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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 25. 6. 2013 s výhledem do 17. 9. 2013
Následující písemná zpráva zachycuje období od 25. 6. 2013 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 30. 8. 2013 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
17. 9. 2013 (5. zasedání v roce 2013). Je přílohou materiálu (ZK-05-2013-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
Kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor ekonomický (OE):
 Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2014
V měsíci červenci 2013 byly radou kraje schváleny Zásady pro tvorbu návrhu rozpočtu
kraje na rok 2014. Současně byl zpracován i harmonogram tvorby rozpočtu. V současné
době byly podány návrhy požadavků v jednotlivých kapitolách od správců kapitol
a následně proběhne jejich projednání a zdůvodnění za účasti vedoucích odborů
a odvětvových radních. Výslednicí těchto projednání by mělo být vypracované základní
reálné znění návrhu rozpočtu kraje na rok 2014, které bude následně předloženo do
orgánů kraje.


Přezkoumání hospodaření kraje
Dne 2. 9. 2013 bylo zahájeno Ministerstvem financí přezkoumání hospodaření Kraje
Vysočina za rok 2013. I. etapa (I. dílčí přezkoumání) ve dnech 2. 9. 2013 až 20. 9. 2013
se zabývá výběrem doposud realizovaných finančních operací, výběrových řízení,
majetkoprávních záležitostí, smluv apod. Po ukončení kalendářního roku bude
následovat II. dílčí přezkoumání hospodaření kraje. Závěrečná zpráva, která shrnuje
závěry z I. i II. dílčího přezkoumání, bude předložena Zastupitelstvu kraje jako součást
Závěrečného účtu kraje.

Odbor informatiky (OI):


Memorandum o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních
datových sítí veřejné správy
Kraj Vysočina ve spolupráci s dalšími kraji, zejména pak krajem Plzeňským, který
podobně jako Vysočina již několik let buduje svojí regionální datovou síť (CamelNet),
začal v roce 2011 jednat s centrálními orgány o problematice koordinace výstavby
a provozu datových sítí veřejné správy.
Důvodem je poměrně komplikovaná situace, kdy jak regionální, tak např. městské sítě
a také sítě státu si navzájem poskytují své služby a to bez jakékoliv jednotné koordinace.
Např. síť ROWANet poskytuje služby složkám MVČR (připojení služeben PČR a HZS),
propojuje pracoviště MPSV (ÚP, metodická pracoviště MPSV, SSP) a předává služby
dalších státních subjektů (např. kamerový systém Ředitelství silnic a dálnic ČR). Dalším
důvodem pro vznik diskuze o potřebě koordinace sítí je investiční proces, kdy v praxi
nastávají duplicitní investice do propojení lokalit, které potřebuje datově pokrýt stát
i samospráva.
Výstupem diskuze v roce 2011 na MVČR byl společný návrh memoranda, které by mělo
iniciovat dlouhodobý proces koordinace. Bohužel díky neustálým personálním
a politickým změnám ve vedení MVČR nebyla diskuze o memorandu dovedena do
zdárného konce.
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V průběhu roku 2013 MVČR začalo intenzivně řešit mimo jiné realizaci svého projektu
financovaného z Integrovaného operačního programu s názvem síť ITS NGN. Jde
o rozvoj datové sítě MVČR, který by mimo jiné měl zajistit kvalitní propojení všech
operačních středisek složek Integrovaného záchranného systému. Především na základě
upozornění ze strany krajů a měst MVČR brzo zjistilo, že mnohé nově poptávané trasy
optických kabelů jsou duplicitní k již pořízením trasám regionálních a metropolitních sítí.
Ze strany MVČR byl proto opětovně nastartován proces diskuze o memorandu, na
základě kterého by bylo možné, mimo jiné pro potřeby MV a projektu ITS NGN, využít
kapacity existujících sítí samosprávy.
Memorandum je v průběhu měsíce září 2013 projednáváno orgány Asociace krajů ČR
a Svazem měst a obcí s cílem jeho ratifikace.
Kraj Vysočina pak na základě tohoto memoranda připravuje návrh tzv. registru sítí – viz.
materiál č. 28 na RK 27.8.2013


Internet v Telči 2013
6. 8. 2013 spoluorganizoval odbor informatiky tradiční seminář Internet v Telči, který se
koná při příležitosti folkových prázdnin. Seminář zaměřený na problematiku výstavby
metropolitních a regionálních sítí navštívilo přes 60 účastníků z celé ČR. V průběhu
semináře pak proběhlo historicky první jednání zástupců Ministerstva vnitra ČR,
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Českého telekomunikačního úřadu a krajů
k problematice výstavby NGA sítí, koordinaci výstavby infrastruktury a připravovanému
registru pasivní infrastruktury.



Rozvoj projektu eMedocs
Odbor informatiky se společně s odborem zdravotnictví a hejtmanem kraje v průběhu
srpna aktivně podílel na sérii aktivit propagujících možnosti projektu eMedocs (eHealth
projekt Kraje Vysočina umožňující výměnu zdravotnické dokumentace). Cílem je
zapojení dalších subjektů v ČR do systému výměny a sdílení zdravotnické dokumentace.
Aktuálně jsou vedena jednání mimo jiné s VZP a Fakultní nemocnicí Brno. Do systému
jsou kromě nemocnic a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina aktuálně
zapojeny také zdravotnické subjekty z Libereckého kraje.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2013 se v letních měsících
uskutečnily následné kontroly použití veřejných finančních podpor poskytnutých z Fondu
Vysočiny nebo z rozpočtu kraje vybraným příjemcům.
V září 2013 byly zahájeny následné veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových
organizací kraje v resortech dopravy a zdravotnictví.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
V měsíci srpnu pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí krajského úřadu
zahájili první dílčí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v Kraji
Vysočina za rok 2013.
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SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):


Výstava Země živitelka v Českých Budějovicích
Ve dnech 29. 8. – 3. 9. 2013 se konal již 40. ročník mezinárodní výstavy Země živitelka
v Českých Budějovicích. Tak jako na minulých ročnících, tak i na letošním jubilejním
ročníku bylo téma rozvoj života na venkově, motem výstavy bylo „Budoucnost českého
zemědělství a českého venkova“. V letošním roce na stánku Kraje Vysočina OLVHZ
společně s OSH zajistily prezentaci potravin z Vysočiny včetně doprovodného programu
„Ochutnej sýr z Vysočiny“.



Kontrola výkonu přenesené působnosti na Městském úřadu Nové Město na Moravě
Ve dnech 26. a 28. 6. 2013 provedl OLVHZ kontrolu výkonu přenesené působnosti na
Městském úřadu Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí. 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 Povodňové komise Kraje Vysočina
Ve dnech 24., 25. a 26. 6. 2013 se konalo zasedání povodňové komise kraje z důvodu
povodní z přívalových srážek, které hrozily a následně se i lokálně na území Kraje
Vysočina vyskytly. Nejvíce mimořádných událostí bylo řešeno na Havlíčkobrodsku
a Žďársku.



Zákon o uvádění dřeva dřevařských výrobků na trh
Dnem 1. 9. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských
výrobků na trh. Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské
unie centrální evidenci systémů náležité péče za účelem kontroly uvádění nezákonně
vytěženého dřeva a dřevařských výrobků vyrobených z tohoto dřeva na trh
hospodářskými subjekty, stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy a sankce
za správní delikty v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Dokončení a uvedení do provozu přístavby Domova důchodců Ždírec
V areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě byla v roce 2010 dokončena rekonstrukce
objektu bývalé chirurgie pro potřeby poskytování sociální služby domov pro seniory.
Z důvodu komplexní rekonstrukce areálu domova pro seniory ve Ždírci, která nemohla
být prováděna za provozu, nemovitost přechodně využívala příspěvková organizace
Kraje Vysočina Domov důchodců Ždírec. Vzhledem k ukončení komplexní rekonstrukce
areálu ve Ždírci došlo v září 2013 k přestěhování celé příspěvkové organizace, včetně
klientů, zpět do Ždírce. Současně s tím byl provoz domova pro seniory v areálu
Nemocnice Havlíčkův Brod převeden Domovu pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové
organizaci.



Projekt Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí
Odbor sociálních věcí zpracoval projekt s názvem „Standardizace orgánů sociálně-právní
ochrany Kraje Vysočina“, a to v rámci výzvy C2 k předkládání žádostí o finanční podporu
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa: 3 Sociální integrace
a rovné příležitosti; oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.
Projekt je zaměřen na zavádění nové legislativy do praxe v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí a řeší nedostatek finančních prostředků na personální zajištění činnosti.
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Otevření Kavárny Pohodička
V Náměšti nad Oslavou byla 2. září slavnostně otevřena Kavárna Pohodička, která slouží
jako sociálně terapeutická dílna. Vybudování kavárny společně s denním stacionářem
souvisí s transformací Domova bez zámku, příspěvkové organizace Kraje Vysočina
(dříve Ústav sociální péče Jinošov), která je jedním z vybraných a dlouhodobě
spolupracujících zařízení s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Otevření Kavárny
Pohodička je jedním z prvních výstupů projektu, který zásadně mění život lidem
s postižením.



Otevření Senior Pointu v Jihlavě
Dne 21. 6. 2013 byl v Jihlavě nově otevřen Senior Point, který je součástí projektu Aktivní
seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko, jehož nositelem je Kraj Vysočina. Tento
projekt s obdobím trvání do 30. 9. 2014 realizuje celou řadu aktivit – zpracování
koncepce aktivní seniorské politiky, konference, workshopy, vzdělávací programy,
vydávání tiskovin a v neposlední řadě zřízení Senior Pointu – informačního a kontaktního
místa pro seniory.
Senior Point je otevřen v prozatímních prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina
v budově D, Žižkova 57. Primární cílovou skupinou jsou senioři, resp. osoby starší 55 let.
Nově se v prvním krajském Senior Pointu uskuteční série přednášek, která bude
zahájena v září. Přednášena budou témata, která seniory zajímají a jejichž přednášející
se řadí k nejlepším. Řekneme si, jak si uchovat duševní pohodu, jak vycházet se svými
blízkými, jak čelit nekalým praktikám podomních prodejců. Zabrousíme také do
psychologie, či do filozofie.



Projekt „Rovnost šancí na Vysočině“ – dotazníkové šetření ve firmách
V rámci realizace projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné
politiky kraje“, financovaného z EU, bylo v polovině srpna zahájeno dotazníkové šetření
u vybraných firem (významných zaměstnavatelů) z celého Kraje Vysočina. Cílem šetření
je zjištění konkrétních postojů a praxe managementu těchto firem k otázkám rovných
šancí a slaďování rodinného a pracovního života. Šetření proběhne celkem u cca 400
firem, bude ukončeno v průběhu měsíce září a následně bude vyhodnoceno.



Letní dovádění s Vysočinou
Celkem na šesti místech Kraje Vysočina se uskutečnila letní tour Kraje Vysočina.
Takzvané Letní dovádění odstartovalo 21. 7. v Rozsochách. S týdenními odstupy se vždy
v neděli konala zastavení v Košeticích, Havlíčkové Borové, Dobroníně, Vladislavi. Tour
byla zakončena 25. srpna ve Vepříkově. Vedle Rodinných a Senior pasů byly při
jednotlivých zastaveních propagovány i regionální produkty, zdravé potraviny z našeho
kraje i aktivní životní styl. Lidé měli možnost poznat jednu z podob prorodinné politiky
Kraje Vysočina a zároveň ochutnat regionální potraviny. Letní dovádění se setkalo
s velkým zájmem veřejnosti a samosprávy jednotlivých obcí a regionů.



Mezigenerační setkání rodin na Šiklově mlýně
Každoroční mezigenerační setkání rodin se uskutečnilo 24. srpna ve westernovém areálu
Šiklův mlýn u Zvole nad Pernštejnem. Největší setkání rodin v České republice se
uskutečnilo v rámci projektu Rodinných pasů a Senior pasů. Pro návštěvníky, kterých
zavítalo více než deset tisíc, byly kromě soutěží a atrakcí připraveny koncerty Zbyňka
Drdy a Františka Nedvěda. Součástí programu bylo superfinále multitalentové soutěže
Čenda hledá supertalent a slavnostní předání certifikátu Regionální potravina.
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Pořádané semináře a přednášky
Ve sledovaném období proběhly následující semináře a přednášky:
‐ Komunikace v týmu – seminář pro všechny organizace oblasti sociálních služeb
‐ Seminář k opatrovnictví dětí
‐ Přednáška k rodinnému právu podle nového Občanského zákoníku
‐ Metodická porada pro pracovníky na úseku sociálně-právní ochrany dětí



Další vzdělávací akce
V pravidelných intervalech (1x za 14 dní) bude i v akademickém roce 2013/2014 probíhat
vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku v Domově pro seniory Velké Meziříčí,
Domově pro seniory Pelhřimov a Domově pro seniory Havlíčkův Brod. Slavnostní
zahájení se uskutečnilo:
‐ 10. 9. Havlíčkův Brod
‐ 11. 9. Pelhřimov
‐ 12. 9. Velké Meziříčí



Inspekce kvality sociálních služeb
Pracovníci Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru sociálních věcí, se zúčastnili
inspekce kvality sociálních služeb ve spolupráci s Krajskou pobočkou Úřadu práce
Jihlava. Inspekce byla provedena u následujících poskytovatelů sociálních služeb:
‐ Domov Háj, Ledeč nad Sázavou
‐ Nemocnice Počátky, s.r.o.
‐ Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.
‐ Oblastní charita Havlíčkův Brod
‐ Kolpingovo dílo ČR o.s.
‐ CIRCLE OF LIFE,o.s., Koněšín
‐ Město Moravské Budějovice



Porada ředitelů příspěvkových organizací
Dne 4. 9. 2013 se uskutečnila porada ředitelů příspěvkových organizací Kraje Vysočina
za oblast sociální věci.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Projekt „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – IPo (Individuální
projekty ostatní) získal Kraj Vysočina finanční podporu ve výši 104 mil Kč na realizaci
projektu Přírodní a technické projekty – výzva pro budoucnost. Partnery projektu je 26
středních škol v kraji. Cílem tohoto projektu je modernizace a zvýšení kvality počátečního
vzdělávání v Kraji Vysočina, a to se zaměřením na rozvoj klíčových a odborných
kompetencí žáků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Obsahem
projektových
aktivit
je
podnítit
zájem
žáků
o
obory
technického
a přírodovědného vzdělávání, posílit kompetence žáků v této oblasti tak, aby lépe
odpovídaly požadavkům trhu práce. Projektové aktivity budou probíhat
v modernizovaném školním prostředí, se zaměřením na větší propojenost spolupráce
základních, středních škol a sociálních partnerů - vysokých škol, firem a akademie věd.
Spolupráce bude probíhat jak v běžné výuce, tak i formou volnočasových aktivit.
Zastřešením spolupráce bude metodická podpora ze strany žadatele, tedy Kraje
Vysočina, s cílem dosáhnout propojení jednotlivých projektových aktivit a partnerů
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projektu, za účelem vytvoření centra metodické pomoci, sdílení příkladů dobré praxe
a organizování projektových aktivit stejného typu.
Odbor zdravotnictví (OZ):


Minitendry na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu
V uvedeném období odbor zdravotnictví administroval minitendry k veřejným zakázkám
na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - obvazového materiálu, hygienických
potřeb a náplastí. S vítězi byly uzavřeny na dobu 1 rok smlouvy o dodávkách pro
nemocnice zřizované Krajem Vysočina.



Ukončení veřejnosprávní kontroly v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
V rámci kontroly nebyly zjištěny závažné nedostatky. Ředitel nemocnice byl s výsledky
kontroly seznámen 6. 8. 2013.



Projekt „Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina“
Příprava zadávací dokumentace VZ. Na Centrum pro regionální rozvoj (CRR) odesláno
oznámení o změnách v projektu (prodloužení termínu ukončení realizace projektu,
sloučení dílčích plnění týkajících se dodávky technologií pro operační řízení
a radiokomunikace). Zaslání hlášení o pokroku na CRR.
Audit projektu Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
Pokračování auditu prováděného pověřenými pracovníky Ministerstva financí ČR.
Příprava podkladů pro auditory.





Nemocnice Třebíč – havárie klimatizační jednotky umístěné v Pavilonu pro matku
a dítě v Nemocnici Třebíč
Odeslání dopisu na ÚRR s návrhem postupu řešení. Navržené řešení bylo ze strany
ÚRR odsouhlaseno.



Profil Kraje Vysočina
Aktualizace Profilu Kraje Vysočina (analytické části Programu rozvoje Kraje Vysočina) za
kapitolu 8.2 Zdravotnictví.



Projekt Optimalizace sítě zdravotních a sociálních služeb
Spolupráce se společností Grant Thornton na projektu Optimalizace sítě zdravotních
a sociálních služeb.
Projekt Psychosociální klima porodnice - kvalita perinatální péče očima rodiček
Jedná se o pilotní zavedení evaluací ve všech porodnicích Kraje Vysočina. Cílem
projektu je přispět ke zvyšování kvality péče poskytované v českých porodnicích
z hlediska jejích psychosociálních aspektů a získat relevantní informace o spokojenosti
s porodní a poporodní péčí s využitím standardizované a psychometricky ověřené
metody. Projekt je realizován ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy
v Praze.





Regionální intervenční rámec
Rozpracování tematických oblastí (problémových okruhů) podle tzv. intervenční logiky.
V rámci tohoto strategického dokumentu byly zpracovány následující specifické cíle:
- Výstavba, rekonstrukce a modernizace pavilonů nemocnic Kraje Vysočina
- Elektronizace zdravotnictví = úplné převedení jednotlivých agend do tzv.
„bezpapírové nemocnice“
- Vytvoření komplexního vzdělávacího systému ve zdravotnictví
- Obnova a modernizace vozového parku Zdravotnické záchranné služby Kraje
Vysočina
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Analýza potřeb zdravotní péče v Kraji Vysočina
Jednání s VZP ČR ohledně datové struktury předávaných dat za účelem zpracování
analýzy.



Rozpočet na rok 2014 kapitoly Zdravotnictví
Zpracování návrhu rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na rok 2014.



Testování NRPZS
Spuštění testování databáze národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
(NRPZS). Pro testování byly vybrány 4 krajské úřady a statistický úřad. Dne 12. 7. 2013,
na základě připomínek (celkem 105) k 1. verzi testování, proběhlo připomínkové řízení;
na druhém připomínkovém řízení, byly řešeny připomínky (celkem 52) ke 2. verzi
testování. Zahájení Produktivního provozu je plánováno na 1. 1. 2014 a mělo by mu
předcházet školení konečných uživatelů podle jednotlivých krajů.



Ukončení procesu přeregistrace poskytovatelů zdravotních služeb
Ústavní soud s účinností od 10. 12. 2012 zrušil povinnost pro poskytovatele zdravotních
služeb tzv. přeregistrace. Zrušením přeregistrací se stala žádost o udělení oprávnění pro
stávající poskytovatele bezpředmětnou. Oddělení zdravotní správy zastavuje dosud
neukončená správní řízení z moci úřední usnesením. Celkem bylo k 1. 7. 2013
neukončeno cca 430 správních řízení, která budou krajským úřadem vyřízena do konce
září letošního roku. Tímto krokem by měl být proces přeregistrací ukončen.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Metodická pomoc obcím na úseku ochrany ZPF
Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu byla uskutečněna porada „Ochrana
půdy v teorii a praxi“ spolupořádaná mezi Výzkumným ústavem meliorací a ochrany
půdy, veřejnou výzkumnou institucí a Krajem Vysočina dne 11. 7. 2013. Porada byla
zaměřena na strategii protierozní ochrany půdy, monitoring a opatření. K této poradě byly
ze strany obecních úřadů velmi kladné reakce.



Dozorové kontroly
Z významných dozorových kontrol uvádíme akci Rekonstrukce dálnice D1, kdy při
posuzování žádosti o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
za účelem terénních úprav v katastrálním území Pávov bylo na základě ústního jednání
spojeného s ohledáním na místě dne 29. 7. 2013 zjištěno, že došlo k navážení materiálu
bez příslušného rozhodnutí. Toto jednání bylo impulsem k zahájení řízení o porušení
několika zákonů a stavebním úřadem bylo posouzeno jako nepovolená terénní úprava
a na místě byla nepovolená činnost zastavena.



Nárůst žádostí v agendě ochrany ovzduší
V daném období byl zaznamenán veliký nárůst žádostí – 500 podání o povolení provozu
stacionárního zdroje podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Pracovníci
ochrany ovzduší se proto zabývají časově náročnou prací na implementaci tohoto
zákona, a to včetně optimalizace organizace činností na odboru, metodické pomoci
žadatelům, obcím i příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina.



Škody na lesních porostech ve zvláště chráněných území na Telčsku
Zástupci oddělení ochrany přírodních zdrojů jednali se zástupci Lesů České republiky,
s.p., Lesní správy Telč ve věci řešení škod vzniklých na lesních porostech po vichřici dne
29. 7. 2013 v revírech Řásná a Řídelov. Jednání spojené s místním šetřením bylo
uskutečněno ve zvláště chráněných území: přírodní rezervace „Mrhatina“ v k.ú. Řásná,
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přírodní rezervace „Štamberk a kamenné moře“ v k.ú. Řásná a Lhotka u Mrákotína,
přírodní památka „Horní Nekolov“ v k.ú. Mrákotín u Telče, přírodní rezervace „Velký
Pařezitý rybník“ v k.ú. Řásná, přírodní památka „Lukšovská“ v k.ú. Řídelov a přírodní
rezervace „Roštýnská obora“ v k.ú. Doupě.


Spolupráce s kolektivními systémy
V řešeném období byla zrealizována série jednání s hodnocením projektů letošní
spolupráce s kolektivními systémy zajišťujícími oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování,
využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a třídění, recyklaci a využití
obalového odpadu, tj. se společnostmi: ELEKTROWIN a.s., ASEKOL s.r.o., EKO-KOM,
a.s. Zároveň byla zahájena příprava spolupráce na rok 2014.



Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Kraji Vysočina
V termínu do 29. 8. 2013 bychom měli mít k dispozici od obcí a škol výsledky monitoringu
o aktuální situaci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Kraji
Vysočina. Monitoring zpracovává pro Kraj Vysočina koordinátor EVVO – Stanice Pavlov,
o.p.s.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek matrik a státního občanství, vidimace a legalizace, přestupků a jiných
správních deliktů, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,
dozorová činnost
Na úseku přestupků a jiných správních deliktů se OddOSČ v současné době potýká
s nepříznivou personální situací.
Na dalších shora uvedených úsecích zajišťuje OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Tajemníci
Dne 4. 9. 2013 proběhne pravidelná pracovní porada tajemníků obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem.



Úsek voleb
OddOSČ zahájilo organizačně technickou přípravu předčasných voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, které byly prezidentem republiky vyhlášeny na
dny 25. a 26. 10. 2013.



Veřejnoprávní smlouvy
OddOSČ se zabývá řešením sporu mezi Statutárním městem Jihlava a Svazem
vodovodů a kanalizací o vydání a provozování vloženého majetku s právem hospodaření
a jeho provozování. Do řízení jako vedlejší účastník přistoupila Vodárenská akciová
společnost, a.s., která se probíhajícími řízeními cítí dotčena na svých právech. Všem
účastníkům byly zaslány podklady s výzvou, aby se k nim vyjádřili. Poté bude ve věci
rozhodnuto.

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


Doprava
V uvedeném období byla provedena 1 kontrola školicího střediska, 6 kontrol státního
odborného dozoru u dopravců, 60 kontrol nákladních vozidel na silnicích. Školicím
střediskům bylo uloženo 5 pokut ve výši 89 000 Kč, dopravcům bylo uloženo 22 pokut ve
výši 357 000 Kč. Bylo úřadováno 17 odvolání.
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Krajská správa a údržba komunikací Vysočiny
Byl sestaven operační Plán zimní údržby na zimní období 2013 – 2014, probíhá jeho
projednávání.
Probíhá realizace souvislých oprav silnic v souladu se schváleným rozpočtem
a schválenými změnami.
Připravuje se organizace Cestářského rodea, které se bude konat dne 13. 9. 2013.



Projektové řízení
Příprava podkladů a součinnost při kontrole projektů v době udržitelnosti ze strany Úřadu
regionální rady Jihovýchod a auditu projektů s podporou Evropské unie ze strany
Ministerstva financí ČR.
Byly proplaceny dotace z grantového programu Bezpečná silnice 2012 ve výši 47 tis. Kč.
Probíhá příprava projektů za účelem dočerpání alokace ROP Jihovýchod a EÚS
Rakousko – Česká republika. Byly přijaty dotace ve výši 430 tis. Kč.
Zpracování regionálního intervenčního rámce za oblast dopravy jako podkladu pro
přípravu na rozpočtové období EU 2014 – 2020.



Investiční výstavba
Bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele 2 projektových dokumentací, bylo
dokončeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, výkon koordinátora BOZP
a výkon technického dozoru na 1 stavbu, hrazenou z přílohy D2. Probíhá výběrové řízení
na zhotovitele stavebních prací na 4 stavby, probíhá výběrové řízení na zhotovitele 10
projektových dokumentací. Bylo dokončeno 6 staveb a byly zahájeny práce na
3 stavbách.



Základní dopravní obslužnost
Usnesením rady kraje 1310/25/2013/RK ze dne 16. 7. 2013 byl schválen harmonogram
postupu prací na zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina – přípravu výběru
dopravců. Je sestavován pracovní tým, který bude v této záležitosti pracovat.

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
ukončeny veškeré práce na objektech SO 01 Zámek a SO 02 Nádvoří, u obou částí
proběhla kolaudace. Nyní probíhá realizace expozic a veřejných interiérů v budově
zámku. V celém rozsahu již byla provedena montáž panelových vestaveb včetně
podií a podhledů, byly dokončeny barevné výmalby určených ploch a umělecké
ztvárnění povrchů. Proběhl transport a osazení historických náhrobků, pracuje se na
montáži veškerých skleněných konstrukcí, z nichž mnohé jsou již hotovy. Kompletně
byla zpracována expoziční grafika, nyní probíhá její tisk a lepení přímo na místě. Do
již hotových prvků jsou v současné době instalovány prvky AV techniky, práce na AV
náplních nadále pokračují. V části expozičních prostor byla zahájena instalace
exponátů. Proběhlo vypořádání připomínek poskytovatele dotace k odevzdané
monitorovací zprávě s žádostí o platbu za 3. etapu projektu. Dotace byla připsána na
účet kraje.
- V projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line" pokračuje digitalizace sbírkových
předmětů, byla provedena kompletní jazyková korektura textů obsažených
v databázi, na kterou nyní navazují poslední úpravy karet jednotlivých exponátů,
fotografií, kontrola popisných hesel a jejich provázanosti s rejstříkovými hesly.
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-

Současně jsou realizovány další části projektu - dodání a instalace informačních
kiosků v jednotlivých zapojených organizacích a příprava propagačních materiálů.
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.



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, probíhá stavební řízení.



Rok lidové architektury
Zahájena výstavy „Lidová architektura Kraje Vysočina – nedoceněná a opomíjená“
v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. Výstava potrvá do 4. 10. 2013. Slavnostní
vernisáž výstavy proběhne 25. 9. 2013.



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, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným
projektům),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (kontrola
vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2012“ – administrace (kontrola
vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2013“ – administrace
(uzavírání smluv o poskytnutí dotace),
- 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
(kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2012“ – administrace (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2013“ – administrace (uzavírání smluv o poskytnutí dotace),
- grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2013“ – administrace
(řídící výbor, schvalování v RK, úpravy smluv a kompletace smluv, spolupráce s OI
na tvorbě mapy upravovaných lyžařských běžeckých tras).



Koncepční a programové materiály
- zřízení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina –
materiál bude předložen na zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších
vztahů (září 2013) a následně k projednání v orgánech kraje,
- průběžné konzultace s vybranou firmou pro Strategii rozvoje cyklistiky v Kraji
Vysočina, započetí prací,
- komplexní zpracování podkladů za cestovní ruch, kulturu a památkovou péči pro
ISRR a profil PRK,
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finalizace projektu Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních
operátorů a proplacení dotace,
pracovní návštěva Champagne-Ardenne – inspirace úspěšnými projekty v ČR,
dokončena koncepce památkové péče v Kraji Vysočina 2013–2016 – předložena ke
schválení orgánům kraje.

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 a další úkony),
- úspěšné ukončení kontroly výkonu státní památkové péče v kraji Památkovou
inspekcí MK ČR.

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.
Kontinuálně probíhá majetkoprávní příprava silničních staveb.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Probíhá realizace akcí spolufinancovaných z Operačního programu životní prostřední –
projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina IIc.
Byla dokončena rekonstrukce objektu v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy
Jihlava – Helenín.
Do provozu byla uvedena rekonstrukce stravovacího provozu pro Střední školu obchodu
a služeb v Jihlavě
Před dokončením je stavba výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje
Vysočina v Moravských Budějovicích, zahájena byla stavba výjezdového stanoviště
v Habrech.
Probíhá realizace dalších objektů budovaných v rámci projektů transformace klientů
ústavů sociální péče.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Regionální intervenční rámec Kraje Vysočina
Kraj Vysočina zahájil přípravné práce na tzv. Regionálním intervenčním rámci (dále RIR),
který by měl být koordinačním dokumentem zpracovaným pro území kraje a zahrnujícím
potřeby a z nich vycházející priority regionálních partnerů z území kraje, které budou
financovány prostřednictvím připravovaných operačních programů. RIR by měl být
zpracován a dále koordinován a slaďován na základě komunikační platformy – tzv.
regionálního partnerství. Kraj Vysočina v této souvislosti oslovil nejdůležitější partnery
v kraji s nabídkou zapojení se do partnerství (největší města, SMO, KS MAS, SMS,
SPOV, krajskou hospodářkou komoru, agrární komoru, KOUS, ÚP, VŠPJ atd.) Dokument
RIR by měl vzniknout jako výsledek programování v území kraje a bude na základě
identifikovaných potřeb regionálních partnerů a stanovených priorit obsahovat mix
synergických aktivit, které jsou navrženy k financování v prioritních osách (specifických
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cílech) relevantních operačních programů v aktivitách označovaných jako „regionální
zájem“, případně „národní zájem v regionu“. Na spolufinancování těchto aktivit by pak
měl být pro každý region v připravovaných operačních programech vyčleněn určitý
finanční rámec tzv. regionální obálka. První pracovní návrh tematického zaměření RIR
byl představen partnerům 27. srpna. Celá řada kroků či nutných přípravných prací včetně
následné implementace je v tuto chvíli nedořešena a bude ovlivněna celkovou přípravou
ČR na další programovací období.


Vesnice Vysočiny
20. 8. 2013 proběhlo v obci Jámy slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice Vysočiny 2013.
Z 28 přihlášených obcí získala titul Vesnice Vysočiny obec Jámy na Žďársku, která
postoupí do celostátního kola, jehož vítěz získá titul Vesnice roku 2013.



Projekt Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost
Dne 8. 8. 2013 bylo Kraji Vysočina doručeno vyrozumění o podpoře projektu, ve kterém
je zapojeno 26 středních škol z regionu. Celková výše podpory je 104 582 906 Kč,
projekt je ze 100 % financován z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Řídícímu orgánu MŠMT byly doručeny podklady pro vydání
Rozhodnutí, po ukončení procesu akceptace rozhodnutí bude zahájena realizace
projektu (září 2013). V rámci projektu školy zmodernizují přírodovědné učebny a nakoupí
do nich moderní vybavení pro výuku technických a přírodovědných oborů. Dále budou
pro žáky ŠS a žáky spolupracujících cca 90 ZŠ realizovány volnočasové aktivity
(kroužky), exkurze a přednášky odborníků z VŠ, AV ČR i z praxe.



Cyklistická štafeta Klimatour
Ve dnech 25. - 27. 6. 2013 proběhla ve třinácti obcích Kraje Vysočina ekologická
cykloštafeta. Klimatour je mezinárodní cyklistická štafeta, která má již mnohaletou tradici
na území Rakouska i Německa. V loňském roce poprvé překročila hranice našeho kraje.
Hlavní myšlenkou akce je podpora ekologického způsobu přepravy, vzájemného
potkávání mezi obcemi a představení kulturního a společenského života obcí.



Nízkoenergetický dům v ÚSP Lidmaň
V areálu Ústavu sociální péče Lidmaň byla v červenci 2013 dokončena výstavba nové
obytné budovy v nízkém energetickém standardu. Jedná se o pilotní investici v rámci
evropského nadnárodního projektu „Demonstrace energetické efektivnosti a využití
obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách“ (CEC5), s cílem zlepšit životní
podmínky klientů ústavu a ukázat, jaké možnosti a technologie lze využít ke snížení
energetické náročnosti veřejných budov.



Školení pro místní experty v oblasti MA21
22. 8. 2013 se uskutečnil první z cyklu seminářů pro místní experty v oblasti MA21. Akce
byla realizována v rámci projektu Angažovanci („Zvýšení kvality místní Agendy 21
prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“), který je realizován
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika
2007 - 2013. Proškolení zájemci z veřejné správy a neziskových organizací budou
připraveni pomáhat obcím při realizaci MA21.



Evropský týden mobility
Na dny 16. – 22. 9. 2013 je vyhlášena mezinárodní kampaň Evropský týden mobility. Kraj
Vysočina se připojuje ke kampani výzvou „Do práce a do škol bez aut“. Akce je
připravována v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období byly nebo budou realizovány tyto činnosti:
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-

Byly vyhlášeny 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 a to
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.

Příjem žádostí byl ukončen dne 26. 7. 2013, následně začal proces hodnocení
formálních kritérií a hodnocení přijatelnosti.
Do oblasti podpory 1.1 bylo předloženo 37 projektových žádostí, žadatelé v nich
požadují celkem 52 832 173,19 Kč.
Do oblasti podpory 1.3 bylo předloženo 22 projektových žádostí, žadatelé v nich
požadují celkem 31 048 268,52 Kč.
Do oblasti podpory 3.2 bylo předloženo 57 projektových žádostí, žadatelé v nich
požadují celkem 93 538 567,46 Kč.
V tomto období proběhlo ukončení a vyúčtování tzv. prvních globálních grantů,
včetně vyřešení všech případů podezření na nesrovnalost u jednotlivých příjemců
grantových projektů.
V oblasti podpory 1.1 bylo vyúčtováno celkem 60 projektů v nasmlouvané částce
213 569 916,00 Kč, způsobilé schválené výdaje činily 197 616 062,45 Kč,
nedočerpáno bylo 15 953 853,55 Kč.
V oblasti podpory 1.2 bylo vyúčtováno celkem 24 projektů v nasmlouvané částce
75 085 935,97 Kč, způsobilé schválené výdaje činily 66 160 369,88 Kč, nedočerpáno
bylo 11 501 418,12 Kč a nenakontrahováno bylo 2 575 852,03 Kč.
V oblasti podpory 1.3 bylo vyúčtováno celkem 28 projektů v nasmlouvané částce
88 588 977,24 Kč, způsobilé schválené výdaje činily 70 668 952,43 Kč, nedočerpáno
bylo 32 314 139,46 Kč a nenakontrahováno bylo 14 394 114,65 Kč.
Celkem bylo v rámci prvních globálních grantů realizováno a vyúčtováno
112 grantových projektů, které při realizaci projektových aktivit využily na způsobilé
výdaje částku 377 244 829,21 Kč.
Byla ukončena daňová kontrola, kterou realizoval FÚ Jihlava, zaměřená na kontrolu
skutečností rozhodných pro vznik odvodu za porušení rozpočtové kázně dle
ustanovení § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Kontrolou nebyly zjištěny
skutečnosti rozhodné pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně.

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


Oddělení kanceláře hejtmana
- Dne 15. 7. 2013 proběhlo setkání členů rady kraje a vedení úřadu s ministrem
průmyslu a inovací Nefedovem, region Nižnyj Novgorod, Ruská federace
- Ve dnech 19. – 22. 8. 2013 se uskutečnila pracovní cesta do Zakarpatské oblasti
Ukrajiny – kontrola realizace projektů spolupráce na rok 2013
- Dne 12. 9. 2013 se konalo setkání Rady Kraje Vysočina se starosty všech obcí kraje
v Polné
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Propagace kraje na kulturních, sportovních a společenských akcích Kraje
Vysočina
Odbor sekretariátu hejtmana realizoval propagaci Kraje Vysočina na jednom z největších
hudebních festivalů letošní sezony na Vysočině – na akci Vysočina Fest. Festival se
uskutečnil v termínu 11. – 13. července 2013 v Amfiteátru Jihlava a bohatý program
v průběhu akce navštívilo 20 000 hudebních fanoušků, kterým promotým Kraje Vysočina
ve svém stanu podával informace o Kraji Vysočina a nabídce turistických aktivit v Kraji
Vysočina.
První srpnový víkend proběhlo slavnostní zahájení Mezinárodního hudebního festivalu
Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou, návštěvníci festivalu se mohli v krajském
prezentačním stanu seznámit s atraktivitami Kraje Vysočina.
Významnou akcí především pro rodiny s dětmi bylo 24. srpna setkání držitelů rodinných
pasů v Šiklově mlýně. Promotým Kraje Vysočina prezentoval kraj ve dvou velkoplošných
promostanech a pro návštěvníky připravil poutavý program.



Prezentace Kraje Vysočina na veletrhu Země živitelka
Odbor sekretariátu hejtmana společně s odborem lesního a vodního hospodářství
a zemědělství připravil prezentaci Kraje Vysočina na veletrhu Země živitelka v Českých
Budějovicích, který se konal od 29. 8. do 3. 9. 2013. Celá veletržní expozice Kraje
Vysočina s podtitulem „Zemědělství – život Vysočiny“ byla zpracována v grafickém
designu Kraje Vysočina. Ve stánku Kraje Vysočina mohli ochutnat potraviny z Vysočiny,
zapojit se do soutěže o nejchutnější sýr, získat informace z oblasti zemědělství.
Prezentaci Kraje Vysočina doplňovaly ochutnávky a prodej vítězných výrobků soutěže
Regionální potravina.



Nástup nové lektorky francouzského jazyka na středních školách v Kraji Vysočina
Odbor sekretariátu hejtmana ve spolupráci s regionem Champagne-Ardenne připravil pro
školní rok 2013/2014 působení lektorky francouzského jazyka na středních školách na
Vysočině. Lektorka nastoupila dne 2. 9. 2013. Lektorka vyučuje na školách v Jihlavě,
Havlíčkově Brodě, Velkém Meziříčí a v Třebíči. Náklady na lektorku jsou hrazeny Krajem
Vysočina a Regionem Champagne-Ardenne.



Program Jeden rok Champagne-Ardenne
Oddělení vnějších vztahů připravilo pro rok 2013/2014 pokračování studijního programu
Jeden rok v Champagne-Ardenne. Od 2. 9. 2013 studují dvě studentky z gymnázií
z Kraje Vysočina na francouzských lyceích v regionu Champagne-Ardenne. Alžběta
Vítková studuje prvním rokem na lyceu Sévigné v Charleville-Mezières. Tereza Lacková
studuje již druhým rokem na lyceu Clemenceau v Remeši. Kraj Vysočina organizuje
studijní program Jeden rok v Champagne-Ardenne již od roku 2010. Díky tomuto
programu studovalo již ve Francii pět studentek z Kraje Vysočiny.



Nové DVD „Architekt Josef Hoffman“
Kraj Vysočina vydal nové DVD s dokumentárním filmem režiséra Theodora Mojžíše
s názvem „Architekt Josef Hoffmann“. DVD s filmem doplňuje poměrně obsáhlý booklet
s texty o životě Josefa Hoffmanna, o rodném domě v Brtnici, který funguje i jako
muzeum, a rovněž o Kraji Vysočina. Ve spolupráci s Krajem Vysočina a Muzeem umění
Olomouc vyrobila film Česká televize a Video Theo v roce 2012. Na tvorbě bookletu se
podílela rovněž Moravská galerie v Brně, která se společně s MAK ve Vídni stará
o Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici.



Mladá univerzita Waldviertel 2013
Oddělení vnějších vztahů se podílelo v termínu od 5. - 9. 8. 2013 na organizaci
posledního ročníku Mladé univerzity Waldviertel, který byl financován z prostředků EÚS
Rakousko-ČR v rámci projektu Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouských hranic
(KID CZ-A). Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet 112 českých a rakouských
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dětí. V letech 2009 - 2013 absolvovalo Mladou univerzitu celkem 523 českých
a rakouských účastníků. V současné době řeší obě strany financování pro příští ročník
v roce 2014.


Pracovní cesta do Dolního Rakouska: Systém financování výstavby, modernizace
a údržby silniční sítě
Dne 29. 8. 2013 se uskutečnila cesta zástupců odboru sekretariátu hejtmana a zástupců
Odboru dopravy a silničního hospodářství do Dolního Rakouska. Návštěva se týkala
problematiky financování výstavby, modernizace a údržby rakouské silniční sítě (dálnice,
rychlostní silnice, silnice 2. a 3. třídy). Delegace navštívila konkrétně dvě místa: Vídeň
(firmu ASFINAG, která spravuje rakouské dálnice a rychlostní komunikace); Mistelbach
(setkání s ředitelem výstavby silnic p. Beiglböckem, Úřad dolnorakouské zemské vlády).



Pracovní cesta do Dolního Rakouska: Přeshraniční spolupráce v oblasti
zdravotnictví
Dne 30. 8. 2013 se uskutečnilo jednání hejtmana Kraje Vysočina J. Běhounka v Dolním
Rakousku s náměstkem hejtmana Dolnorakouské zemské vlády W. Sobotkou na téma
přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví. Diskutována byla příprava mezistátní
dohody o poskytování Zdravotnické záchranné služby; proběhla diskuse o Evropském
seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) jako právního nástroje EU, pro usnadnění
přeshraniční spolupráce a spolupráce hasičských záchranných sborů Dolního Rakouska
a Kraje Vysočina.



Krizové řízení a bezpečnost
Dne 2. 8. 2013 zástupci Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, společnosti ČEZ a JE
Dukovany podepsali „Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji
Jaderné elektrárny Dukovany“. Memorandum vyjadřuje vůli a závazek všech dotčených
subjektů podílet se a spolupracovat na rozvoji a podporovat dostavbu Jaderné elektrárny
Dukovany s minimálním negativním dopadem na její okolí.
Toto memorandum bylo schváleno na prvním zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina
dne 19. 2. 2013 a schváleno usnesením č. 0005/01/2013/ZK.

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


Audit poskytování dotací z Fondu Vysočiny na OŽP
Audit poskytování dotací z Fondu Vysočiny na OŽP byl vykonán v rámci ročního plánu
interního auditu schváleného ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina a byl ukončen
v březnu 2013. Cílem auditu bylo posouzení dodržování právních předpisů a také
prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v procesu poskytování
dotací z FV administrovaných OŽP.
V průběhu auditu identifikoval auditní tým několik zjištění se středním a nízkým stupněm
významnosti, ke kterým navrhl doporučení. Nejvýznamnější doporučení směřovala ke
zvýšení transparentnosti a objektivity při hodnocení žádostí. Mnohá doporučení se týkala
Fondu Vysočiny obecně, nikoliv jen programů administrovaných odborem životní
prostředí. Vzhledem k tomu, že pro realizaci řady doporučení je nutná součinnost
samosprávných orgánů Kraje Vysočina, bylo nezbytné je projednat před přijetím
konkrétních opatření ředitelem úřadu s členy samosprávy. Ve sledovaném období došlo
projednání nejzásadnějších doporučení s členy Rady Kraje Vysočina. Na výstupy
z tohoto projednání naváže ředitel krajského úřadu, jako vedoucí orgánu veřejné správy,
svým rozhodnutím.
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Audit pracovních cest
Ve sledovaném období ukončilo OddIA audit pracovních cest na oddělení hospodářské
správy, který byl vykonán v rámci roční plánu interního auditu. Předmětem auditu byly
procesy související s pracovními cestami zaměstnanců Kraje Vysočina, tj. povolování
pracovních cest, jejich vypořádání, přidělování dopravních prostředků. V souvislosti
s těmito procesy sledoval auditní tým tři základní cíle - posouzení dodržování právních
předpisů, prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému a naplňování
zásad hospodárného, efektivního a účelného využívání dopravních prostředků při
pracovních cestách.
V průběhu auditu identifikoval auditní tým celkem 19 zjištění se středním a nízkým
stupněm významnosti, ke kterým navrhl 35 doporučení. Navrhovaná doporučení
směřovala především do oblasti zvýšení hospodárnosti a efektivnosti při realizaci
pracovních cest a k posílení kontrolních mechanismů.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 27 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 7 návrhům zákona, k 4 návrhům
nařízení vlády, k 10 návrhům vyhlášek a k 6 návrhům materiálů nelegislativní povahy.
Značný pokles připomínkovaných materiálů je dán situací na centrální úrovni a má
přímou souvislost s demisí vlády.



Soudní spory
OddPKŽÚ ukončilo, prozatím nepravomocně, spor o náhradu škody ve výši 1 milion Kč
a uložení povinností (zdržet se stékání vody za silnice a zdržet se nad míru přiměřenou
poměrům obtěžování prachem a hlukem). Žaloba byla zamítnuta.
OddPKŽÚ vymohlo soudně přiznanou dlužnou částku po bývalém zaměstnanci. Soudní
spor byl definitivně ukončen úhradou dluhu bývalého zaměstnance.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Katalog vzdělávacích akcí na II. pololetí roku 2013 v rámci centralizovaného
vzdělávání
V měsíci červenci byl vydán katalog vzdělávacích akcí na II. 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.

 Přihlášení do portálu „Moje praxe“ zřízeného Vysokou školou polytechnickou
Jihlava
V rámci projektu „Inovace praxí na VŠPJ“, který se snaží systém praxí vylepšit
a inovovat, tj. zajistit mimo jiné vyšší kvalitu, lepší organizaci, kontrolu a vyhodnocování
praxí zřídila VŠPJ nový prvek praxe na VŠPJ, a to portál Moje praxe. Vzhledem k tomu,
že Krajský úřad Kraje Vysočina využívá bezplatné praxe studentů VŠPJ, zaregistroval se
v červnu do uvedeného portálu. Každá zaregistrovaná firma má v tomto portálu možnost
prohlížet profily studentů, kde si studenti mohou vyplnit své dosavadní profesní
16 (celkem 18)

ZK-05-2013-03, př. 3
Počet stran: 18
zkušenosti, znalosti, reference apod. Pomocí tohoto nástroje je možné vytipovat
vhodného stážistu/praktikanta odpovídající požadované potřebě.
 Příspěvek do Zpravodaje č. 8/2013
OddŘLZ zpracovalo příspěvek do Zpravodaje č. 8 „Ohlédnutí za vzdělávacími aktivitami,
které realizoval Kraj Vysočina, pro obce s pověřeným obecným úřadem,
obce s rozšířenou působností Kraje Vysočina a pro příspěvkové organizace zřízené
Krajem Vysočina v I. pololetí roku 2013“. Součástí příspěvku byl výčet účasti na
jednotlivých tématech vzdělávání v I. pololetí 2013.
 Koordinace vzdělávacích aktivit
Krajský úřad Kraje Vysočina obdržel od Kanceláře veřejného ochránce práv nabídku 10
bezplatných seminářů pro zaměstnance Kraje Vysočina. OddŘLZ zajišťuje koordinaci
těchto aktivit, které byly po dohodě s Kanceláří veřejného ochránce práv nabídnuty také
příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina a obcím s pověřeným obecným
úřadem i obcím s rozšířenou působností. Semináře budou probíhat v prostorách
krajského úřadu od září 2013 do ledna 2014.


Změny v pracovněprávní oblasti od 1. 8. 2013
OddŘLZ zpracovalo informaci o legislativních změnách, které se týkají oblasti
pracovněprávních vztahů z pohledu zaměstnavatele a vstoupily v účinnost od 1. 8. 2013.
Písemný podklad byl zveřejněn prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje
Vysočina pro informaci příspěvkovým organizacím kraje. Jednalo se o změny v postupu
při uzavírání pracovních poměrů a o změně minimální mzdy a nejnižších úrovních
zaručené mzdy s tím související řešení dotazů.



Metodická podpora příspěvkovým organizacím v oblasti pracovněprávní
Pro potřeby příspěvkových organizací Kraje Vysočina OddŘLZ zpracovalo nejdůležitější
informace k posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání.
Uvedené informace byly umístěny na Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina
k možnému využití.



Setkání se zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené a jejich
rodinnými příslušníky
OddŘLZ připravilo a organizačně zajistilo setkání vedení úřadu se zaměstnankyněmi na
mateřské a rodičovské dovolené. Setkání bylo realizováno za účelem udržení
neformálního kontaktu s těmito zaměstnankyněmi i v době neaktivního pracovního
poměru ke Kraji Vysočina a s cílem přiblížit jim aktivity, kterých mohou využít, a které
mohou čerpat v průběhu mateřské či rodičovské dovolené (např. informace o čerpání
osobních kont, informace o plánovaných vzdělávacích akcích realizovaných krajským
úřadem a možnostech jejich absolvování, pozvání na významné akce Kraje Vysočina).
Setkáním je podporováno slaďování osobního a pracovního života všech zaměstnanců
kraje zařazených do krajského úřadu.



Vydání zaměstnaneckých karet, karet zastupitelům Kraje Vysočina a karet
zaměstnancům organizací zřizovaným Krajem Vysočina
OddŘLZ ve spolupráci s odborem informatiky a odborem sekretariátu hejtmana zajistilo
výměnu zaměstnaneckých karet, které nahradily současné zaměstnanecké karty
historicky vydané v několika různých podobách. Nově navržené karty sloučily funkci
zaměstnanecké průkazky s kartou pro zaznamenávání docházky. Slouží k prokazování
identifikace zaměstnance v rámci interní i externí komunikace. V rámci externí
komunikace ponesou funkci i jako nástroje k uplatnění různých výhod sjednávaných pro
zaměstnance Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, zastupitele Kraje Vysočina
a zaměstnance organizací zřizovaným Krajem Vysočina. Individuálně a v drobně jiném
vzhledu budou vedle těchto karet vydány příslušným zaměstnancům kraje karty, které
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slouží k prokazování speciálních oprávnění dle příslušných právních předpisů (např.
vstupy na pozemky, apod.).
V Jihlavě dne 30. 8. 2013
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