na tiskové konferenci, která se konala 4. února 2013
na jihlavské radnici. V rámci vyhodnocení výsledků byla naměřená data srovnána
se stanicemi imisního monitoringu v obytné zóně v Jihlavě a v Košeticích. Z výsledků
vyplynulo, že v roce 2012 nedošlo k překročení imisních limitů, stav ovzduší v Jihlavě je
dlouhodobě stabilní a stejně jako v minulých letech hlavní podíl na znečištění ovzduší má
doprava, zejména dálnice D1.



Metodická pomoc obcím
V lednu 2013 odbor zorganizoval pracovní metodickou poradu pro obce s rozšířenou
působností na úseku odpadového hospodářství ve spolupráci s agenturou CENIA
(CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací
Ministerstva životního prostředí) a ve spolupráci se společností INISOFT s.r.o. Tématem
porady bylo vedení evidence odpadů, plnění ohlašovací povinnosti a Integrovaný systém
plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), který umožňuje zpracování a příjem vybraných
hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě.



Evropsky významné lokality
Oddělení ochrany přírodních zdrojů využívá zimního období k intenzivnímu jednání
s vlastníky a správci pozemků v evropsky významných lokalitách a ve zvláště
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a označení evropsky významných lokalit.


Integrovaná prevence a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
Pokračuje intenzivní komunikační činnost a jednání v pracovních skupinách Ministerstva
životního prostředí k návrhům prováděcích předpisů nového zákona o integrované
prevenci, předpokládaná účinnost březen 2013. V souvislosti s dotačními tituly na první
čtvrtletí roku 2013 byla řešena problematika posuzování záměrů (tzv. EIA) pro oblasti
modernizace stávajících areálů zemědělské živočišné výroby (kravíny, teletníky, jímky na
kejdu), které také často zahrnují provázanost produktů z živočišné výroby se vstupními
surovinami do bioplynových stanic (BPS).



Ochrana zemědělské půdy (ZPF)
Na základě úkolu Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí ukončil 25. ledna
2013 odbor dozor na obsah a kvalitu rozhodnutí o odvodech za vynětí půdy na všech
26 pověřených obecních úřadech. Odbor životního prostředí zkontroloval stovky
souhlasů k odnětí půdy a rozhodnutí o odvodech. Sumární výsledky této intenzivní
a náročné půlroční činnosti budou zaslány na Ministerstvo životního prostředí.
Dále byly řešeny souhlasy k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
v návaznosti na termíny pro podávání žádostí o dotace, probíhá nárůst počtu žádostí
o odnětí půdy ze ZPF pro zalesnění.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek matrik a státního občanství, vidimace a legalizace, přestupků, evidence
obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, dozorová činnost.
Na shora uvedených úsecích zajišťuje OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
OddOSČ organizačně technicky zajišťovalo přípravu a průběh první přímé volby
prezidenta České republiky, jejíž první kolo proběhlo ve dnech 11. a 12. ledna 2013
a druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013.

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


Doprava
V období prosinec 2012 – leden 2013 byly provedeny 3 kontroly státního odborného
dozoru ve školicím středisku, 7 kontrol státního odborného dozoru nákladní dopravy na
silnicích, při nichž bylo zkontrolováno 30 vozidel. Bylo uloženo 18 pokut v celkové výši
150 000 Kč. Do rozpočtu Kraje Vysočina propadlo v tomto období 27 vybraných kaucí ve
výši 382 000 Kč. Bylo úřadováno 25 odvolacích řízení.



Základní dopravní obslužnost
Pokračují práce na přípravě systému výběru dopravců ve veřejné linkové osobní
dopravě.
Zajištění a spolupráce na vypracování studie „Řešení dopravní obslužnosti v Kraji
Vysočina pro přechodné období dle Nařízení EP a Rady č. 1370/2007 – autobusová
doprava“.
Zajištění a spolupráce na vypracování studie „Řešení dopravní obslužnosti v Kraji
Vysočina pro přechodné období dle Nařízení EP a Rady č. 1370/2007 - drážní doprava“.
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Příprava podkladů pro jednání s dopravci zajišťující základní dopravní obslužnost Kraje
Vysočina k uzavření smluv – dodatků na rok 2013. Pro veřejnou linkovou osobní dopravu
jsou již uzavřeny všechny smlouvy.


Správa komunikací
Příprava podkladů pro jednání dopravní komise rady kraje.
Příprava Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu
letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina.



Investice
V uvedeném období byly dokončeny 2 stavby, zprovozněno 7 staveb. Bylo odesláno
a zveřejněno 12 předběžných oznámení na stavby a 8 předběžných oznámení na výběr
technických dozorů a koordinátorů BOZP. Probíhá 8 výběrových řízení na výběr
zhotovitelů stavebních prací na akce, které budou realizovány v roce 2013.



Projektové řízení
Byly administrovány a proplaceny dotace z Fondu Vysočiny ve výši 220 000 Kč
(GP Bezpečná silnice 2011 a 2012).
Byly přijaty a zúřadovány dotace přijaté na projekty realizované se spolufinancováním EU
(ROP Jihovýchod a EÚS Rakousko – ČR) ve výši 145 mil. Kč.
Spolupráce s odborem regionálního rozvoje na přípravě podkladů pro vyjednávání
podmínek nového programového období EU ve vztahu k projektům přeshraniční
spolupráce v oblasti dopravy.
Aktualizace systému projektového řízení s ohledem na zajištění funkčnosti
objednávkového systému.
Zajištění podkladů nutných k úspěšnému provázání systému projektového řízení
a evidence smluv.
Příprava výzvy grantového programu Bezpečná silnice 2013.

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 zámku a současně probíhá zhotovování
dílenské dokumentace v rámci realizace expozic a veřejných interiérů. V lednu 2013
byl v souvislosti s realizací víceprací a méněprací vynucených v průběhu stavby
uzavřen s dodavatelem stavby Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo, který současně
vzhledem k prodloužení realizace archeologického průzkumu na objektu SO 02
Nádvoří a vlivem změn v plánovaném rámci koordinace stavebních a expozičních
prací obsahuje prodloužení termínu plnění díla, a to následovně: předmět díla
u objektu SO 01 Zámek bude kromě prací vyspecifikovaných v příloze č. 2 Dodatku
č. 4 dokončen do 1. 3. 2013, vyspecifikované práce budou dokončeny do 31. 5. 2013;
předmět díla u objektu SO 02 Nádvoří bude dokončen do 31. 5. 2013.
- Na Úřadu Regionální rady ROP JV bylo odevzdáno pravidelné monitorovací hlášení
za sledované období 1. 7. 2012 – 31. 12. 2012. V lednu 2013 byla vyhlášena veřejná
zakázka na nákup optických vláken v podzemním telekomunikačním vedení za
účelem propojení zámku a depozitáře Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové
organizace.
- V projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line" pokračuje digitalizování sbírkových
předmětů, naplňování databáze webové aplikace určené pro prezentaci
digitalizovaných sbírkových předmětů a tvorba popisných hesel. Byla vyhlášena
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veřejná zakázka na dodání a instalaci informačních kiosků do jednotlivých
zapojených organizací a probíhá příprava veřejné zakázky na korektury textů
obsažených v databázi webové aplikace.
Realizovaný projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ se nachází ve fázi
udržitelnosti, databáze vytvořené webové prezentační stránky je průběžně
aktualizována a doplňována o nové informace.

Anketa Zlatá jeřabina
Zahájena příprava 9. ročníku veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2012. Od 7. ledna do 8. února 2013 proběhl sběr nominačních
návrhů do obou vyhlašovaných kategorií Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví,
vlastní hlasování se uskuteční od 11. března do 19. dubna 2013.



Příprava projektu obnovy kaple Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru
hradu Kámen
Příprava projektu Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen
a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen – byla podepsána smlouva mezi
Krajem Vysočina a obcí Kámen o právu provést stavbu, ke schválení a podpisu
připravena smlouva mezi Krajem Vysočina a Římskokatolickou farností o budoucí
darovací smlouvě, proběhla veřejná zakázka na projekční práce obnovy kaple Kámen
a revitalizace bývalého pivovaru.



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 (poskytování konzultací před odevzdáním žádostí, kontrola
administrativních náležitostí),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (poskytování
konzultací před odevzdáním žádostí, kontrola administrativních náležitostí,
předložení ke schválení příslušným orgánům kraje),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (poskytnutí
dotací ukončeným projektům pro rok 2012, konzultace projektů připravovaných
pro rok 2013, sběr žádostí),
- dotace na zpracování předprojektové dokumentace pro účely obnovy kulturních
památek (konzultace projektů připravovaných pro rok 2013),
- dotace na obnovu a údržbu značení pěších tras v Kraji Vysočina – administrace
(předložení žádosti ke schválení příslušnému orgánu kraje, uzavření smlouvy),
- dotace na obnovu a údržbu značení všech cyklotras na území Kraje Vysočina administrace (předložení žádosti ke schválení příslušnému orgánu kraje, uzavření
smlouvy),
- dotace na podporu měst s památkami UNESCO – administrace (konzultace
projektů připravovaných pro rok 2013),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2012“ – administrace
(kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2012“ administrace (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2011“ – administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům),
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grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2012“ – administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům),
grantový program Fondu Vysočiny „Památky místního významu 2013“ –
administrace (příprava podkladů pro vyhlášení nového grantového programu,
přeložení ke schválením příslušným orgánům kraje).



Koncepční materiály
- dopracování koncepčního dokumentu týkajícího se péče o tradiční lidovou kulturu
v Kraji Vysočina
- práce na zadání veřejné zakázky na zpracování Strategie rozvoje cyklistiky v Kraji
Vysočina v letech 2014 - 2020



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, rozhodnutí o přemístění kulturních
památek, prodlužování lhůt, vyjadřování k prohlašování a k rušení prohlášení věcí
za kulturní památku, kontrola výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou
působností a další úkony).
- práce spojené s aktualizací zpracovaného plánu ochrany městské památkové zóny
(MPZ) Moravské Budějovice v souvislosti s vydáním Metodiky pro zpracování plánu
ochrany památkových rezervací a památkových zón ministerstvem kultury.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešení oddělením majetkoprávním
Intenzivně se řeší majetkoprávní příprava staveb v rámci projektů transformace ústavů
sociální péče.
Probíhá příprava podkladů pro veřejnou zakázku na pojištění majetku a odpovědnostních
rizik na období let 2014 - 2016.
Probíhá majetkové vypořádání pozemků v průjezdních úsecích obcí.
Byl zahájen proces prodeje nemovitého majetku v areálu bývalé Zemědělské školy
v Havlíčkově Brodě



Některé úkoly řešení oddělením správy realit
Probíhá projektová příprava akcí zařazených v rozpočtu kraje.
Probíhají veřejné zakázky na stavební práce na řadu akcí zařazených v rozpočtu kraje.
Do užívání byly předány rekonstruované prostory v Nemocnici Nové Město na Moravě
pro emergency.
Pokračuje stavba výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
v Moravských Budějovicích.
Dokončena je přístavba pavilonu pro Domov důchodců Ždírec.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Síťové setkání na téma „Doprava“
Dne 21. ledna 2013 se v Telči konalo setkání v rámci realizace projektu RECOM CZ-AT
na téma „Doprava“. Tohoto setkání se zúčastnili dopravní experti z českých krajů
a rakouských zemí realizující projekty v rámci Operačního programu Evropské územní
spolupráce Rakousko – Česká republika (OP AT-CZ), tedy kraje Jihočeský
a Jihomoravský, Kraj Vysočina, Dolní a Horní Rakousko a město Vídeň. Šlo o první
intenzivní jednání o potenciálních projektech v oblasti dopravy pro následující
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programovací období 2014-2020. Účastníci se rozdělili do dvou skupin podle své
specializace – skupina veřejná doprava, skupina investice v infrastruktuře, kde společně
diskutovali své priority v rámci přeshraniční spolupráce pro následující programovací
období. Všichni přítomní vyjádřili spokojenost nad tímto setkáním a ocenili možnost
společné debaty napříč celým programovým územím. Výstupy budou prezentovány
zaměstnanci ORR na jednání Programovací skupiny OP AT-CZ pro období 2014-2020
připravované na 27. února v Dolním Rakousku.


Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období byly nebo budou realizovány tyto činnosti:
- v rámci vyhlášené 2. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání
projektových žádostí o finanční podporu z OP VK v prioritní ose 1, v oblastech
podpory 1.1, 1.2 a 1.3 a 4. výzvy z oblasti podpory 3.2, bylo ukončeno věcné
hodnocení předložených projektových žádostí, hodnoceno bylo celkem 123
projektových žádostí, do výběrové komise bylo předloženo:
o v oblasti podpory 1.1 25 žádostí,
o v oblasti podpory 1.2 10 žádostí,
o v oblasti podpory 1.3 12 žádostí,
o v oblasti podpory 2.3 10 žádostí.
- dne 23. 1. a 24. 1. proběhlo jednání výběrových komisí pro všechny oblasti podpory,
- výběrové komise doporučily ke schválení:
o v oblasti podpory 1.1 24 žádostí v celkové částce 60 680 940,70 Kč,
o v oblasti podpory 1.2 8 žádostí v celkové částce 16 712 281,72 Kč,
o v oblasti podpory 1.3 7 žádostí v celkové částce 16 272 265,49 Kč,
o v oblasti podpory 2.3 8 žádostí v celkové částce 18 487 043,03 Kč.



Projekt Angažovanci (celý název: Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím
zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu)
1. 1. 2013 byla zahájena realizace projektu, který je financován z prostředků Programu
Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013. Hlavním cílem
projektu je zvýšení kvality místní Agendy 21 (MA 21) v Kraji Vysočina díky spolupráci
s realizátory obdobného programu v Rakousku. Z projektu je podpořeno jak vzdělávání
realizátorů MA 21 (starostů, tajemníků, úředníků a neziskových organizací), tak také
zapojení nových zájemců z řad veřejnosti a mladých. V projektu se počítá s několika
výjezdy do Rakouska, kde by se zájemci o tuto problematiku mohli seznámit
s fungováním aktivit přímo na místě v jednotlivých obcích. Výstupy projektu budou
průběžně medializovány a na konci vznikne publikace dobré praxe. Na závěr projektu
uspořádáme sociologický průzkum, kterým budeme zjišťovat míru zapojení obcí a jejich
obyvatel do realizace MA 21 v našem kraji.



Ukončení projektu Snižování energetické náročnosti
K 31. 12. 2012 byla ukončena fyzická realizace projektu Snižování energetické
náročnosti. Projekt realizoval Kraj Vysočina jako lead partner spolu s dalšími partnery
Energetickou agenturou Vysočiny a Energieagentur der Regionen z Dolního Rakouska.
Pro Kraj Vysočina byla nejvýznamnější aktivita instalace jednotky rekuperace tepla, která
zahrnovala i kompletní výměnu vzduchotechniky ve školní kuchyni Střední průmyslové
školy v Třebíči. Další související aktivity probíhající ve spolupráci s ostatními
projektovými partnery se týkaly především problematiky měření a sledování spotřeby
energie a osvětové činnosti v oblasti energetiky zejména pro střední školy. Celkové
náklady Kraje Vysočina jako lead partnera činily cca 6,3 mil. Kč a cca 5,2 mil. Kč bude
financováno z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česko.
V současné době probíhá zpracování závěrečného vyúčtování projektu.
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ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):


Realizované akce
- Dne 17. 1. 2013 OSH ve spolupráci s Vysočina Tourism p. o. připravil program pro
hosty Kraje Vysočina na prvním zahajovacím dnu Regiontour 2013 na brněnském
výstavišti.
- Dne 21. 1. 2013 se uskutečnilo pracovní setkání hejtmanů všech krajů s ministrem
vnitra.
- Ve dnech 8. - 9. 2. 2013 navštívila Kraj Vysočina delegace z partnerského regionu
Zakarpatí u příležitosti Mistrovství světa v biatlonu, včetně nového velvyslance
Ukrajiny v ČR.



Spolupráce s VŠPJ
Dne 19. 12. 2012 byla ve spolupráci s HZS Kraje Vysočina uspořádána pro studenty
Vysoké školy polytechnické Jihlava exkurze na pracoviště Krizového štábu Kraje a na
operační a informační středisko HZS. Doprovodná přednáška tajemníka Bezpečnostní
rady Kraje Vysočina je seznámila s organizací systému krizového řízení Kraje Vysočina,
byly zodpovězeny dotazy studentů zaměřené většinou na činnost krizového štábu kraje
a rovněž byly předány nově vydané tematické informační materiály.



Zaměření na úseku HOPKS
Dne 7. 1. 2013 vydal krajský úřad „Zaměření činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy v roce 2013“. Jedná se
o plánovací dokument, který obcím s rozšířenou působností stanovuje doporučení
činností při výkonu přenesené působnosti na úseku hospodářských opatření pro krizové
stavy. Pro rok 2013 se doporučuje zaměřit se zejména na realizaci změn vyplývajících
z novel zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
a vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové
stavy a jejich promítnutí do praxe.



Prevence kriminality
V oblasti elektronické bezpečnosti byla vyhodnocena soutěž vyhlášená v říjnu loňského
roku pro žáky ZŠ a studenty středních škol na téma „Internet – se mnou se bát nemusíš!“
Do soutěže se zapojilo asi 140 žáků a studentů, kteří soutěžili v 5 kategoriích (hraný film,
plakát, komiks + fotoromán, webová stránka, stolní hra) s 56 pracemi. Vyhodnocení
soutěže proběhlo dne 6. 2. 2013 v kongresovém sále Kraje Vysočina, za přítomnosti
radních Kraje Vysočina. Nejlepším soutěžícím byly předány hodnotné ceny, kromě jiného
i od firmy AutoCont Jihlava.



Výstava „Krajina Vysočiny“ v prostorách sídla Zemské vlády Dolního Rakouska
V termínu od 9. - 27. ledna 2013 se ve výstavních prostorách Ausstellungsbrücke v St.
Pölten uskutečnila nevšední výstava více než 70 uměleckých děl od 15 současných
výtvarníků působících v Kraji Vysočina. Na přípravě výstavy úzce spolupracovali ředitelé
všech tří krajem zřizovaných galerií (Oblastní galerie Vysočiny Jihlava, Galerie
výtvarného umění Havlíčkův Brod, Horácká galerie Nové Město na Moravě). Výstava
měla v Rakousku pozitivní ohlas, zaznamenali jsme velký zájem také rakouské odborné
veřejnosti, včetně kladných zpráv v médiích (i na české straně). Výstava samotná byla
pod názvem „Vysočinské reminiscence“ české veřejnosti představena již v listopadu
2012 v Horácké galerii a v únoru 2013 bude prezentována v jihlavské Oblastní galerii
Vysočiny (společně s výsledky mezinárodního Sklářského sympozia Vysočina 2012).
Díky spolupráci s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod a Kulturvernetzung Niederösterreich
byla zajištěna cesta na vernisáž výstavy pro odbornou veřejnost z Vysočiny (cca. 50
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osob - výtvarníci, pracovníci a příznivci krajských galerií, zaměstnanci OKPP) včetně
doprovodného programu, spojeného s celodenní návštěvou institucí z oblasti kultury
v Krems a St. Pölten.


Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu
Ve dnech 31. 1. – 2. 2. 2013 se v Bruselu uskutečnily Ozvěny Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Jihlava. Zahájení festivalu proběhlo dne 31. 1. 2013 pod záštitou
europoslankyně Zuzany Brzobohaté v Evropském parlamentu za účasti zástupců Kraje
Vysočina, města Jihlavy a organizátorů jihlavského festivalu. Festival zahájil nejlepší
český dokumentární film roku 2012 Pevnost režisérů Kláry Tasovské a Lukáše Kokeše
pojednávající o realitě v Podněsterské moldavské republice. Festival se dále konal
v bruselském kině Nova v centru Bruselu a představil osm filmů ze čtyř hlavních
festivalových soutěží 16. ročníku jihlavské přehlídky dokumentárních filmů. Součástí
festivalu byly také debaty s režiséry vybraných filmů.

ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska ke 36 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 1 návrhu věcného záměru zákona,
k 7 návrhům zákona, ke 3 návrhům nařízení vlády, k 9 návrhům vyhlášek a k 16 návrhům
materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí roku 2013 v rámci centralizovaného
vzdělávání
V měsíci lednu byl vydán katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí 2013, které budou
realizovány oddělením řízení lidských zdrojů v prostorách sídla kraje. Katalog reflektuje
potřeby vznesené prostřednictvím vedoucích zaměstnanců kraje zařazených do
krajského úřadu. Obsahuje nejen odborná témata reagující na legislativní změny
a potřeby vyvolané výkonem v praxi, ale i obecná témata, která se týkají prací s různými
databázemi a aplikacemi úřadu. Je určen pro zaměstnance Kraje Vysočina, ale i jím
řízených příspěvkových organizací. Volná kapacita je nabízena také účastníkům z obcí
s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou působností. Katalog je zavěšen na
intranetu krajského úřadu a na Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina, dále byl
elektronicky distribuován na obce s pověřeným obecním úřadem a na obce s rozšířenou
působností v kraji k možnému využití.



Optimalizace procesu zajišťování vzdělávacích aktivit
OddŘLZ provedlo průzkum u externích poskytovatelů vzdělávacích aktivit, na základě
kterého došlo k optimalizaci procesu týkající se zajišťování vzdělávacích aktivit
a v neposlední řadě ke snížení nákladů (tisk, kancelářské papíry). Na základě provedené
sondy vyplynulo, že poskytovatelé vzdělávacích aktivit již nepožadují doklad o úhradě
účastnického poplatku (výpis z banky), který byl do současné doby účastníkům
vzdělávacích aktivit vystavován, a tudíž nadále nebudou doklady o úhradě účastnického
poplatku účastníkům seminářů předávány.



Změny v pracovněprávní oblasti od 1. 1. 2013
OddŘLZ zpracovalo přehled legislativních změn, které se týkají oblasti pracovněprávních
vztahů z pohledu zaměstnavatele a vstoupily v účinnost od 1. 1. 2013. Písemný podklad
byl poskytnut k využití tajemníkům a tajemnicím obcí s pověřeným obecním úřadem
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a obcí s rozšířenou působností v kraji, dále byl zveřejněn prostřednictvím Portálu
příspěvkových organizací Kraje Vysočina pro informaci příspěvkovým organizacím kraje.


Daňová kontrola
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, územní pracoviště Jihlava, realizoval v průběhu
prosince 2012 do ledna 2013 u Kraje Vysočina, OddŘLZ, kontrolu daně z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období roků 2009
a 2010. V provedené daňové kontrole nebyly zjištěny skutečnosti, které by měly za
následek doměření daně, odvod daně ani jiné sankce.



Personální informační systém
Pro zaměstnance Kraje Vysočina byly v lednu 2013 zpřístupněny některé funkcionality
portálu „Personální informační systém“, které slouží k předávání informací z oblasti
personálních záležitostí. OddŘLZ připravilo pro práci s těmito funkcionalitami návody
k obsluze a realizovalo zaškolení vedoucích zaměstnanců s cílem zefektivnění řízení
lidských zdrojů na Krajském úřadě Kraje Vysočina, rozšíření moderní ICT, využití
komplexní softwarové podpory pro činnosti při řízení lidských zdrojů, zdokonalení
systému vzdělávání a vytvoření podmínek pro jeho optimální realizaci.

V Jihlavě dne 1. 2. 2013
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