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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 14. 5. 2013 s výhledem do 25. 6. 2013
Následující písemná zpráva zachycuje období od 14. 5. 2013 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 7. 6. 2013 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
25. 6. 2013 (4. zasedání v roce 2013). Je přílohou materiálu (ZK-04-2013-03, 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):


Seminář pro ředitele příspěvkových organizací
Odbor analýz a podpory řízení připravil seminář pro ředitele příspěvkových organizací
Kraje Vysočina. Seminář se konal ve dnech 17. a 29. května 2013 celkem ve čtyřech
termínech. Předmětem semináře bylo představení nových funkcionalit Portálu PO. Ve
spolupráci s odborem informatiky byl představen informační systém pro správu identit,
odbor regionálního rozvoje informoval o energetickém managementu a odbor kontroly
(oddělení veřejnosprávní kontroly) prezentoval nejčastěji zjištěné nedostatky
v hospodaření příspěvkových organizací zjištěné v roce 2012.

Odbor ekonomický (OE):


Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2012
Dne 5. 6. 2013 byla ředitelem odboru Kontroly Ministerstva financí ČR hejtmanovi Kraje
Vysočina předána Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za
rok 2012, v jejímž závěru je konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
kromě těch, které byly v průběhu přezkoumání odstraněny. Nedošlo tedy k porušení
rozpočtové kázně, k nesprávnosti nebo k neprůkaznosti ve vedení účetnictví, k porušení
povinností nebo překročení působnosti územního celku. Následně tedy není třeba
přijímat žádná opatření. Celá zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření je
součástí závěrečného účtu kraje, který je předkládán k projednání v zastupitelstvu kraje.
Součástí závěrečného účtu je nově též účetní uzávěrka kraje, kterou tvoří finanční výkaz
a účetní výkazy. Dle zákona o účetnictví je poprvé dána povinnost schvalování účetní
závěrky územně samosprávných celků (ÚSC) za rok 2012 a dle zákona o krajích
schvalování účetních uzávěrek spadá do pravomoci zastupitelstva kraje.



Legislativní návrhy
Ekonomický odbor věnuje stálou pozornost legislativním návrhům. V poslední době byly
předloženy kraji jako k připomínkovému místu návrhy některých zákonů, které se
významně týkají ÚSC a jejich ekonomických oblastí a ke kterým ekonomický odbor
zpracoval řadu kritických připomínek, ve kterých hájil pozici kraje, ale zejména i pozici
obcí. Jedná se zejména o ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, zákon o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti, zákon o řídícím a kontrolním systému ve veřejné správě
a zákon o rozpočtovém určení daní (RUD). Vzhledem k tomu, že často naše připomínky
nejsou v připomínkovém řízení akceptovány a návrhy doznávají dalších změn v průběhu
legislativního procesu, očekáváme s určitými obavami konečné schválené znění
předložených nových zákonů, které mohou významně ovlivnit fungování kraje, obcí
i svazků obcí.
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Odbor informatiky (OI):


Základní registry
Ve čtvrtek 23. 5. proběhl v prostorách KrÚ seminář organizovaný odborem informatiky ve
spolupráci se Správou základních registrů (SZRCR) k problematice využívání
a plánovaných změn Informačního systému základních registrů (ISZR). Výstupem
jednání byla vedle výměny názorů na praktické dopady zákona o základních registrech
také sada otázek, kterou následně OI oficiálně vznesl písemnou formou na SZRCR. Jde
zejména o problematiku příspěvkových organizací, hostovaných systémů a povinnosti
používat ZR v konkrétních úkonech.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V průběhu měsíce června se provádějí následné kontroly plnění opatření přijatých
k odstranění nedostatků zjištěných při předchozích veřejnosprávních kontrolách
hospodaření příspěvkových organizací kraje.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji (přenesená
působnost)
Dne 12. června 2013 bylo ukončeno přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných
svazků obcí v kraji za rok 2012. Pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí
prověřili v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, hospodaření 602 obcí a 46
dobrovolných svazků obcí.



Kontrola výkonu přenesené působnosti krajského úřadu
Ve dnech 21. až 22. 5. 2013 vykonalo Ministerstvo financí kontrolu výkonu přenesené
působnosti krajského úřadu na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných
svazků obcí za období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012. Při kontrole nebyly zjištěny žádné
nedostatky, v závěru kontrolního protokolu se konstatuje, že „Krajský úřad Kraje
Vysočina vykonává přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.“

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Energetický management
Oddělení hospodářské správy se zapojilo do procesu zavedení energetického
managementu, jehož cílem je postupné dosahování významných úspor energie
a zlepšení organizace práce v oblasti energetiky.
V podmínkách Kraje Vysočina se jedná především o získání přehledu o průběhu spotřeb
energií jednotlivých příspěvkových organizací a krajského úřadu. Tato data budou dále
vyhodnocována a analyzována, budou k dispozici pro vytváření přehledů o vývoji spotřeb
jednotlivých druhů energií, případnému porovnání energetické náročnosti srovnatelných
objektů a v neposlední řadě budou rovněž sloužit jako relevantní podklady pro
doporučení či jiné aktivity zaručující uživatelům budov efektivnější nakládání s energiemi.



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. Připravují se pracovní podmínky
pro přesun zaměstnanců na pracoviště v Jihlavě.
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SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):


Odstartoval projekt „Zemědělství život Vysočiny“
V poslední květnový den odstartoval projekt, který má představit široké veřejnosti, ale
především žákům základních škol podobu moderního zemědělství. První prezentace se
uskutečnila v Družstvu vlastníků půdy a majetku ve Slavíkově. Hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek uvedl, že tato aktivita je dalším praktickým krokem k naplnění Memoranda
o spolupráci mezi naším krajem a agrární komorou. Aktuální otázky z oblasti zemědělství
okomentoval Jan Veleba, senátor a prezident Agrární komory ČR. Zdeněk Chlád, radní
Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí, lesního, vodního hospodářství
a zemědělství uvedl, že je třeba v takovéto aktivitě pokračovat a rozvíjet propagaci
zemědělství.



Prezentace zemědělství v Kraji Vysočina zemědělcům ze Spolkové země Dolní
Rakousko
Na základě navázané spolupráce v rámci Dohody o spolupráci mezi Spolkovou zemí
Dolní Rakousy a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina se ve dnech 20. 6.
a 21. 6. uskutečnila návštěva zástupců zemědělců ze Spolkové země Dolní Rakousko
v Kraji Vysočina. Hosté navštívili zemědělské podniky v Kraji Vysočina a Školní statek
v Humpolci, kde měli možnost se seznámit s problematikou zemědělské prvovýroby.



Kontrola výkonu přenesené působnosti na Městském úřadu Humpolec
Ve dnech 15. a 16. 5. 2013 provedl OLVHZ kontrolu výkonu přenesené působnosti na
Městském úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče. Jednalo se
o kontrolu agend vykonávaných na odboru podle vodního zákona, zákona o vodovodech
a kanalizacích, zákona o rybářství, lesního zákona, zákona o myslivosti a zákona
o reprodukčním zákonu lesních dřevin.



Zasedání hodnotícího výboru pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské
ekologické akce
Dne 3. 6. 2013 se v Jihlavě konalo zasedání hodnotícího výboru k projednání
navrhovaných Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
infrastrukturu vodovodů a kanalizací, které nahradí dosud platné Zásady Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
č. 07/11 schválené dne 8. 11. 2011 usnesením č. 0527/06/2011/ZK.



Seminář pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností
Ve dnech 23. a 24. 5. 2013 OLVHZ pod záštitou gesčního radního Zdeňka Chláda
uspořádal ve Velkém Meziříčí seminář pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou
působností. Lektory byli zástupci krajského úřadu, OLVHZ, Ministerstva zemědělství,
Ministerstva životního prostředí a státního podniku Povodí Vltavy.



Smlouvy s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresními mysliveckými
spolky
Na základě jednání s myslivci i se zemědělci ve věci přemnožené černé zvěře bylo
přistoupeno k řešení situace formou analýzy předkládaných spodních čelistí selete
a bachyně ve smyslu výše citovaného materiálu. Rada kraje vzala tento materiál na
vědomí. Na základě příslušných smluv budou shromážděny spodní čelisti zvěře odlovené
od 20. 6. 2013. Vyhodnocení výsledků bude provedeno v roce 2014.
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Odbor sociálních věcí (OSV):


Financování sociálních služeb
Oddělení sociálních služeb věnovalo vysokou pozornost řešení současného nedostatku
financí na provoz sociálních služeb.
Financování bylo řešeno z těchto zdrojů:
- s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR bylo vyjednáno přidělení částky 24
mil. Kč pro další kolo dotačního řízení, které budou využity zčásti pro
příspěvkové organizace kraje a zčásti pro ostatní poskytovatele,
- odbor připravil návrh na dofinancování poskytovatelů, které kraj nezřizuje,
z rozpočtu kraje,
- odbor sociálních věcí již plně zahájil financování azylových domů a sociálních
rehabilitací z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje
Vysočina – individuální projekt II“.



Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární
prevence rizikového chování pro 2. pololetí roku 2013
Odbor sociálních věcí zpracoval výzvu k dotačnímu řízení na poskytování programů
specifické primární prevence rizikového chování pro 2. pololetí roku 2013. Výzva byla
vyhlášena radou kraje dne 30. 4. 2013. Předmětem dotační výzvy byla částka
1 522 000 Kč. Poskytovatelé programů primární prevence mohli podávat žádosti
o dotace do 31. 5. 2013. Došlé žádosti byly dne 5. 6. 2013 vyhodnoceny hodnotící
komisí. O návrhu dotací pro jednotlivé žadatele bude rozhodovat zastupitelstvo kraje na
svém zasedání dne 25. 6. 2013.



Setkání místních protidrogových koordinátorů Kraje Vysočina
Dne 17. 5. 2013 proběhlo v sídle Kraje Vysočina setkání místních protidrogových
koordinátorů ze všech obcí s rozšířenou působností kraje s krajským protidrogovým
koordinátorem. V rámci setkání byl projednáván aktuální stav a koordinace protidrogové
politiky v kraji a situace v jednotlivých spádových územích obcí s rozšířenou působností.



Pořádané semináře
Dne 14. 5. 2013 proběhl seminář nesoucí název Individuální plánování s obtížně
spolupracujícím klientem, určený pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina
a organizace zřizované městy a nestátní neziskové organizace v oblasti sociálních
služeb.
Oddělením sociální ochrany a prevence byl 23. 5. zorganizován odborný seminář
„Správní řád ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí“ a 18. 6. se uskuteční metodická
porada pro sociální pracovníky pověřených obecních úřadů a obcí s rozšířenou
působností.
Výhledově se 11. 6. uskuteční seminář Řízení rizik, rizikové plány a 17. 6. seminář
Odpovědnost při poskytování sociálních služeb aneb „Kdo za to může?“, oba určené pro
příspěvkové organizace Kraje Vysočina a organizace zřizované městy a nestátní
neziskové organizace v oblasti sociálních služeb.
O pořádané semináře je z řad neziskových, ale i příspěvkových organizací velký zájem
a pořádající osoby jsou často adresáty pozitivních reakcí účastníků.



Další vzdělávací akce
V pravidelných intervalech (1x za 14 dní) probíhá vzdělávání seniorů v rámci Univerzity
třetího věku v prostorách domovů pro seniory Velké Meziříčí a Pelhřimov.
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Nově byla zahájena výuka v rámci Univerzity třetího věku v Domově pro seniory Ždírec,
příspěvkové organizace, a to na pracovišti v Havlíčkově Brodě. Zde byly připraveny čtyři
ukázkové přednášky pro zájemce o toto studium v termínech: 28. 5., 4. 6.,
18. 6. a 25. 6. 2013.
V rámci projektu prohloubení nabídky dalšího vzdělávání realizovaného za účasti Vysoké
školy polytechnické Jihlava proběhly v termínu 23. 5. a 24. 5. 2013 semináře zaměřené
na problematiku sociální práce a krizové intervence.


Inspekce kvality sociálních služeb
Zaměstnanci odboru sociálních věcí se účastní procesu inspekce kvality sociálních
služeb, a to v rámci nastavené spolupráce s krajskou pobočkou Úřadu práce Jihlava:
- 15. – 17. 5. 2013 Vysočinské nemocnice, s. r. o. – sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních.
- 3. a 4. 6. 2013 Středisko křesťanské pomoci Jihlava – azylové domy.
Výhledově se inspekce uskuteční v těchto termínech:
- 13. 6. 2013 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou – pečovatelská
služba,
- 17. a 18. 6. 2013 ŽIVOT 90 Jihlava – tísňová péče,
- 24. 6. 2013 Domov pro seniory Telč, p. o. – domov pro seniory.



Společenské a sportovní akce pro uživatele sociálních služeb
Dne 29. 5. 2013 se uskutečnilo krajské kolo soutěže Moravia Cup v pétanque seniorů.
Toto klání se konalo v Domově pro seniory Třebíč, manželů Curieových. Z celého
příjemně stráveného dne nejen pro seniory, vzešla dvě vítězná družstva, která budou
Kraj Vysočina reprezentovat na celostátním kole ve Zlíně. Vítězi se stali klienti
příspěvkových organizací z Domova pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova a Domova
důchodců Proseč – Obořiště.
Již desátý ročník tradičního setkání seniorů a uživatelů domovů pro osoby se zdravotním
postižením Kraje Vysočina, pod názvem Srdce na dlani, se uskuteční dne 12. 6. 2013
v Třešti.



Konference Aktivní seniorská politika v kontextu přeshraniční spolupráce
Tato konference v rámci projektu Senior plus se konala 5. 6. 2013 v prostorách
kongresového sálu Krajského úřadu a hostila na 140 účastníků. Konference byla
zaměřena na komplexní pojetí většiny aspektů seniorské politiky. Mezi nosná témata
konference patřila česko-rakouská komparace opatření cílených na seniorskou populaci,
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, vzdělávání
seniorů, bezpečnost seniorů a také lidská práva a kvalita života u této skupiny obyvatel.



Otevření Family Pointu v Havlíčkově Brodě
Dne 20. 5. 2013 byl slavnostně otevřen první krajský kontaktní Family Point v Kraji
Vysočina, a to v Havlíčkově Brodě. Nově otevřený Family Point je bezbariérové místo
určené rodině, které bezplatně poskytne prostor pro přebalení, nakojení nebo ohřátí
dětské stravy a dětský koutek. Zároveň bude sloužit jako informační centrum
o možnostech rodinných aktivit a službách pro rodinu v Kraji Vysočina. K tomu ještě
nabídne bezplatný internet či informace o poradenských službách, které se vážou
k rodinné problematice. Zřízení i provoz Family Pointu jsou hrazeny z projektu „Žijeme
a pracujeme na Vysočině“.
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Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Periodické hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem
Vysočina.
V květnu proběhlo periodické hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v resortu
školství. V souladu s pravidly schválenými radou kraje bylo hodnoceno 9 ředitelů
středních škol a školských zařízení zřizovaných krajem. Hodnotící komise se u všech
hodnocených ředitelů shodla na návrhu setrvání ve funkci bez návrhu opatření. V případě
5 ředitelů byla komisí navržena na základě výstupu z periodického hodnocení
a v souvislosti s dlouhodobě kvalitními výsledky práce mimořádná odměna.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


1. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina u Krajského soudu v Brně
1. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále AZÚR KV), kterou
18. září 2012 opatřením obecné povahy vydalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina, byla
počátkem roku 2013 napadena žalobou ze strany tří obcí Kraje Vysočina Dudín, Ústí
a Opatov.
Předmětem žaloby bylo věcné řešení koridoru pro trasu vedení zvláště vysokého napětí
(dále ZVN) 400 kV mezi rozvodnami Mírovka a Kočín. Trasa je součástí důležitého
propojení jaderných elektráren Temelín a Dukovany a byla převzata z Politiky územního
rozvoje ČR. Její technické a právní souvislosti řešila ČEPS a. s., která také byla osobou
zúčastněnou na soudním řízení.
V rámci AZÚR KV byl koridor pro vedení ZVN 400 kV Mírovka - Kočín řádně projednán
dle stavebního zákona a bylo rozhodnuto o souvisejících námitkách obcí Dudín a Ústí.
Krajský soud v Brně přesto dne 24. 5. 2013 rozhodl o zrušení opatření obecné povahy
v části vymezení koridoru pro záměr „Nadzemní vedení ZVN 400 kV Mírovka – Kočín“.
Odůvodnění rozsudku není k dispozici, není proto možno rozhodnout o případném
podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Odbor zdravotnictví (OZ):


3. 6. 2013 – zahájení veřejnosprávní kontroly v Nemocnici Pelhřimov, příspěvková
organizace.



Jednání s ÚRR v souvislosti s úpravami hemodialýzy v Nemocnici Havlíčkův Brod,
příspěvkové organizaci.
Projednávány stavební úpravy a jejich případná návaznost na prostory, které byly
financovány z evropských prostředků.



Energetický management – sledování spotřeby energií – udělení výjimek za OZ.



Nemocnice Třebíč – řešení pavilonu chirurgických oborů, přestěhování LDN
(pracovní tým jmenovaný ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina).



Nemocnice Jihlava – řešení vjezdů a výjezdů (ve spolupráci s majetkovým
odborem) + rekonstrukce interny (pracovní tým jmenovaný ředitelem Krajského
úřadu Kraje Vysočina).



Projekt „Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina“
Příprava zadávací dokumentace VZ. Objednávka na úpravu projektové dokumentace
stavebních úprav, inženýrskou činnost a autorský dozor. Smlouva o výkonu funkce
centrálního zadavatele mezi krajem a ZZS. Příprava oznámení o změnách v projektu
(posun harmonogramu, sloučení dílčích plnění týkajících se dodávky technologií pro
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operační řízení a radiokomunikace). Oprava a uveřejnění nového oznámení předběžných
informací (navýšení předpokládané hodnoty zakázky o náklady na servis, sloučení
dílčích plnění). Zpracování hlášení o pokroku.


Předběžný záměr Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace – Zavedení
nového modelu kolektivní péče o předškolní děti pro zaměstnance Nemocnice
Havlíčkův Brod formou dětské skupiny
Ve spolupráci s nemocnicí příprava a předložení materiálů do RK.



ERP
Pokračuje testování procesu synchronizace položek SZM nemocnic na širším vzorku dat.
Probíhá testování systému FAMA+. Stanovují se požadavky nad rámec projektu, které je
třeba dodělat.



Krizová připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové
organizace (ZZS KV)
Stanovena pravidla pro čerpání státní dotace na krizovou připravenost ZZS KV, která
byla předložena k projednání radě kraje.



Hospodaření Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracování detailních podkladů k hospodaření Nemocnice
organizace.

Třebíč,

příspěvkové



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace – areál Buchtův kopec
Ve spolupráci s odborem majetkovým řešení správy a užívání areálu Buchtův kopec.



Vyhlášení 6. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice
Odbor zdravotnictví připravuje vyhlášení 6. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná
nemocnice“, kterou každoročně vyhlašuje Kraj Vysočina. Pracovní skupina se na svém
zasedání dne 3. 6. 2013 v Praze dohodla, že pro letošní ročník bude zvoleno zastřešující
téma „Bezpečí v péči o oslabeného pacienta“. Vyhlášení soutěže se předpokládá od 1. 7.
2013.



Vyhodnocení výtvarné soutěže projektu Prevence dětských úrazů
Dne 10. 6. 2013 proběhne na odboru zdravotnictví vyhodnocení výtvarné soutěže
projektu Prevence dětských úrazu. Tato soutěž byla vyhlášena pro první stupeň
základních škol Kraje Vysočina, které se zapojily do projektu Prevence dětských úrazů,
vyhlášeného pro školní rok 2012/2013. Do výtvarné soutěže s tématikou dopravní
výchovy, prevence úrazů a poskytování první pomoci se přihlásilo 29 škol s cca 90
pracemi.

Oddělení ostatních správních činností Odbor životního prostředí (OŽP):


Nový zákon o ovzduší v praxi
Pracovníci ochrany ovzduší zajistili seznámení příspěvkových organizací kraje
s povinnostmi dle nového zákona o ochraně ovzduší a průběžně jim poskytují potřebné
konzultace. Dále pokračuje časově náročná práce na implementaci tohoto zákona a byly
zahájeny řádově stovky řízení k povolení provozu vyjmenovaných zdrojů a rozhodování
o poplatcích.



Metodická činnost pro obecní úřady
Tradičně odbor věnoval pozornost metodické činnosti pro obecní úřady. Metodická
pomoc je poskytována telefonicky i e-mailem průběžně všem stupňům obecních úřadů
(s největší četností pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností a pověřené obecní
úřady). Zrealizovali jsme i metodické porady. Dne 4. června 2013 poradu k připravované
vyhlášce o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Připravena je na 18. 6. 2013
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porada Půdoochranné technologie při pěstování kukuřice, porada je připravena
v součinnosti s Výzkumným ústavem pícninářským, s.r.o., a uskuteční se na území obcí
Budišov a Hodov.


Implementace Natury 2000
V terénu byly označeny evropsky významné lokality Natury 2000 a to ty, které nebude
zapotřebí vyhlašovat za zvláště chráněná dle připravované novely nařízení vlády (tzv.
národní seznam). Odbor životního prostředí zahájil přebírání označení.



Kontroly dle plánu kontrol
Odbor životního prostředí řešil kontroly dle plánu kontrol, zejména byla provedena
průběžná kontrola čerpání dotace na provoz Stanice Pavlov, o. p. s. Byly zahájeny
průběžné kontroly grantového programu Fondu Vysočiny Bioodpady 2012. Za oblast
ochrany zemědělského půdního fondu byly provedeny kontroly na stavbě Revitalizační
a protipovodňová opatření na Cihlářském potoce a kontroly plnění podmínek souhlasu
k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.



Prevence závažných havárií
V řešeném období byla prováděna dozorová a kontrolní činnost na úseku integrované
prevence a na úseku prevence závažných havárií. Byly prověřeny skládky komunálních
odpadů, velkochovy hospodářských zvířat, výrobny krmných směsí, sklady chemikálií
včetně skladování čpavkové vody DIAMO.

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 v současné době připomínkuje návrh volebního zákona (kodexu). Tento návrh
vychází ze záměru spojit právní úpravu všech druhů voleb, tj. volby do Evropského
parlamentu, volbu prezidenta republiky, volby do obou komor Parlamentu České
republiky a do orgánů územních samosprávných celků do jednoho právního předpisu.
Cílem volebního zákona však není pouze zmíněná kodifikace sloučením jednotlivých
zákonů a na ni navazující sjednocení terminologie, ale zároveň odstranění nedostatků,
které vyvstaly v praxi buď u konkrétního druhu voleb, nebo jsou všem druhům voleb
společné.



Tajemníci
Ve dnech 6. 6. a 7. 6. 2013 proběhne ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje
pravidelná výjezdní porada tajemníků s obecním úřadem obcí s rozšířenou působností
a obcí s pověřeným obecním úřadem. První den porady bude zaměřen na novou úpravu
občanského zákoníku.

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


Kontrola výkonu přenesené působnosti ústředními správními úřad
Ve dnech 13. 5. 2013 – 17. 5. 2013 proběhla kontrola Ministerstva dopravy ČR na
všechny agendy vykonávané v přenesené působnosti odborem dopravy a silničního
hospodářství se závěrem, že výkon všech agend je zajištěn na velmi dobré úrovni.
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Doprava
V uvedeném období byly provedeny 4 kontroly státního odborného dozoru u dopravců
a 4 kontroly nákladních vozidel na silnicích.
Byla provedena jedna kontrola na poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny z programu
Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012.
Na přenosném dopravním hřišti v areálu zimního stadionu v Havlíčkově Brodě proběhlo
dne 4. 6. 2013 krajské kolo dopravní soutěže „Mladý cyklista“.



Projektové řízení
Za uplynulé období byly přijaty dotace z ROP Jihovýchod ve výši 10, 3 mil. Kč.
Z grantového programu „Bezpečná silnice 2012“ byly proplaceny dotace ve výši
86 000 Kč.



Investiční výstavba
Bylo zahájeno pět staveb mostů. Bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele osmi
staveb hrazených z rozpočtu kraje – přílohy D2. Byla dokončena čtyři výběrová řízení na
zajištění výkonů koordinátora BOZP a čtyři výběrová řízení na zajištění výkonů
technického dozoru staveb. Probíhá výběrové řízení na zpracovatele dvou projektových
dokumentací a zhotovitele stavby. Byly zahájeny práce na vypracování projektových
dokumentací čtyřech staveb.



Správa komunikací
Administrace spojená s uzavíráním smluv dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném
systému v Kraji Vysočina pod č. 1/13 ze dne 19. 2. 2013.
Předání dynamických zpomalovacích semaforů městu Žďár nad Sázavou a Havlíčkův
Brod.
Pokračují práce na přípravě podkladů pro přípravu výběrových řízení na dopravce.

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“ byly
na objektu SO 01 Zámek dokončeny stavební práce v souladu s aktuálním
harmonogramem, stavební úřad již obdržel všechna souhlasná stanoviska
a připravuje se vydání kolaudačního souhlasu. Na objektu SO 02 byla realizována
poslední etapa realizace kamenných dlažeb, která byla dokončena v souladu
s aktuálním harmonogramem a nyní probíhá kolaudační řízení. V objektu SO 01
Zámek pokračuje montáž panelových vestaveb expozic a podhledů, je dokončena
instalace tapet. Současně je realizováno předávání a připomínkování předmětu
plnění v částech projektu expoziční grafika a AV technika a její náplně. Probíhá
vypořádávání připomínek poskytovatele dotace k odevzdané monitorovací zprávě
s žádostí o platbu za 3. etapu projektu. Je připravováno výběrové řízení na pořízení
propagačních tiskovin k realizovanému projektu.
- V projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line" pokračuje digitalizování sbírkových
předmětů a jsou prováděny poslední úpravy karet jednotlivých exponátů, úpravy
fotografií, kontrola vytvořených popisných hesel a provázanosti rejstříkových hesel
apod. Připravuje se podpis kupní smlouvy na dodání a instalaci informačních kiosků
do jednotlivých zapojených organizací a plánuje se vyhlášení výběrového řízení na
korektury textů obsažených v databázi webové aplikace.
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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 a realizace slavnostního
vyhlášení vítězů, ukončení 9. ročníku 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 – dokončení projektů pro stavební
povolení, podání k vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS).



Rok lidové architektury
Příprava výstavy „Lidová architektura Kraje Vysočina – nedoceněná a opomíjená“.



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 (průběžná kontrola),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (uzavírání
smluv o poskytnutí dotace),
- dotace na zpracování předprojektové dokumentace pro účely obnovy kulturních
památek (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
(hodnocení žádostí, předložení ke schválení příslušným orgánům kraje),
- 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
(uzavírání smluv o poskytnutí dotace),
- 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 (hodnocení žádostí, předložení ke schválení příslušným
orgánům kraje),
- grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2013“ – administrace
(konzultace, žádostí)



Koncepční a programové 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, první meziodborová schůzka se zpracovatelem
ohledně věcného plnění.
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aktualizace prioritních témat pracovní skupiny 12. Kultura Pracovního programu na
roky 2014–2017 v souladu s Dohodou o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní
Rakousko, krajem Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina
koncepce památkové péče v Kraje Vysočina 2013–2016 – interní připomínkové řízení

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).
- zajištění součinnost při kontroly výkonu státní památkové péče Památkovou inspekcí
MK ČR
- zajištění metodického dne pro obce s rozšířenou působností, který proběhl
23. 5. 2013 v Brtnici.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Probíhá proces nabídky některých nepotřebných nemovitostí k prodeji a hledání zájemců
o koupi.
Probíhá veřejná zakázka na pojištění majetku a odpovědnostních rizik na období let
2014-2016.
Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.
Probíhá majetkoprávní příprava silničních staveb.



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.
Byly zahájeny akce spolufinancované z Operačního programu životní prostřední – projekt
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina IIc.
Dokončuje se rekonstrukce objektu v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava –
Helenín.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě pro rok 2013
Připravili jsme přihlášku do soutěže o Cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu ve veřejné
správě v kategorii „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“, neboť je Kraj Vysočina
realizátorem místní Agendy 21 a v roce 2013 je schopen splnit podmínky kategorie C
a některé body kategorie B.



Fond Vysočiny – GP Prodejny regionálních produktů 2013
GP byl vyhlášen 2. 4. 2013 s celkovou alokací 1,5 mil. Kč. Ve stanoveném termínu (do
15. 5. 2013) bylo přijato 15 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 1,9523 mil. Kč. Řídicí
výbor GP, zasedající 28. 5. 2013, doporučil RK poskytnout dotaci ve výši 1 409 677 Kč
11 žadatelům a z důvodu administrativního nesouladu s výzvou neposkytnout dotaci
zbývajícím 4 žadatelům.



Anketa Skutek roku 2012
10. 6. 2013 proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Skutek roku 2012 na zámku ve Velkém
Meziříčí, v rámci kterého bylo oceněno 15 skutků a 9 projektů, které byly vybrány
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veřejností, resp. odbornou komisí. Oceněné projekty právnických osob postoupí v r. 2014
do přeshraničního kola, kde budou soutěžit s projekty z Dolního Rakouska.


Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období byly nebo budou realizovány tyto činnosti:
- byly zpracovány a následně odeslány ke schválení na MŠMT ČR texty následujících
výzev: 3. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových
žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1, a 1.3 a 5. výzva oblasti podpory 3.2,
- výzvy byly po schválení ze strany MŠMT ČR dne 28. 5. schváleny Radou Kraje
Vysočina. Výzvy byly vyhlášeny v následujících alokacích
o
o
o

oblast podpory 1.1:
oblast podpory 1.3:
oblast podpory 3.2:

22 761 037,22 Kč
16 637 149,76 Kč
29 619 495,00 Kč.

Bezprostředně po vyhlášení výzev započal proces telefonických, e-mailových
a osobních konzultací pro žadatele.

ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
 Oddělení kanceláře hejtmana
- Dne 21. 5. 2013 se uskutečnilo setkání hejtmana Kraje Vysočina s ministrem
průmyslu a obchodu ČR v Dolní Rožínce.
- Ve dnech 22. – 25. 5. 2013 proběhla pracovní cesta členů zastupitelstva kraje do
partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny.
- Dne 25. 5. 2013 se za účasti prezidenta České republiky pana Miloše Zemana
a hejtmana Kraje Vysočina uskutečnilo Otevírání studánek v obci Tři Studně, jednalo
se o 20. výročí konání této slavnostní akce.
- Dne 30. 5. 2013 proběhl v Horáckém divadle Jihlava slavnostní večer u příležitosti
předávání záslužných medailí Integrovaného záchranného systému.
- Dne 7. 6. 2013 se uskutečnila návštěva velvyslance Ukrajiny v České republice Jeho
Excelence pana Boryse Zajčuka na Vysočině.
- Dne 13. 6. 2013 se uskuteční slavnostní vyhodnocení soutěže Stavba roku. Kraj
Vysočina zde zastupují a v soutěži jsou nominovány níže uvedené investice Kraje
Vysočina:
- PUIP Nemocnice Jihlava (nominovala PSJ, investor KV)
- Nemocnice Havlíčkův Brod, emergency (nominoval Chládek a Tintěra
Havlíčkův Brod, investor KV)
- II/347 Světlá nad Sázavou – D1, I. stavba (nominovaly M-SILNICE, a.s.,
investor KV)
- Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, výjezdové stanoviště Třebíč
(nominace, investor KV)
- Rekonstrukce Domova důchodců Ždírec (nominace, investor KV)


Prevence kriminality
V průběhu měsíce května proběhla administrace žádostí obcí o dotace na ochranu
obecního nemovitého majetku. Na základě Zásad schválených zastupitelstvem kraje
předložilo 54 obcí 57 žádostí o dotace ve výši 1 622 399 Kč. Celkové náklady na realizaci
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projektů na zabezpečení obecních budov (obecní úřady, obecní sklady, budovy škol,
knihovny apod.) jsou vyčísleny částkou 3 317 265 Kč. O poskytnutí dotací, na které je
vyčleněna v rozpočtu kraje částka 1 000 000 Kč, rozhodne zastupitelstvo kraje dne
25. 6. 2013.
Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o přidělení státní dotace ve výši 832 000
Kč byla zahájena realizace projektu „Vysočina bezpečně online“ v oblasti internetové
bezpečnosti. Jedna z pěti aktivit projektu byla v měsíci červnu zaměřena na vzdělávání
pracovníků sociálně právní ochrany dětí a mládeže a koordinace jejich činnosti s činností
Policie ČR. Zbývající 4 aktivity budou realizovány od září do konce roku 2013.
V rámci státního integračního programu zaměřeného na integraci azylantů, bylo ve
spolupráci s městy Havlíčkův Brod a Nové Město na Moravě zajištěno bydlení pro
dalších 5 azylantů. Uvedená města získala v této souvislosti státní dotaci na rozvoj
infrastruktury v celkové výši 1 mil. Kč.


Kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti hospodářských opatření
pro krizové stavy (HOPKS)
Dne 22. 5. 2013 provedla Správa státních hmotných rezerv za účasti zástupce
Ministerstva dopravy na oddělení krizového řízení a bezpečnosti kontrolu výkonu
přenesené působnosti v oblasti HOPKS. Závěrem kontroly je výsledek, že Krajský úřad
Kraje Vysočina zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti HOPKS v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních
pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.



Kontrolní činnost KrÚ
Odbor sekretariátu hejtmana provádí plánovanou kontrolní činnost výkonu přenesené
působnosti na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy a zajišťování obrany
státu. Dne 29. 5. 2013 provedli zástupci OKŘB kontrolu výkonu přenesené působnosti
u ORP Moravské Budějovice. V rámci kontroly byla poskytnuta rovněž metodická pomoc
(zejména na úseku HOPKS) a byla navržena určitá doporučení. Kontrolní skupina
dospěla k závěru, že ORP Moravské Budějovice zabezpečuje výkon přenesené
působnosti v oblasti HOPKS a obranného plánování v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 241/2000 Sb., 222/1999 Sb. a 585/2004 Sb.
Dne 7. 6. 2013 se zástupce OKŘB, jako člen kontrolní skupiny Hasičského záchranného
sboru kraje (HZS), zúčastnil státní kontroly prováděné HZS v součinnosti s Krajem
Vysočina dle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) u ORP
Náměšť nad Oslavou. Předmětem kontroly byla činnost starosty a orgánů obce při
zajišťování a plnění ustanovení § 18 a 19 krizového zákona.



Návštěva velvyslance Chorvatské republiky
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se dne 17. 5. 2013 setkal v sídle Kraje Vysočina
s J. E. Frane Krnićem, velvyslancem Chorvatské republiky v ČR. Důležitým bodem
společného setkání bylo představení honorárního konzula Ivo Nešpora, který vede nový
konzulát Chorvatské republiky v Brně, pod jehož působnost Kraj Vysočina patří. V diskuzi
velvyslanec F. Krnić zmínil dosavadní spolupráci mezi českými a chorvatskými kraji
a městy, probíraly se i aspekty možné hospodářské spolupráce a skutečnost, že se
Chorvatsko otevírá také českým investorům. Intenzivnějším kontaktům by měl napomoci
rovněž fakt, že se Chorvatsko stane členem Evropské unie k 1. 7. 2013.



Návštěva velvyslance Spolkové republiky Německo
Dne 10. 6. 2013 navštívil Kraj Vysočina velvyslanec Spolkové republiky Německo
J. E. Detlef Lingemann. Cílem jeho cesty bylo setkání s hejtmanem kraje a také
představení jazykové kampaně na podporu výuky německého jazyka s názvem
„Šprechtíme“, které se uskutečnilo v rámci společného oběda s řediteli základních
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a mateřských škol z Kraje Vysočina. V odpolední části programu proběhla prohlídka firmy
Bosch Diesel s. r. o. a přijetí u primátora města Jihlavy spojené s prohlídkou radnice.


Setkání ředitele Krajského
Waidhofen/Thaya.

úřadu

Kraje

Vysočina

s okresním

hejtmanem

Dne 28. 5. 2013 navštívil ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina a zástupci oddělení
vnějších vztahů správní okres Waidhofen an der Thaya v Dolním Rakousku. Zástupci
Kraje Vysočina se nejprve na hejtmanství seznámili se správní strukturou a agendou
tohoto okresu, poté následovalo přijetí na radnici města Waidhofen/Thaya místostarostou
města R. Poltem. V odpolední části programu proběhlo na radnici přijetí starostou města
Raabs an der Thaya R. Mayerem a P. Lessiak představil náplň a výsledky pracovní
činnosti Institutu Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek a činnost pobočky
tohoto institutu v Raabsu a.d. Thaya včetně spolupráce na přeshraničním projektu KID
CZ-A, jehož součástí je i Mladá univerzita Waldviertel.


Kulturní mise z regionu Champagne-Ardenne ve dnech 3. – 5. 6. 2013
Ve dnech 3. – 5. 6. 2013 navštívili Kraj Vysočina zástupci kulturních institucí regionu
Champagne-Ardenne, aby se setkali nejen se zaměstnanci Odboru kultury Krajského
úřadu Kraje Vysočina, ale také s regionálními umělci a řediteli galerií
a uměleckoprůmyslových škol. Cílem návštěvy bylo zaměřit se na možnosti konkrétní
spolupráce – společné výstavy, partnerství škol či residenční pobyty umělců.



Czech Street Party v Bruselu dne 14. 6. 2013
Dne 14. 6. 2013 proběhla v Bruselu tradiční Czech Street Party. Během večera se
představili známí čeští interpreti jako Alžběta Kolečkářová, Michal Hrůza a Čankišou.
Největší hvězdou večera byl David Koller. Jako každý rok nabízel stánek Kraje Vysočina
tradiční regionální speciality jako klobásy, sýry, medové placičky a medovinu. Czech
Street Party v Bruselu je největší českou akcí v Bruselu a jednou z největších českých
akcí v zahraničí. Letos ji nejen regiony organizovaly již po sedmé.



Propagace kraje na UCI Mountain Bike World Cup v NMnM
Odbor sekretariátu hejtmana zrealizoval propagaci Kraje Vysočina na Světovém poháru
horských kol a na hobby závodu Bike Vysočina 2013 (25. a 26. 5. 2013) ve Vysočina
Areně v Novém Městě na Moravě. Světový pohár v průběhu víkendu navštívilo i přes
nepřízeň počasí více než 15 000 sportovních fanoušků, kterým promotým Kraje Vysočina
ve velkoplošných stanech Kraje Vysočina připravil poutavý program a zprostředkoval
informace o našem kraji a předal krajské propagační materiály.

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


Návrh zákona o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě
Oddělní interního auditu se podílelo na připomínkování návrhu zákona o řídicím
a kontrolním systému ve veřejné správě, který by měl nahradit současně platný zákon
o finanční kontrole ve veřejné správě. Přestože návrh zákona významným způsobem
mění systém kontrol ve veřejné správě, povolil předseda Legislativní rady vlády zkrácení
připomínkového řízení na 10 dnů.
Kraj Vysočina zásadně nesouhlasil s předloženým materiálem, a to zejména z důvodu
základní formální nesprávnosti, zavádění nových pojmů, které nejsou náležitě vysvětleny,
nebo pojmů duplicitních z jiných právních předpisů, neuchopitelného promítání pojmů
a operací dle tohoto zákona a zákona o účetnictví. Aplikace zákona v praxi by byla velmi
obtížná, u malých obcí a malých organizací nereálná. V rámci meziresortního
připomínkového řízení odeslal Kraj Vysočina celkem 76 zásadních připomínek.
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Ministerstvo financí k vypořádání připomínek uspořádalo pracovní setkání, kterého se za
náš kraj zúčastnily vedoucí OddIA a vedoucí OE. Po tomto jednání vyzvalo Ministerstvo
financí zúčastněné zástupce krajů k opětovnému zaslání připomínek k upravenému
návrhu zákona, a to ve lhůtě dvou dnů. Upravený materiál nereflektoval téměř žádnou
připomínku týkající se interního auditu, proto v druhém kole zaslal Kraj Vysočina 33
připomínek, na jejichž zapracování nadále trvá.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 43 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny ke 12 návrhům zákona, k 5 návrhům
nařízení vlády, k 15 návrhům vyhlášek a k 11 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Výjimečné umístění Krajského úřadu Kraje Vysočina, resp. Kraje Vysočina,
v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, pořádané
Ministerstvem vnitra ČR
OddŘLZ ve spolupráci s odborem sociálních věcí, školství, mládeže a sportu,
regionálního rozvoje a sekretariátu hejtmana zpracovalo a odeslalo přihlášku do uvedené
soutěže. V letošním 7. ročníku náš krajský úřad opětovně obhájil a získal první místo
a stal se tak krajským úřadem, který je nejvíce nakloněn tématu respektu k rovným
příležitostem, a to nejen v oblasti vyrovnání šancí žen a mužů, ale i v otázce slaďování
rodinného a pracovního života a v začlenění všech dalších skupin, které jsou nějakým
způsobem znevýhodněny ve svém pracovním postavení.
Ocenění převzala Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., na konferenci „Rovné
příležitosti“, kterou pořádalo Ministerstvo vnitra dne 6. června 2013.
V jednotlivých ročnících se náš úřad umísťoval následovně:
 první ročník (2007) 8. místo
 druhý ročník (2008) 6. místo
 třetí ročník (2009) 5. místo
 čtvrtý ročník (2010) 3. místo
 pátý ročník (2011) 1. místo
 šestý ročník (2012) 1. místo
 sedmý ročník (2013) 1. místo.



Metodická podpora příspěvkovým organizacím v oblasti pracovněprávní
OddŘLZ zpracovalo příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina nejpoužívanější vzory
pracovněprávních dokumentů. Uvedené vzory byly umístěny na Portálu příspěvkových
organizací Kraje Vysočina pro potřebu možného využití.



Poskytnutí součinnosti při veřejnosprávní kontrole
OddŘLZ poskytlo součinnost odboru kontroly KrÚ při provedení veřejnosprávní kontroly
využívání finančních prostředků státního rozpočtu a s tím související řešení
dotazů a přípravu dalších informací.



Realizace vzdělávacích aktivit
OddŘLZ ve sledovaném období zajistilo zahájení série šesti seminářů na téma Korupce
ve veřejné správě a obrana proti ní, která navazuje na přijatou Protikorupční strategii
Kraje Vysočina. Semináře jsou určeny pro zaměstnance zařazené do Krajského úřadu
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Kraje Vysočina a zástupce příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Cílem těchto
seminářů je přiblížení problematiky korupce ve veřejné správě, jejich možných rizik
a seznámení se s nástroji obrany proti ní.


Akreditace vzdělávací aktivity
Prostřednictvím OddŘLZ byla podána žádost o akreditaci vzdělávacího programu
„Spisová služba“ na Ministerstvo vnitra ČR podle ustanovení § 31 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Cílovou
skupinou jsou zaměstnanci Kraje Vysočina zařazeni do Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Cílem vzdělávacího programu je objasnit posluchačům správné postupy a poskytnout
praktické ukázky ve spisové službě GINIS.



Zavedení nových projektů
OddŘLZ zajistilo zavedení 2 nových projektů Transformace Ústavu sociální péče
Křižanov I. a Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina –
individuální projekt II. do Personálního informačního systému za účelem výplat ostatních
osobních výdajů z tohoto projektu.



Zavedení II. pilíře důchodového zabezpečení
OddŘLZ realizovalo nastavení II. pilíře důchodového zabezpečení do Personálního
informačního systému včetně zadání nového společného převodu příspěvků na
důchodové spoření ve II. pilíři na Finanční úřad v Jihlavě.

V Jihlavě dne 7. 6. 2013
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