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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 2. 4. 2013 s výhledem do 14. 5. 2013
Následující písemná zpráva zachycuje období od 2. 4. 2013 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 26. 4. 2013 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
14. 5. 2013 (3. zasedání v roce 2013). Je přílohou materiálu (ZK-03-2013-03, 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):


Rozpočet populárně
Na přípravě aplikace „klikacího“ rozpočtu pracoval odbor analýz a podpory řízení
ve spolupráci s ekonomickým odborem a odborem informatiky téměř čtyři měsíce. Dne
23. 4. 2013 byl portál rozpočtu s aplikací Rozpočet populárně a Rozpočet hrou
představen veřejnosti a zveřejněn na webových stránkách kraje http://www.krvysocina.cz/rozpocet.



Elektronické nástroje pro zadávání veřejných zakázek
OAPŘ připravuje analýzu možností využívání elektronických nástrojů pro zadávání
veřejných zakázek. Povinnost zadávat veřejné zakázky ve vybraných komoditách
prostřednictvím elektronických nástrojů vzniká kraji a jeho zřizovaným organizacím
od začátku roku 2014.



Společné nákupy elektrické energie a plynu
Ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje probíhala příprava veřejné zakázky
na nákup elektrické energie a plynu pro Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace pro
rok 2014. Zakázka byla již zveřejněna, otevírání obálek proběhne 4. 7. 2013.



Mezikrajský benchmarking
Do projektu mezikrajského benchmarkingu je Kraj Vysočina zapojen dlouhodobě od roku
2004. Ve sledovaném období odbor zpracoval podklady z jednotlivých krajů za oblast
informační technologie.

Odbor informatiky (OI):


Elektronický systém svolávání
V týdnu od 8. 4. 2013 byl do rutinního provozu uveden tzv. elektronický systém svolávání
(ESS), pořízený v rámci aktivit eHealth strategie. Smyslem systému je poskytnout
příspěvkovým organizacím kraje, zejména pak nemocnicím, řešení, které umožní rychlé
svolání a informování velkého počtu osob prostřednictvím SMS a hlasového volání.
Tento systém bude využíván na straně nemocnic zejména pro potřeby tzv. traumaplánů,
ale i pro rutinní svolávání např. konsilií a operačních týmů.



Konference ISSS 2013
Ve dnech 8. - 9. 4. proběhla v Hradci Králové tradiční konference Internet ve státní
správě a samosprávě. Kraj Vysočina byl jako obvykle silně zastoupen, a to jak v podobě
stánku, tak prezentacemi (Technologické centrum, eHealth, GIS, KI AKČR, mezinárodní
část Loris – V4DIS, projekt LDAv4). V rámci konference proběhlo také vyhlášení
výsledků celostátního kola soutěže Zlatý Erb, kde se v kategorii elektronických aplikací
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na prvním místě umístilo Nové Město na Moravě se systémem tzv. klikacího rozpočtu
města.
V rámci konference proběhlo také jednání Komise pro informatizaci AKČR vedené
hejtmanem Běhounkem. Na jednání komise došlo ke společné dohodě krajů na podobě
(resp. vyjednávací pozici vůči Ministerstvu pro místní rozvoj) nově připravované výzvy
Integrovaného operačního programu v oblasti ICT.
Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2013 jsou v měsících
dubnu a květnu 2013 prováděny následné kontroly hospodaření příspěvkových
organizací kraje v resortu školství.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Pokračují přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji za rok 2012.
Tato přezkoumání budou podle plánu ukončena v první dekádě měsíce června 2013.

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


Kontroly výkonu přenesené působnosti na OLVHZ ústředními správními orgány
V průběhu měsíce dubna provedli zástupci ústředních správních orgánů tj. Ministerstva
zemědělství a Ministerstva životního prostředí na OLVHZ kontrolu výkonu přenesené
působnosti podle zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona
o rybářství, zákona o myslivosti, zákona o lesích a zákona o reprodukčním materiálu
lesních dřevin. Protokoly z kontrol by měly být uzavřeny v průběhu měsíce května.



Projednání návrhu změny ochranných pásem vodárenské nádrže Vír
Dne 9. 5. 2013 v Bystřici nad Pernštejnem proběhlo veřejné projednání návrhu opatření
obecné povahy, kterým budou na základě žádosti správce vodárenské nádrže Vír, tj.
Povodí Moravy, s. p., Brno, změněna ochranná pásma této nádrže tak, že stávající
ochranná pásma budou zrušena a současně budou stanovena pásma nová.



Metodická porada pro obce k výjimkám na pitnou vodu
Pod záštitou gesčního radního uspořádal OLVHZ dne 3. 4. 2013 metodickou poradu pro
vybrané obce jako vlastníky vodovodů pro veřejnou potřebu, kterým byla udělena
orgánem ochrany veřejného zdraví (Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina) výjimka
z kvality dodávané pitné vody a stanovena nápravná opatření ke zlepšení její kvality.
Porada se týkala zejména projednání návrhů na řešení této problematiky a jejich
promítnutí do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizaci Kraje Vysočina (PRVKUK).



Praktické zahájení prací na pilotním projektu Půdoochranné technologie
Odbor LVHZ ve spolupráci se Školním statkem Humpolec stejně jako v minulém roce, tak
i letos ověřuje půdooochrannou technologii při pěstování širokořádkových plodin tak, že
dne 26. 4. 2013 zahájil setí kukuřice do porostu směsky, která byla zaseta na podzim
minulého roku.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Dotační řízení na podporu programů primární prevence
Dne 30. 4. 2013 byla zveřejněna Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu
programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách pro druhé pololetí
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roku 2013 v Kraji Vysočina. Předmětem dotační výzvy je částka 1 522 000 Kč.
Poskytovatelé programů primární prevence mohou podávat žádosti o dotace
do 31. 5. 2013.


Projekt „Rovnost na Vysočině“ - zahájení činnosti regionálních pracovních skupin
V rámci realizace projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné
politiky kraje“, financovaného z EU, došlo v dubnu 2013 za účasti regionálních
koordinátorů k ustavení regionálních pracovních skupin, které se budou spolupodílet na
tvorbě koncepce rodinné politiky kraje. Ve druhé polovině dubna proběhla ve všech
okresech kraje jejich úvodní setkání, v rámci kterých byly projednávány dosavadní
aktivity prorodinné politiky a koncepční materiály kraje.



Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2012
Odbor sociálních věcí vypracoval a dal na vědomí radě kraje ve sledovaném období
Zprávu o situaci romské menšiny v kraji za rok 2012 na základě činnosti krajského
koordinátora pro romské záležitosti a dat získaných prostřednictvím jiných odborů
krajského úřadu, obecních úřadů a dalších institucí veřejné správy i poskytovatelů
sociálních služeb působících v romských komunitách na území Kraje Vysočina. Zpráva
o situaci romské menšiny v kraji za rok 2012 bude sloužit jako podklad pro zpracování
komplexní Zprávy o stavu romské menšiny v České republice za rok 2012, zejména její
přílohy Situace romské menšiny v krajích.



Akce oddělení sociální ochrany a prevence
Ve sledovaném období byla uskutečněna 4. 4. 2013 metodická porada k náhradní
rodinné péči pro obce s rozšířenou působností a dne 9. 4. 2013 metodická porada
k sociálně-právní ochraně dětí, 16. 4. 2013 – kazuistický seminář k sociální práci
s pověřenými obecními úřady. Pracovníci oddělení sociální ochrany a prevence
zorganizovali v Kraji Vysočina dne 24. 4. - 25. 4. 2013 mezikrajský workshop k sociální
práci. A dne 9. 5. 2013 bude uspořádán odborný seminář pro sociální pracovníky
pověřených obecních úřadů, neziskových organizací pověřených k výkonu sociálněprávní ochrany dětí, pracovníky Psychocentra, pedagogicko-psychologických poraden,
zařízení pro výkon ústavní výchovy, Probační a mediační služby a dalších organizací
k tématu „Psychické potřeby a vývoj dítěte v náhradním rodinném prostředí“.



Zpracování a podání projektu Vzděláváním ke kvalitě sociálních služeb
Odbor sociálních věcí zpracoval projektovou žádost k projektu Vzděláváním ke kvalitě
sociálních služeb v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
V projektu nabídneme akreditované vzdělávací programy poskytovatelům sociálních
služeb, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina, eventuálně také zaměstnancům
poskytovatelů sociálních služeb s místem poskytování v Kraji Vysočina. V projektu je
plánována realizace cca 50 jednodenních vzdělávacích kurzů. Je předpokládáno,
že akreditovaným vzděláváním projde cca 1050 pracovníků. Termín podání projektové
žádosti je stanoven do 30. 4. 2013. Předpokládaný termín realizace projektu je
1. 10. 2013 – 30. 6. 2015. Celkový rozpočet projektu je stanoven na 2 857 375 Kč.



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 Domově pro seniory Pelhřimov.
Aktuálně se připravuje nový vzdělávací cyklus – přednášky známého cestovatele Jiřího
Kolbaby. První setkání se bude konat 5. 6. 2013 v prostorách Krajského úřadu.
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Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Přehlídka středních škol Mladý tvorca Nitra
Největší slovenské přehlídky středních odborných škol se díky pozvání Nitranského
samosprávného kraje zúčastnilo také 9 středních odborných škol z Kraje Vysočina.
V mezinárodní konkurenci se žáci a učitelé středních škol z Vysočiny neztratili. Čestné
uznání za funkční model vakuového motoru získala Střední škola technická Žďár nad
Sázavou a Cenu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka získali za čtyři kované
plastiky nazvané Ptákoviny žáci Akademie Světlá nad Sázavou.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Ukončení veřejnosprávní kontroly u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
V rámci kontroly nebyly zjištěny závažné nedostatky. Významnější pochybení se týkalo
funkčnosti vnitřního kontrolního systému. Ředitel nemocnice byl s výsledky kontroly
seznámen 17. 4. 2013.



Zdraví bez hranic (Gesundheit ohne Grenzen)
Koncem dubna proběhlo v Českých Budějovicích jednání ohledně vzájemné spolupráce
Rakousko – ČR.



Datový sklad
Kontrola, oprava a připomínkování dat exportovaných ze ZZZKV do datového skladu KV.
Spolupráce s OAPŘ na tvorbě datových kostek pro zdravotnictví.



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



Finanční plány na rok 2013
Zpracování podkladů ke schválení finančních plánů nemocnic zřizovaných Krajem
Vysočina radou kraje.



Hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2012
Analýzy a vyhodnocování výsledků hospodaření a produkce u jednotlivých
zdravotnických příspěvkových organizací.



Rozpočtový výhled
Zpracování rozpočtového výhledu na období 2014 – 2016.



Aplikace „klikací rozpočet“
Spolupráce na tvorbě tzv. „klikacího rozpočtu“ – výdaje v oblasti zdravotnictví.



ERP
Řešení problematiky přístupových práv OZ do systémů QI jednotlivých zdravotnických
zařízení.
Nastavení systémů QI ZZ a KV pro synchronizaci a autorizaci položek spotřebního
zdravotnického materiálu nemocnic (propojení položek spotřebního zdravotnického
materiálu ( SZM) mezi ZZ a KV). Synchronizace vybraného vzorku položek SZM.
Aktualizace centrálních číselníků pro fungování systému ERP.
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Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
Z Nemocnice Třebíč byl předložen záměr a zdůvodnění etapizace plánované akce. Z OZ
bylo připomínkováno – čekáme na vyjádření z Třebíče k připomínkám. Ve spolupráci
s OM bude následně probíhat předprojektová příprava (aktualizace studie).



Rozšíření
hemodialyzačního
oddělení
včetně
rekonstrukce
rozvodů
demineralizované vody a úpravy rozvodů odpadní vody z dialyzátorů v Nemocnici
Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Konzultace stavebních úprav souvisejících s rekonstrukcí hemodialýzy s Úřadem
Regionální rady regionu ( ÚRR) z důvodu úpravy prostor zrekonstruovaných v rámci
projektu „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“. Zpracování
podkladů pro ÚRR na základě žádosti o doplnění.



Projekt „Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina“
Zpracování oznámení o změnách v projektu. Příprava podkladů ke zpracování zadávací
dokumentace VZ.



Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Hlavní lůžková budova
v Nemocnici Pelhřimov“
Zpracování doplňujících informací a vysvětlení včetně přepočtu finanční mezery na
základě Výzvy k doplnění ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod.



Audit operace Pavilon pro matku a dítě Nemocnice Třebíč ŽOP č. 3
Součinnost při prováděném auditu Ministerstvem financí ČR.



Změna zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Ve zřizovací listině Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, byla doplněna činnost
o distribuci léčivých přípravků.



Žádosti o ukončení přeregistrací
Oddělení zdravotní správy v současné době zpracovává žádosti poskytovatelů
zdravotních služeb o zastavení řízení o tzv. přeregistraci, kdy 10. 12. 2012 Ústavní soud
tuto povinnost pro poskytovatele zrušil. V rámci zastavení těchto řízení probíhá vrácení
správních poplatků žadatelům, kteří o vrácení požádali.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Spolupráce s Jihočeským a Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem
Dle dohody Koordinačního grémia Pracovního programu (Kraje Vysočina, Jihočeského
a Jihomoravského kraje a Úřadu zemské vlády Dolního Rakouska) jsme rozpracovali
a projednali návrh nového Pracovního programu 2014+. Za tím účelem proběhlo setkání
zástupců odborů životních prostředí zmíněných krajů a zemské vlády 18. 4. 2013
v Raabs am der Thaya.
Partneři v rámci dohody o spolupráci v pracovní (odborné) skupině „ochrana přírody
a životního prostředí, alternativní energie, ochrana čistoty ovzduší, odpadové
hospodářství“ si vyměnili informace o svých aktuálních projektech v daných tématech.
Poté byla zahájena diskuze k návrhu Odboru životního prostředí Kraje Vysočina
o nových tématech pro roky 2014 až 2017. Jednalo se o témata: řízení péče o zvláště
chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů (včetně konfliktních druhů
jako bobr, rys, vlk, vydra ad.), řešení soustavy NATURA 2000 a zajišťování jejího
managementu, přírodní zahrady, využívání alternativních energií včetně řešení jejich
negativních dopadů, ochrana čistoty ovzduší, odpadové hospodářství a odstraňování
odpadů (systémové řešení třídění a využívání, moderní způsoby likvidace komunálního
odpadu ap.). Došlo k dohodě, že v uvedených tématech si budou kraje nadále
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vyměňovat informace a případně se mohou navrhnout i konkrétní přeshraniční projekty
a budeme zkoumat možnosti spolupráce v novém rozpočtovém období EU.


Kontrola výkonu státní správy
Ve sledovaném období proběhla na odboru kontrola výkonu státní správy, kontrolu
provádělo Ministerstvo životního prostředí na všech úsecích (ochrana přírody, ochrana
ovzduší, odpady, ochrana zemědělského půdního fondu, posuzování vlivů na životní
prostředí, integrovaná povolení ad.). V tomto okamžiku ještě nebyl předán závěrečný
protokol z kontroly, avšak dle ústních sdělení úředníků ministerstva a dílčích protokolů
nebudou v závěrech kontroly podstatné nedostatky.



Přenesená působnost
V oblasti přenesené působnosti bychom rádi upozornili na následující činnosti ve
sledovaném období:
- Procesy posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) byly aktivně předjednávány, tím
dochází k eliminaci případných problémů, např. jeden z největších investičních
záměrů v Kraji Vysočina v letošním roce AGROSTROJ Pelhřimov, a. s. – výrobní
a montážní hala A3 (na ploše cca 6 ha), ve kterém z hlediska zaměstnanosti regionu
najde uplatnění ve strojírenských profesích cca 500 pracovníků ve třísměnném
provozu, byl rychle vyřešen v rámci zjišťovacího řízení.
- Souhlasy nebo jejich změny k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
pro žadatele a pro Kraj Vysočina byly vydávány ve značně zkrácených termínech.
- V rámci metodické činnosti pro obce jsme s MŽP řešili výklady zákona k odnímání
půdy ze zemědělského půdního fondu a platbě odvodů pro účely takzvaných
„přírodních učeben“, a k problematice kamenolomů, kdy budou biologické rekultivace
namísto zalesněním (osázením) řešeny ozeleněním ploch přirozenou sukcesí.
- Ve značně zkrácených termínech jsme vydali 62 stanovisek z hlediska potřeb
životního prostředí, stanovisek z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA) a Natury
2000 k žádostem obcí a dalších právnických subjektů o dotace z Operačního
programu Životní prostředí na zateplení veřejných budov, na pořízení techniky ke
snížení prašnosti ve městech a obcích (zametací vozy), na snížení emisí amoniaku
do ovzduší (teleskopické nakladače, kejdovače s aplikátorem, pluhy, rozmetadla
hnoje), na zpracování bioodpadů (kontejnery na sběr, svozová vozidla, štěpkovače,
překopávače kompostu), na separaci komunálních odpadů (pořízení sběrných nádob
na tříděný odpad).

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


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



Úsek přestupků
Zaměstnanci na úseku přestupků organizačně technicky zabezpečili první dvoudenní
výjezdní pracovní poradu zaměstnanců úřadů, kteří problematiku zajišťují. První den
porady byl přítomen zástupce úřadu ombudsmana pan Mgr. Ivo Kousal, který přednesl
příspěvek k činnosti veřejného ochránce práv a poté se zaměřil na prezentaci stanovisek
a zpráv, které byly zpracovány pro úsek přestupků, zejména přestupků proti občanskému
soužití, veřejnému pořádku a majetku.
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SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období byla provedena 1 kontrola státního odborného dozoru ve školicím
středisku, 9 kontrol státního odborného dozoru u dopravců, 15 kontrol nákladních vozidel
na silnicích, uloženo 14 pokut ve výši 244 000 Kč, z toho 109 kaucí ve výši 220 000 Kč.
Bylo provedeno 8 odvolacích řízení.
Probíhá příprava propozic dopravní soutěže Mladý cyklista.



Krajská správa a údržba komunikací Vysočiny
Byla projednána Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2012, byla schválena
účetní závěrka za rok 2012, byl schválen finanční plán na rok 2013 a rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2012.



Projektové řízení
Za uplynulé období byly přijaté dotace z programu EÚS Rakousko – Česká republika ve
výši 0,8 mil. Kč.
Z grantového programu „Bezpečná silnice 2012“ bylo vyplaceno 0,35 mil. Kč.



Investiční výstavba
Bylo zahájeno pokračování realizace 5 staveb z loňského roku, bylo zahájeno 5 staveb
ze schváleného rozpočtu roku 2013. Byla zveřejněna předběžná oznámení na 10 akcí,
probíhá 12 výběrových řízení na stavby a projektové dokumentace, bylo dokončeno 44
výběrových řízení na stavební práce, výkon technického dozoru, koordinátory BOZP
a zpracování projektových dokumentací.



Oddělení správy komunikací
Pokračují práce na přípravě podkladů pro přípravu výběrových řízení na dopravce.
Administrace přijatých žádostí podle Zásad Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina.
Ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny bylo provedeno vyčíslení
nákladů na zimu 2012/2013.

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 práce spočívající v realizaci stavebních a expozičních prací a jejich
koordinaci. Probíhají stavební práce na objektu SO 02 Nádvoří a byla zahájena
montáž panelových vestaveb expozic v objektu SO 01 Zámek. Došlo k uzavření
kupní smlouvy na nákup 2 ks optických vláken v podzemním telekomunikačním
vedení s vybranou společností za účelem datového propojení zámku s depozitářem
Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. Byla vypracována a odevzdána
monitorovací zpráva s žádostí o platbu za 3. etapu projektu.
- V projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line" pokračuje digitalizování sbírkových
předmětů a je prováděna kontrola vytvořených popisných hesel vložených
do databáze webové aplikace určené pro prezentaci digitalizovaných sbírkových
předmětů. Probíhá realizace veřejné zakázky na dodání a instalaci informačních
kiosků do jednotlivých zapojených organizací a současně příprava výběrového řízení
na korektury textů obsažených v databázi webové aplikace. Bylo odevzdáno
pravidelné monitorovací hlášení za sledované období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013.
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-

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
Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012
v kategoriích Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví, příprava podkladů pro udělení
ocenění, zajištění slavnostního vyhlášení vítězů ankety.



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 – vydána rozhodnutí v územním
řízení, příprava projektů pro stavební povolení



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 o poskytnutí dotace),
- 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 o poskytnutí dotace),
- dotace na zpracování předprojektové dokumentace pro účely obnovy kulturních
památek – kontrola administrativních náležitostí, hodnocení žádostí, předložení
ke schválení příslušným orgánům kraje),
- dotace na podporu měst s památkami UNESCO – administrace (uzavírání smluv
o poskytnutí dotace),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2012“ – administrace (kontrola
vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2013“ – administrace
(konzultace žádostí, sběr žádostí a příprava hodnocení žádostí),
- grantový program Fondu Vysočiny „Památky chráněná území 2012“ – administrace
(kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Památky místního významu 2013“ – administrace
(hodnocení žádostí, předložení ke schválení příslušným orgánům kraje),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2012“ – administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2013“ – administrace (konzultace žádostí, sběr žádostí a příprava hodnocení
žádostí).



Koncepční materiály
- dopracování koncepčního dokumentu a příprava navazujících metodických pokynů
a ocenění pro oblast péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina,
- rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na zpracování Strategie rozvoje cyklistiky v Kraji
Vysočina v letech 2014 – 2020.

8 (celkem 13)

ZK-03-2013-03, př. 3
Počet stran: 13


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),
- zahájení kontroly výkonu státní památkové péče Památkovou inspekcí Ministerstva
kultury České republiky,
- projednávání prohlášení nových národních kulturních památek v Kraji Vysočina.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Byl dokončen prodej objektu zámku ve Světlé nad Sázavou a koupě objektu pro
Akademii – Vyšší odbornou školu, Gymnázium a Střední odbornou školu
uměleckoprůmyslovou Světlá nad Sázavou.
Byla zveřejněna a probíhá veřejná zakázka na pojištění majetku a odpovědnostních rizik
na období let 2014 – 2016.
Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Probíhají veřejné zakázky na stavební práce na řadu akcí zařazených v rozpočtu kraje,
jsou uzavírány smlouvy o dílo, předávána staveniště.
Byla předána staveniště dodavatelům letos realizovaných akcí spolufinancovaných
z Operačního programu životní prostřední – projekt Úspory energie v zařízeních
zřizovaných Krajem Vysočina IIc.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Investice roku Top Invest 2012 – Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice
Jihlava
Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava získal 23. 4. 2013 prestižní
ocenění Investice roku TOP INVEST 2012. Cenu uděluje Svaz podnikatelů ve
stavebnictví ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
a Veletrhy Brno, a.s. za nejlepší investiční záměr v České republice v roce 2012.



Čistá Vysočina
Byla zahájena každoroční akce Čistá Vysočina. Rozvoz pytlů na sběr odpadu na
kontaktní místa byl proveden do 5. 4. 2013. Vlastní úklid probíhal v období od 12. 4. 2013
do 28. 4. 2013, odvoz odpadků od silnic zajišťuje průběžně KSÚS Vysočina. Akce se
zúčastnilo více jak 18 500 účastníků.



Skutek roku 2012
Od 1. 3. 2013 do 15. 4. 2013 probíhalo hlasování veřejnosti pro nominované fyzické
osoby v anketě Skutek roku 2012. O vítězích v pěti kategoriích právnických osob
rozhodla odborná porota 22. 4. 2013. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční
10. 6. 2013.



Vědomostní platforma Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh
Dne 15. 4. 2013 proběhlo v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) 1. setkání
vědomostní platformy Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh. Setkání se zúčastnilo
20 expertů ze sedmi členských regionů ERDV (Německo, Rakousko, Česká republika).
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Cílem spolupráce během následujících šesti setkání bude vytipovat realizovatelné
společné projekty v oblasti pracovního trhu a vzdělávání pro následující programovací
období.


Projekt Angažovanci (celý název: Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím
zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu)
Projekt je financován z prostředků Programu Evropské územní spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007 – 2013. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality místní Agendy 21
(MA21) v Kraji Vysočina díky spolupráci s realizátory obdobného programu v Rakousku.
V termínu 25. – 26. 4. 2013 se uskutečnila studijní cesta do Rakouska s prohlídkou míst
úspěšně realizovaných projektů, které se z Kraje Vysočina zúčastnili zástupci obcí
a nestátních neziskových organizací. Na 6. 5. 2013 připravujeme setkání mládeže, které
má zájem navázat spolupráci s vrstevníky z Rakouska prostřednictvím nových
technologií a sociálních sítí.



Urbis Invest 2013
Na stánku s expozicí Kraje Vysočina na Mezinárodním veletrhu investičních příležitostí,
podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST, který letos proběhl v termínu 23. –
27. 4. 2013 na brněnském výstavišti, jsme prezentovali nabízené možnosti v oblasti
volných průmyslových zón a nabídku nemovitostí brownfields v kraji. Pro návštěvníky
byla také připravena řada propagačních materiálů a prezentace kulturních a přírodních
zajímavostí.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
V uvedeném období byl ukončen proces kontrahování 47 grantových projektů v rámci
globálních grantů OP VK 2. výzvy, PO 1 a 4. výzvy OP 3.2:
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.
Byl zahájen proces zasílání záloh uvedeným příjemcům, celková výše zaslaných záloh
bude činit 22,4 mil. Kč.

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


Oddělení kanceláře hejtmana
- Dne 2. 4. 2013 se uskutečnilo setkání Rady Kraje Vysočina se zástupci Agrární
komory.
- Dne 12. 4. 2013 se účastnil hejtman Kraje Vysočina na IV. republikovém
shromáždění Sdružení místních samospráv v Havlíčkově Brodě.
- Dne 19. 4. 2013 se konalo setkání Rady Kraje Vysočina s Krajskou radou seniorů
Kraje Vysočina.



Prevence kriminality
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 2. 4. 2013 Zásady Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního majetku. Na tento dotační titul,
jehož cílem je zvýšit ochranu obecního majetku byl vyčleněn v rozpočtu kraje 1 mil. Kč
a uzávěrka přihlášek je do 10. května 2013.
Ministerstvo vnitra ČR rozhodlo na základě hodnocení pracovní skupiny prevence
kriminality Kraje Vysočina a na základě hodnocení Republikového výbor pro prevenci
kriminality o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality obcí
10 (celkem 13)

ZK-03-2013-03, př. 3
Počet stran: 13
a Kraje Vysočina v celkové výši 2,187 mil. Kč. Projekty budou realizovány v průběhu
letošního roku.


Porada tajemníků bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností
Dne 24. 4. 2013 uspořádal OSH-OKŘB pravidelné metodické zaměstnaní pro tajemníky
bezpečnostních rad ORP. Dále se porady zúčastnili zástupci Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina a Krajského
vojenského velitelství Jihlava. Předmětem porady byla především koordinace další
spolupráce na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy, zejména dokončení
procesu aktualizace plánů nezbytných dodávek, aktualizace dokumentace na úseku
regulačních opatření a informace o připravované novelizaci branné legislativy.
Samostatná část metodického zaměstnání byla věnována proškolení uživatelů
informačního systému Krizkom, který slouží jako informační podpora pro vyžadování
věcných zdrojů za krizové situace.



Návštěva francouzské delegace z regionu Champagne-Ardenne ve dnech 9. – 12. 4.
v Kraji Vysočina
Ve dnech 9. – 12. 4. navštívila Kraj Vysočina delegace z regionu Champagne-Ardenne
v rámci probíhajícího projektu „Škola a firma ruku v ruce“ v programu Comenius Regio.
Součástí programu delegace byla návštěva škol zapojených do projektu a krajské
hospodářské komory.



Setkání se zástupcem Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské
komise panem Michelem Sponarem dne 17. 4. 2013
Dne 17. 4. se v Bruselu uskutečnilo setkání se zástupcem Evropské komise
z Generálního ředitelství pro životní prostředí panem Michelem Sponarem a radním Kraje
Vysočina panem Zdeňkem Chládem ve věci integrovaného způsobu nakládání s odpady
v Kraji Vysočina. Schůzka byla organizována Zastoupením Kraje Vysočina v Bruselu.



Mladý tvorca 2013
V termínu 18. – 20. 4. se Kraj Vysočina zúčastnil již po čtvrté prezentační výstavy
středních odborných škol v Nitře v Nitranském samosprávném kraji. V letošním roce kraj
reprezentovalo celkem 9 škol. Cenu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka získala
na výstavě Mladý tvorca za své výrobky Střední škola technická ze Žďáru nad Sázavou
a Akademie Světlá nad Sázavou. Za Kraj Vysočina se zúčastnil slavnostního zahájení
dne 18. 4. 2013 hejtman kraje MUDr. Jiří Běhounek, který se zde setkal s předsedou
NSK Milanem Belicou, ceny vítězům předala dne 20. 4. 2013 radní Kraje Vysočina
pro oblast školství Jana Fialová.



Organizace dvoudenní návštěvy Prahy v rámci soutěže Poznej Vysočinu ve dnech
28. – 29. 4. 2013
Ve dnech 28. – 29. 4. 2013 se uskutečnila dvoudenní návštěva Prahy organizovaná
pro výherce soutěže Poznej Vysočinu. V rámci programu si čtyřicet dětí základních škol
Kraje Vysočina prohlédlo Prahu s průvodcem, navštívilo Strahovský klášter, Akvárium
Podmořský svět, výstavu Tutanchamon a jeho poklady a v neposlední řadě zhlédlo
muzikál v divadle Hybernia.

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


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 35 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 9 návrhům zákona, k 7 návrhům
nařízení vlády, k 11 návrhům vyhlášek a k 8 návrhům materiálů nelegislativní povahy.
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Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Zavedení nového projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně
postižené Těchobuz I. a realizační zajištění vyplácení osobních výdajů.
OddŘLZ zajistilo zavedení nového projektu Transformace Ústavu sociální péče pro
mentálně postižené Těchobuz I. do Personálního informačního systému za účelem výplat
osobních výdajů z tohoto projektu. Jedná se o 16. účet, v rámci kterého jsou zpracovány
výplaty a hrazeny osobní výdaje.

•

Evidenční listy důchodového pojištění
Oddělení řízení lidských zdrojů zajistilo činnosti související s vyplněním a odesláním
evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2012 zaměstnanců kraje zařazených do
krajského úřadu, zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracovní
činnosti a volených představitelů kraje.



Závěr kontroly plnění zákonných povinností zaměstnavatele - plátce pojistného
zdravotního pojištění
Na minulém jednání zastupitelstva kraje byla zmiňována informace, že Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Jihlava, zahájila v březnu 2013 u Kraje Vysočina
kontrolu plnění zákonných povinností zaměstnavatele - plátce pojistného zdravotního
pojištění s tím, že výsledek kontroly, který nebyl do termínu zpracování této informace
znám, bude předmětem informace pro následující jednání zastupitelstva kraje. OddŘLZ
poskytlo veškerou součinnost k provedení této kontroly a Kraj Vysočina obdržel
závěrečný protokol s výsledkem, že nebyly shledány žádné nedoplatky nebo závady,
nebyla stanovena žádná doporučení k nápravě.



Zpráva o vzdělávací činnosti za rok 2012
Ze strany OddŘLZ byla zpracována „Zpráva o vzdělávací činnosti za rok 2012“. Tímto
byla splněna povinnost § 39 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. V loňském roce bylo realizováno celkem 11 akreditovaných vzdělávacích aktivit
zařazených do průběžného vzdělávání, kterých se zúčastnilo celkem 1085 účastníků.
Dále se uskutečnilo 5 kurzů vstupního vzdělávání, kterým prošlo 82 účastníků.
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název kurzu

počet
kurzů

počet
účastníků

Vstupní vzdělávání ‐ zaměstnanci zařazeni do Krajského úřadu Kraje Vysočina

5

29

Vstupní vzdělávání ‐ zaměstnanci zařazeni do obcí Kraje Vysočina

5

53

Veřejné zakázky

1

106

Zásady moderního managementu v řízení organizací veřejné správy – pro úředníky
Zásady moderního managementu v řízení organizací veřejné správy – pro vedoucí
úředníky

6

189

6

30

Projektové řízení v podmínkách KrÚ – pro úředníky

6

63

Projektové řízení v podmínkách KrÚ - pro vedoucí úředníky

6

11

Bezpečnost ITC ve veřejné správě – pro úředníky

3

289

Bezpečnost ITC ve veřejné správě - pro vedoucí úředníky

3

48

Strategie ITC Kraje Vysočina – pro úředníky

3

288

Strategie ITC Kraje Vysočina - pro vedoucí úředníky
Vzdělávání v oblasti naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina a řízení
inovací na regionální úrovni – pro úředníky
Vzdělávání v oblasti naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina a řízení
inovací na regionální úrovni - pro vedoucí úředníky
Celkem

3

49

1

9

1
49

3
1167



Optimalizace procesu vzdělávacích aktivit
OddŘLZ vytvořilo na Intranetu ve složce Dokumenty odborů pod oddělením řízení
lidských zdrojů v sekci Vzdělávání novou složku s názvem „Podklady ze vzdělávacích
aktivit“. Do této složky jsou vkládány prezentace a podkladové materiály lektorů, kteří
zajišťují vzdělávací aktivity zařazené do Katalogu centralizovaného vzdělávání. Tyto
podklady mohou zaměstnanci zařazeni do Krajského úřadu Kraje Vysočina kdykoli využít
pro svoji pracovní činnost na Krajském úřadě.



Změny v pracovněprávní oblasti od 1. 4. 2013
Oddělení řízení lidských zdrojů zpracovalo přehled legislativních změn, které se týkají
oblasti pracovněprávních vztahů z pohledu zaměstnavatele a vstoupily v účinnost od
1. 4. 2013. Písemný podklad byl zveřejněn prostřednictvím Portálu příspěvkových
organizací Kraje Vysočina pro informaci příspěvkovým organizacím kraje. Jednalo se
o změny v pracovnělékařské oblasti a s tím související řešení dotazů a příprava dalších
informací související s touto problematikou.

V Jihlavě dne 26. 4. 2013
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