ZK-03-2014-03, př. 3
Počet stran: 14

Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 1. 4. 2014 s výhledem do 13. 5. 2014
Následující písemná zpráva zachycuje období od 1. 4. 2014 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 25. 4. 2014 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
13. 5. 2014 (3. zasedání v roce 2014). Je přílohou materiálu (ZK-03-2014-03, 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):


EZAK – systém pro evidenci veřejných zakázek
Ve spolupráci s odborem informatiky probíhalo testování nového SW a jeho integrace
se stávajícími systémy (spisová služba, evidence smluv, Portál PO).



Nové reporty
Byl vytvořen report výkazu zisku a ztráty pro příspěvkové organizace – „klikací“ verze
výkazu, totožná se sérií výkazů pro Kraj Vysočina. Byla vytvořena série kontrolních
reportů pro provázanost smluv, objednávek a faktur a kontrolní reporty pro eDotace. Byly
vytvořeny nové reporty pro oblast dopravních nehod.



Školení pro zaměstnance úřadu a příspěvkových organizací
Proběhla série školení organizovaných OAPŘ v dovednostech jednotlivých aplikací
Portálu PO.



Zakázka pro dodávku plynu e elektrické energie
Byla vytvořena kompletní zadávací dokumentace pro vyhlášení veřejné zakázky pro
dodávky plynu a elektrické energie pro kraj a jeho příspěvkové organizace.



Portál PO
Byly vytvořeny nové prohlížecí role pro aplikace Portálu PO. Pro zákonnou povinnost
schvalování účetních závěrek byla na Portálu PO vytvořena nová procesní aplikace
„Účetní závěrky – proces“ a pro prohlížení před a po schválení zřizovatelem aplikace
„Účetní závěrky“, která je propojena s Rejstříkem PO.

Odbor informatiky (OI):


Konference ISSS 2014
Kraj Vysočina se jako již tradičně v druhém dubnovém týdnu aktivně podílel na pořádání
konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS). Na pozvání hejtmana Kraje
Vysočina a místopředsedy senátu p. Sobotky se aktivně programu konference zúčastnila
místopředsedkyně EC a komisařka zodpovědná za digitální agendu Neelie Kroes.
Kraj Vysočina se prezentoval také jako hlavní organizátor zahraniční části konference
LDAv4, v rámci které proběhla tradiční výměna informací a aktuálních trendech
a projektech v oblasti eGovernmentu především v zemích Visegrádské čtyřky.
Dále v rámci konference proběhlo několik prezentací IT projektů Kraje Vysočina včetně
společného jednání komisí AKČR pro zdravotnictví, IT a grémia ředitelů.
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Projekt služeb technologického centra (TCK) – výzva 19 IOP
Odbor informatiky na začátku roku 2014 připravil a podal do výzvy Integrovaného
operačního programu (IOP) č. 19 projekt na rozšíření služeb TCK Kraje Vysočina. Dle
sdělení pobočky Centra regionálního rozvoje v Brně prošla žádost Kraje Vysočina
úspěšně hodnocením a projekt byl vybrán k podpoře.
V následujících měsících proto bude OI intenzivně pracovat na realizaci jednotlivých
aktivit projektu. Jde zejména o rozvoj tzv. virtuálních desktopů v KrÚ a PO kraje, systém
umožňující zlepšení vyhodnocování bezpečnostních incidentů a výstavbu portálu
digitalizace Kraje Vysočina.



Mise Kraje Vysočina na Tchaj-wan
Zástupci Kraje Vysočina se na základě pozvání ze strany tchajwanských státních
a regionálních institucí zúčastnili v týdnu od 14. do 20. 4. mise na Tchaj-wan. Zástupci
Kraje Vysočina ve složení V. Novotný, Z. Kadlec, E. Janoušková, P. Pavlinec
a V. Jáchim se zúčastnili téměř dvou desítek jednání, jejichž společným cílem byla
vzájemná výměna know-how v oblasti řízení veřejné správy, elektronických služeb,
záchranného systému, zdravotnictví, aplikace nejmodernějších informačních technologií,
výstavby inteligentních rozvodných sítí (SmartGrids), vzdělávání, podpory malých
a středních podnikatelů a vzájemného rozvoje cestovního ruchu.
Dalším cílem mise bylo vyhodnocení běžící spolupráce Tchaj-wanu s Krajem Vysočina
v podobě projektů eAmbulance, elektronických průvodců a systému EMS (systém řízení
spotřeby energie). V průběhu jednání došlo k dohodě o úpravách a rozvoji těchto řešení
dle aktuálních potřeb Kraje Vysočina a jeho PO.
Na základě výměny kontaktů na možné vzájemné investice a spolupráce v soukromém
sektoru došlo k upřesnění možností prezentace společností z Kraje Vysočina na Tchajwanu formou účasti na veletrzích a výstavách. Díky dohodě s tchajwanskou státní
agenturou (TAITRA) organizující veletrhy na Tchaj-wanu, byla pro potřeby společností
z Vysočiny dojednána i finanční podpora jejich účasti na veletrzích. Tato nabídka pak
platí i pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina se zaměřením na tradiční řemesla
(např. sklářství) a rozvoj cestovního ruchu.
Náklady na misi (doprava, ubytování) byly z více než šedesáti procent hrazeny
tchajwanskou stranou.



Grantové programy Fondu Vysočiny
Informační a komunikační technologie 2014 a Infrastruktura 2014 – v dubnu a květnu
probíhalo poskytování konzultací před odevzdáním žádostí, sběr žádostí, kontrola
administrativních náležitostí a jednání řídících výborů.



Dopravní nehody
Všechny dopravní nehody, které se udály na území Kraje Vysočina v roce 2012 a 2013,
byly přehledně zobrazeny v mapě – viz. http://geoportal.kr-vysocina.cz , mapová služba
Dopravní nehody.
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SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):


Návštěva ministryně práce a sociálních věcí ČR
Proběhla návštěva ministryně práce a sociálních věcí České republiky Michaely
Marksové Tominové v Kraji Vysočina. Paní ministryně navštívila sociální organizace ve
Velkém Meziříčí a Třebíči a především se zajímala o nově vybudované domácnosti
v rámci projektu transformace.



Poklepání základních kamenů objektů transformace za přítomnosti premiéra
Odbor sociálních věcí se spolu s odborem sekretariátu hejtmana podílel na organizaci
slavnostního poklepání základních kamenů domácností budovaných v procesu
transformace bývalého Ústav sociální péče Jinošov a Ústav sociální péče Křižanov.
Slavnostní akce proběhla v Bystřici nad Pernštejnem, Pucově i v Jaroměřicích nad
Rokytnou. Nejvýznamnější však bylo setkání u příležitosti poklepání základního kamene
v Okříškách za přítomnosti předsedy vlády pana Bohuslava Sobotky a ministryně práce
a sociálních věcí paní Michaely Marksové Tominové.



Návštěva náměstka ministryně pro zaměstnanost
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zorganizoval návštěvu náměstka
ministryně práce a sociálních věcí Ing. Jana Marka. Mimo aktuálních otázek
k problematice zaměstnanosti na Vysočině se náměstek seznámil i s činností některých
příspěvkových organizací Kraje vysočina poskytující sociální služby. Panu náměstkovi
byla přiblížena i problematika transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb
a snaha Kraje Vysočina jako zřizovatele příspěvkových organizací o začlenění
handicapovaných osob do běžného života včetně jejich uplatnění na trhu práce. Velmi
intenzivně byla také diskutována otázka negativních dopadů Sociální reformy I. (převod
sociálních dávek a inspekcí kvality sociálních služeb).



Projekt Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina,
zkrácený název Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina k 1. 4. 2014 zahájil realizaci
individuálního projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Projekt je zacílen na systémovou podporu služeb sociálně vyloučeným skupinám
obyvatel (rodinám i jednotlivcům) se specifickým zřetelem na jejich příslušnost k romské
menšině. Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro sociální začleňování
příslušníků sociálně vyloučených romských komunit zajištěním dostupnosti, kvality
a kontroly začleňujících služeb. Jedná se o první projekt kraje zaměřený na tuto oblast,
který částečně navazuje na individuální projekt kraje v oblasti podpory 3.1, tj. projekt
Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt.
Předpokládané časové období realizace projektu je do 30. 6. 2015.



Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele
příspěvkových organizací poskytující sociální služby
Rada Kraje Vysočina v prosinci 2013 schválila rámcový harmonogram výběrových řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací
poskytující sociální služby. Začátkem měsíce března se rozběhla druhá etapa
výběrových řízení, která byla ukončena rozhodnutím Rady Kraje Vysočina dne
22. 4. 2014. Zároveň Rada Kraje Vysočina schválila třetí etapu výběrových řízení,
do které jsou zařazeny tyto organizace:
- Domov bez zámku, příspěvková organizace,
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-

Domov ve Věži, příspěvková organizace,
Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace,
Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvková organizace.



Porada pro romské poradce obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v Kraji
Vysočina
Dne 28. 4. 2014 se uskutečnila pracovní porada pro romské poradce obcí s rozšířenou
působností Kraje Vysočina. Romští poradci byli informováni o celorepublikově
zpracovávané Analýze sociálně vyloučených lokalit, dále o stavu přípravy národní
Strategie integrace romské menšiny 2014 – 2020. Bodem programu bylo rovněž
představení projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji
Vysočina, jehož realizaci zahájil kraj od 1. 4. 2014.



Metodické setkání v rámci projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany
Kraje Vysočina
Dne 18. 4. 2014 proběhlo setkání se zástupci městských úřadů zapojených do projektu
Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina. Byla tak zahájena
spolupráce, která má za výsledek jednotný postup všech zapojených subjektů v rámci
Kraje Vysočina. Projekt přispěje k zajištění standardizace výkonu sociálně-právní
ochrany dětí a současně zajistí zkvalitnění výkonu sociálně právní ochrany dětí na
krajském úřadě. Prolíná se do úseku koordinace, metodické a kontrolní činnosti,
správního řízení a také do žádostí o náhradní rodinnou péči.



Transformace sociálních služeb
Odbor sociálních věcí vyjednal možnost zajištění financování projektů Transformace
Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz II. a Transformace Ústavu
sociální péče Křižanov II., pro které nebylo dosud zajištěno financování z fondů EU.
Zároveň připravil veškeré formální i věcné změny a kroky, které financování těchto
projektů umožní.



Srdce na dlani XI.
Mimo pravidelných vzdělávacích akcí pro ředitelky a ředitele příspěvkových organizací,
ale i širší veřejnost, připravil odbor sociálních věcí ve sledovaném období již jedenáctý
ročník akce Srdce na dlani. Dne 28. 4. 2014 proběhlo soutěžní setkání klientů
příspěvkových organizací sociálních služeb s mezinárodní účastí hostů z partnerského
Nitranského kraje. Klienti z jednotlivých organizací budou soutěžit v dramatické tvorbě.
Vítěz bude poté reprezentovat Kraj Vysočina v partnerském regionu Nitranského kraje.
Na tuto akci bude navazovat nesoutěžní setkání, které proběhne o den později. V rámci
tohoto setkání klienti představí další kulturní činnosti svých organizací.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Příprava na spojení středních škol
Na společných jednáních s řediteli slučovaných škol byla projednána problematika
rozdělení rozpočtovaných prostředků na přímé i provozní výdaje na období před a po
sloučení.



Rozpočet přímých výdajů na vzdělávání
Bylo dokončeno dohodovací řízení a všechny školy mají nastaven rozpočet přímých
výdajů na vzdělávání (prostředky z MŠMT).



Konkursy a pravidelné hodnocení ředitelů
Probíhají pravidelné konkurzy (11) na ředitele škol a školských
Bylo zahájeno periodické hodnocení ředitelů 50 škol a školských zařízení.
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Soutěž na podporu technické tvořivosti v ZŠ
Byla vyhlášena soutěž Stavíme z Merkuru pro čtyřčlenné týmy ze základních škol (termín
7. 5.). Přihlásilo se 14 týmů.



Aktualizace zřizovacích listin
Byla dokončena rozsáhlá aktualizace zřizovacích listin všech 77 příspěvkových
organizací v sektoru školství.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“
Příprava projektového záměru v souladu s 23. výzvou z Integrovaného operačního
programu „Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace složek IZS při řešení
mimořádných událostí“.



Zpracování rozpočtového výhledu na období 2015 – 2017 za kapitolu Zdravotnictví



Schvalování účetních závěrek
Příprava podkladů ke schválení účetních závěrek zdravotnických příspěvkových
organizací za rok 2013.



Veřejnosprávní kontrola u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Stále probíhají kontrolní práce prostřednictvím systému QI.



Školení Kódovaní dle klasifikace DRG
Pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina byla zorganizována 2 jednodenní školení
pro lékaře a 2 dvoudenní školení pro kodéry. Blok pro lékaře byl zaměřen na zásady
správného vedení zdravotnické dokumentace pacienta, na základní principy a pravidla
vykazování metodou DRG (Diagnosis Related Groups) a na vzájemné vazby mezi
záznamem průběhu hospitalizace pacienta a vykazováním úhrady poskytnuté zdravotní
péče vůči zdravotním pojišťovnám. Druhý blok školení byl určen pro kodéry nemocnic,
kteří se zabývají zkontrolovanou zdravotnickou dokumentací a dle záznamů v této
dokumentaci kódují nemoci dle MKN 10 do výkazu pro zdravotní pojišťovnu.



Manažerské vzdělávání vrcholového a středního managementu nemocnic
a zdravotnické záchranné služby
Zahájení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na provedení
školení pro nemocnice zřizované krajem a zdravotnickou záchrannou službu, jehož
cílem je prohloubit znalosti managementu o principech financování zdravotnictví a jeho
strategickém řízení.



Setkání zástupců ZZS a HZS
Dne 17. 4. 2014 se na odboru zdravotnictví uskutečnilo společné pracovní jednání se
zástupci ZZS a HZS Kraje Vysočina, Jihočeského a Jihomoravského kraje, GŘ HZS
a Ministerstva zdravotnictví. Předmětem setkání bylo vyřešit situaci poskytování
zdravotnické záchranné služby v případě zásahu v kontaminování zóně. Toto setkání
vyplynulo z materiálu „Vyhodnocení cvičení ZÓNA 2013“ a cílem bylo stanovit úkoly pro
poskytovatele zdravotnické záchranné služby při radiační havárii a zapracovat je do
Vnějšího havarijního plánu.



Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina pro období 2014 - 2020
Odbor zdravotnictví zahájil přípravu podkladů pro tvorbu Strategického plánu rozvoje
zdravotnictví Kraje Vysočina pro období 2014 – 2020.
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Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
Probíhá kontrola přenesených dat do registru, zjištěna velká chybovost přenesených
údajů z ÚZISu do registru.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Kontrola výkonu přenesené působnosti na Magistrátu města Jihlavy
Ve dnech 28. a 29. 4. 2014 provedl OŽPZ kontrolu výkonu přenesené působnosti na
Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí. Jednalo se o kontrolu agend
vykonávaných na tomto odboru podle vodního zákona, zákona o vodovodech
a kanalizacích, zákona o rybářství, lesního zákona, zákona o myslivosti a zákona
o reprodukčním zákonu lesních dřevin.



Seminář pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností
Pod záštitou gesčního radního uspořádal OŽPZ ve dnech 24. a 25. 4. 2014 v Radešíně
seminář pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností, který se týkal výkonu
přenesené působnosti na úseku vodního hospodářství. Na semináři vystoupili pracovníci
Krajského úřadu Kraje Vysočina, zástupci ústředních vodoprávních úřadů – Ministerstva
zemědělství a Ministerstva životního prostředí a dále zástupci České komory
autorizovaných inženýrů a techniků a České asociace hydrogeologů.



Podklady na návštěvu ministra zemědělství
OŽPZ zpracoval pro návštěvu ministra zemědělství Mariána Jurečky na Vysočině dne
25. 4. 2014 podklady, zahrnující témata z oblasti lesnictví, vodního hospodářství
a zemědělství.



Spolupráce při akcích lesní pedagogiky
Na den 13. 5. 2014 byla připravena ve spolupráci s Lesním družstvem obcí Přibyslav pro
žáky základních škol akce lesní pedagogiky. Nedaleko obce Ransko se více než 70 dětí
alespoň z části seznámilo s hospodařením v lesích Kraje Vysočina. O tyto akce je ze
strany škol velký zájem.



Pachové ohradníky
Od roku 2010 je v Kraji Vysočina realizován projet pachových ohradníků. Na základě
rozhodnutí rady kraje byl i v letošním roce přijat nadační příspěvek z Nadace pojišťovny
Generali. I díky tomu byla v letošním roce obnovena účinnost 100 km pachových
ohradníků podél silničních komunikací, které se díky tomu stávají mnohem
bezpečnějšími, pokud se týká srážek vozidel se zvěří.



Pracovní setkání zástupců krajů a Dolního Rakouska v oblasti zemědělství
a lesnictví
V rámci Dohody o spolupráci mezi kraji České republiky Jihomoravským, Jihočeským
a Vysočinou a spolkovou zemí Dolní Rakousko se zástupci OŽPZ dne 5. 5. 2014
účastnili jednání pracovní skupiny Zemědělství a lesnictví, které se konalo v Dolním
Rakousku. Předmětem jednání byla výměna poznatků a zkušeností z oblasti zemědělství
a lesnictví, zejména k problematice zemědělského školství, produkci osiv a lesnickým
aktivitám.



Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNOV)
Pro podporu ISNOV vyjednal odbor dodatek smlouvy o spolupráci s kolektivním
systémem ASEKOL s.r.o. na rok 2014, jednání byla oproti dřívějšku komplikovanější.
Odbor zorganizoval jednání řídícího výboru ISNOV zaměřené na oponenturu díla
Analýza možností energetického využívání odpadů v Kraji Vysočina. Odbor vedl
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připomínkové řízení k návrhu uvedeného díla s předpokladem dokončení a odevzdání
díla do konce dubna 2014.


Operační program Životního prostředí
Odbor zpracoval extrémní nárůst vydávání stanovisek k žádostem do OPŽP. Například
v prioritních osách 2, 3 a 4, oproti v lednu a únoru zpracovávaných cca deseti případů
měsíčně v dubnu je to přes 10 případů denně. Navíc odbor se snažil řešit podané žádosti
o stanoviska v extrémně krátkých termínech, aby stanoviska mohli žadatelé včas
zapracovat do žádostí na Státní fond životního prostředí ČR do uzávěrky příslušné výzvy.
Podobný nárůst zpracování stanovisek byl i v prioritní ose 6, kdy termín podání žádostí
končil dne 15. 4. 2014.



Podklady na návštěvu ministra životního prostředí
Oddělení ochrany přírodních zdrojů se podílelo na přípravě trasy po přírodních
zajímavostech Kraje Vysočina pro ministra životního prostředí, který nás navštíví
v květnu a připravilo 2 varianty řešení podle okamžitého stavu počasí. Dále připravilo
materiály k jednání – legislativní připomínky k návrhům zákonů. Na začátek května je ve
Žďárských vrších připraven terénní seminář pro úředníky krajských úřadů – ochránce
přírody.



Terénní seminář se zaměřením na ochranu přírody a krajiny
Pod záštitou gesčního radního uspořádalo oddělení ochrany přírodních zdrojů OŽPZ ve
dnech 6. 5. - 7. 5. 2014 v CHKO Žďárské vrchy celorepublikový seminář pro krajské
úřady – ochranu přírody a krajiny, který se týkal výkonu přenesené působnosti za účasti
zástupců CHKO (Chráněná krajinná oblast) a AOPK (Agentura ochrany přírody
a krajiny).

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,
tajemníci, dozorová činnost, registrace dobrovolných svazků obcí.
Byla zorganizována druhá výjezdní porada zaměstnanců úřadů, kteří zabezpečují výkon
přenesené působnosti na úseku přestupků s kvalitním programem: přítomen byl zástupce
úřadu veřejného ochránce práv, zástupci Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva dopravy
ČR, zástupci Krajského ředitelství Policie ČR Jihlava a zástupce organizace Kruh
bezpečí.
Na ostatních shora uvedených úsecích zajišťuje OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
OddOSČ pokračuje v organizačně technické přípravě voleb do Evropského parlamentu,
které prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. května 2014. V současné době byly
rozeslány pozvánky na školení členů okrskových volebních komisí.

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


Doprava
V uvedeném období byly provedeny 2 kontroly státního odborného dozoru u dopravců,
bylo zkontrolováno 26 nákladních vozidel na silnicích. Bylo řešeno 20 odvolání.
Dopravcům bylo uloženo 19 pokut, z toho bylo 12 kaucí v celkové částce 290.000 Kč.
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Investiční výstavba
Byly dokončeny 4 výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací na akce hrazené
z rozpočtu kraje. Byly dokončeny 4 výběrová řízení na výkon koordinátora BOZP
a 4 výběrová řízení na výkon technického dozoru investora.
Probíhají 3 výběrová řízení na realizaci staveb spolufinancovaných z prostředků EU.
Probíhá 1 výběrové řízení na stavby a 1 výběrové řízení na vypracování projektových
dokumentací hrazených z rozpočtu kraje.
Byly zahájeny práce (po zimní přestávce) na 8 stavbách, bylo dokončeno vypracování
a předání 5 projektových dokumentací.



Projektové řízení
V uvedeném období byly vyplacené dotace z grantového programu Bezpečná silnice
2013 ve výši 194.000 Kč.
V uvedeném období byly přijaté dotace ve výši 95 mil. Kč.



Dopravní obslužnost, správa komunikací
Tvorba koncepčních materiálů ke komplexnímu dopravnímu systému Kraje Vysočina.
Příprava podkladových materiálů pro rozhodování v orgánech Kraje Vysočina.
Práce na rozpočtovém výhledu odboru.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR):


Realizace projektů financovaných z ROP JV
OKPPCR ve sledovaném období pokračuje v realizaci či naplňování udržitelnosti projektů
financovaných z ROP JV:
- Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ –
dokončení předmětu veřejné zakázky na prodej dvou kusů optických vláken
v podzemním telekomunikačním vedení v trase mezi body Muzeum Vysočiny Třebíč,
příspěvková organizace, Městská policie Třebíč, Nemocnice Třebíč a depozitář
Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace a dále zhotovení nových
souvisejících dokončovacích prací. Příprava závěrečné monitorovací zprávy s žádostí
o platbu.
- Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – schválení závěrečné monitorovací
zprávy s žádostí o platbu a následné proplacení dotace. Digitalizace sbírkových
předmětů a doplňování databáze prezentační webové aplikace v průběhu
udržitelnosti projektu.
- Projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ – nachází se ve fázi udržitelnosti,
databáze vytvořené webové prezentační stránky je průběžně aktualizována
a doplňována o nové informace.



Další projekty a spolupráce na projektech a jiných aktivitách
- projekt Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen
a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen – přípravné práce související
s aktuální výzvou z Fondu EHP,
- realizace 10. ročníku veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní
počin roku 2013. Do 16. 4. 2014 probíhalo hlasování, v současné době probíhá
vyhodnocování výsledků ankety a příprava slavnostního večera. Slavnostní večer
k vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 27. 5. 2014 v Muzeu Vysočiny Třebíč,
příspěvkové organizaci.
- členství a přítomnost na schůzkách vědomostní platformy Turistika orientovaná
na přírodu, zdraví, města a kulturu při Euroregionu Dunaj Vltava
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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 (předložení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje, uzavírání smluv
o poskytnutí dotace),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (předložení k rozhodnutí
zastupitelstvu kraje, uzavírání smluv o poskytnutí dotace, průběžná kontrola, kontrola
vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, administrace nových žádostí
o dotaci na podporu účasti na národních přehlídkách),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina a na zpracování
předprojektové dokumentace a dotace městům UNESCO – administrace (uzavírání
smluv o poskytnutí dotace),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2013“ – administrace (sběr
žádostí, poskytování informací, konzultace projektů)
- grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2014“ – administrace
(grantu, kontrola administrativního souladu, příprava zasedání řídících výborů,
příprava materiálů pro jednání rady a zastupitelstva),
- grantový program Fondu Vysočiny „Edice Vysočiny 2014“ – administrace (příprava
výzvy pro jednání rady a zastupitelstva),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2012“ – prodloužení termínu pro realizaci poslední žádosti),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2013“ – administrace (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům,
průběžná kontrola),
- grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2013“ – administrace
(průběžná kontrola),
- grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2014“ - příprava nového
znění, schůzka se zájemci o podporu, projednání v Komisi kultury, vnějších vztahů
a cestovního ruchu
- „Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – administrace (distribuce smluv, průběžné
plnění kritérií)



Koncepční a programové materiály
- „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina pro léta 2014-2020“ –
součinnost s další fází - posouzení vlivu na životní prostředí SEA, schůzka nad
dalším postupem plnění opatření vyplývajících z Cyklostrategie
- Součinnost s VŠPJI nad prací na analytické části Strategie cestovního ruchu v Kraji
Vysočina pro roky 2015-2020 – sběr dat pro vyčíslení míry turistického potenciálu,
nastavení dotazníkového šetření u návštěvníka



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),
- kontrola výkonu státní správy na úseku památkové péče Městského úřadu Pacov
a Nové Město na Moravě
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příprava semináře pro pracovníky obcí s rozšířenou působností na úseku památkové
péče.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Byla vyhlášena další kola výběrových řízení na zájemce o koupi nepotřebného
nemovitého majetku kraje.
Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.
Průběžně se řeší vzájemné majetkoprávní vypořádávání pozemků mezi krajem a obcemi
a Českou republikou.
Kontinuálně probíhá majetkoprávní příprava silničních staveb.
Řeší se řada majetkoprávních úkolů v souvislosti s přípravou a realizací akcí v rámci
projektů transformace klientů ústavů sociální péče.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Probíhá realizace a příprava dalších objektů budovaných v rámci projektů transformace
klientů ústavů sociální péče.
Probíhá projektová a inženýrská příprava staveb zařazených v přílohách schváleného
rozpočtu kraje pro rok 2014, postupně jsou na základě dokončených výběrových řízení
uzavírány smluvní vztahy se zhotoviteli.



Veřejné zakázky
Je vyhlášena řada zadávacích řízení na veřejné zakázky.
Bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci Nemocnice
Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie.
Bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci Domov důchodců
proseč u Pošné – přístavba pavilonu
Probíhá zadávací řízení na veřejnou zakázku na akci Nemocnice Třebíč – pavilon
chirurgických oborů – projektová dokumentace.
Probíhá zadávací řízení na veřejné zakázky na stavební práce v rámci projektu
Transformace ÚSPMP Těchobuz II a III.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Čistá Vysočina
V termínu 4. 4. 2014 - 14. 4. 2014 proběhla v Kraji Vysočina již tradiční akce Čistá
Vysočina, v rámci které probíhá úklid veřejných prostranství a okolí silnic. Přes 18 tisíc
účastníků z řad škol, NNO, obcí, spolků, sdružení a jednotlivců se podílelo již na
6. ročníku této akce. Přihlašování probíhalo od 17. 2. 2014, na základě přihlášek Kraj
Vysočina poskytl více jak 800 vest, 8 tis. žlutých a 9 tis. modrých pytlů na sběr odpadu.
Při organizaci akce ORR spolupracoval s pověřenými obcemi, které se podílely na
distribuci pomůcek pro sběrače. Odpad od krajských silnic svážela KSÚS, od ostatních
jejich vlastníci. Celkové množství tun sesbíraného odpadu je prozatím vyhodnocováno.



Krajská konference NNO
Ve čtvrtek 10. 4. 2014 proběhla na Krajském úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě
9. konference neziskových organizací Kraje Vysočina za účasti více než 80 zástupců
těchto organizací. Záštitu nad tímto setkáním převzal Petr Piňos, radní pro oblast
multikulturní spolupráce a neziskový sektor. Dopoledne bylo věnováno aktuálním
informacím (vývoj příprav programovacího období 2014 – 2020, možnosti spolupráce
s MAS Kraje Vysočina a změny v některých zákonech), odpoledne valné hromadě, na
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které byli zvoleni noví zástupci, kteří budou v příštích dvou letech hájit zájmy neziskovek
v Kraji Vysočina i mimo region.


Příprava na programovací období EU 2014-2020
9. dubna byla schválena vládou Dohoda o partnerství, která je základním dokumentem
pro dané období a stanovuje věcný a finanční rámec připravovaného programovacího
období. Dohoda byla následně 18. dubna odeslána Evropské komisi k posouzení.
Odesláním dohody začala běžet tříměsíční lhůta, kterou mají členské státy pro formální
odevzdání návrhů jednotlivých operačních programů. Ze strany MMR aktuálně stále
nebyly vypořádány připomínky k jednacím řádům a statutům Národní a Regionální stálé
konference a k osnově Regionálního intervenčního rámce. První jednání RSK tak nebylo
možné zatím svolat, rovněž zpracování RIR nebylo z výše uvedeného důvodu zahájeno.
MMR aktuálně pracuje na Metodickém pokynu k integrovaným nástrojům, podle kterého
budou aglomerace a MAS připravovat svoje strategie a dále pak Národní dokument
k územní dimenzi (ÚD), který by měl vymezit tento pojem a stanovit ÚD v operačních
programech.
Kraj Vysočina koordinuje, na základě usnesení Dopravní komisí AK ČR, ve spolupráci
s MMR a MD přípravu kritérií přijatelnosti pro specifický cíl IROP v rámci specifického cíle
1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální
silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“, kdy dochází na základě stanovených
kritérií k prioritizaci silniční sítě v majetku krajů ČR a jejímž výsledkem je celorepubliková
mapa těchto komunikací pro další vyjednávání s Evropskou komisí.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období byly nebo budou realizovány tyto činnosti:
- v uvedeném období byly zpracovány a odeslány na MŠMT ČR výroční zprávy za
jednotlivé globální granty a mimořádné monitorovací zprávy, společně se souhrnnými
žádostmi o platbu. V souhrnných žádostech o platbu bylo zahrnuto 130 žádostí
o platbu příjemců grantových projektů a vůči poskytovateli dotace MŠMT ČR bylo
požádáno o proplacení částky ve výši téměř 33 mil. Kč. Současně bylo
zadministrováno a proplaceno v období od 1. 4. do 13. 5. 2014 celkem 29 žádostí
o platbu příjemců grantových projektů, kterým bylo proplaceno 7.623.133,47 Kč. Ve
sledovaném období rovněž proběhla certifikace výdajů za období 23. 11. 2013 –
31. 12. 2013, k certifikaci bylo odesláno 6.091.864,91 Kč.
- pro příjemce z 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. výzvy oblasti podpory 3.2,
proběhl dne 7. 5. 2014 seminář pro práci s tzv. inteligentním rozpočtem.

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


Oddělení kanceláře hejtmana
- Ve dnech 9. – 11. 4. 2014 se uskutečnila návštěva běloruské delegace (Minská
oblast) v Kraji Vysočina,
- Dne 25. 4. 2014 se konala návštěva ministra zemědělství v Kraji Vysočina,
- Ve dnech 7. – 10. 5. 2014 se uskutečnila pracovní cesta hejtmana Kraje Vysočina
do partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny,
- Dne 12. 5. 2014 navštívil Kraj Vysočina ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
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Ve dnech 28. – 30. 4. 2014 proběhla prezentace 14 krajských středních škol
na přehlídce Mladý tvorca v partnerském Nitranském samosprávném kraji za účasti
zástupců vedení Kraje Vysočina.



Seminář krizového řízení
OSH-OKŘB uspořádal ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic
(ŘSD) a Správou státních hmotných rezerv odborný seminář k problematice využití
mostních provizorií za krizových situací. Seminář se uskutečnil ve dnech 28. – 30. dubna
2014 ve Výcvikovém středisku Ministerstva dopravy v Kojetíně a byl určen zejména pro
pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina.



Setkání s úspěšnými olympioniky z VI. Her zimní olympiády dětí a mládeže v Kraji
Vysočina 2014
Dne 11. 4. 2014 se uskutečnilo v Horáckém divadle v Jihlavě setkání s úspěšnými
olympioniky z VI. Her zimní olympiády dětí a mládeže v Kraji Vysočina 2014.
Společenské setkání bylo poděkováním všem organizátorům, zástupcům Českého
olympijského výboru, trenérům, ředitelům sportů, rodičům sportovních nadějí, ale
především sportovcům-medailistům za výbornou spolupráci, vykonanou práci a skvělou
reprezentaci našeho Kraje Vysočina. Společného setkání se zúčastnily také medailistky
ze zimní olympiády v Soči Martina Sáblíková a Veronika Vítková.



Gastrofestival Nitra, Nitranský samosprávný kraj
Ve dnech 25. – 28. 3. 2014 se uskutečnila mezinárodní gastronomická soutěž středních
hotelových škol. Kraj zde reprezentovala Střední hotelová škola Třebíč, která obsadila
bronzovou příčku. Zúčastnila soutěžní družstva ze Slovenska, Maďarska, Francie a ČR.
Kraj přispěl škole na účast 50.000 korun. Za krajskou samosprávu se ve dne 26. března
zúčastnila radní pro školství Jana Fialová a zástupce OVV.



Mladý tvorca 2014, Nitranský samosprávný kraj
Ve dnech 29. – 30. 4. 2013 se uskutečnil v areálu výstaviště Agrokomplex již 22. ročník
prodejní výstavy výrobků žáků středních odborných škol a středisek praktického
vyučování v Nitře. V letošním roce byla výstava spojena s veletrhem práce Job-Expo
2014. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet škol z Kraje Vysočina, celkem
14 škol (v loňském roce 9). Každoročně se uděluje Cena hejtmana Kraje Vysočina za
nejzajímavější výrobek (jedna cena je určena pro nejzajímavější výrobek ze všech
přihlášených škol a druhá cena je určena pro školu z Kraje Vysočina).



Návštěva atašé pro výuku francouzského jazyka
Dne 2. 4. 2014 navštívil Jihlavu atašé pro výuku francouzského jazyka Francouzského
institutu v Praze Gérard Enjolras. V jeho programu bylo zařazeno setkání s představiteli
kraje, návštěva Gymnázia Jihlava a jednání se zástupci francouzských klubů v Jihlavě
a Třebíči. Cílem návštěvy byla zejména podpora programu Jeden rok v ChampagneArdenne, možnosti jednoletého studia středoškoláků z Vysočiny v partnerském
francouzském kraji, a také rozšíření spolupráce i do oblasti základního školství.



Stážisté pro kancelář kraje v Bruselu
V průběhu měsíce dubna proběhla výběrová řízení na pozice stážistů do kanceláře
Kraje Vysočina v Bruselu a jednání v této věci s Vysokou školou polytechnickou
v Jihlavě. Byly vybrány tři studentky vysokých škol, které by měly zajistit kontinuitu
ve stážích v kanceláři až do konce května 2015.



Výstava Artothèque éphémère # 3, Region Champagne-Ardenne
Dne 17. 4. 2014 se za účasti představitelů Kraje Vysočina a Regionu ChampagneArdenne uskutečnilo v Oblastní galerii v Jihlavě otevření výstavy Artothèque
éphémère #3. Hosty z partnerského regionu za oblast kultury vedla paní Nathalie Dahm,
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viceprezidentka pro kulturu Champagne-Ardenne. Ta se během návštěvy setkala
s hejtmanem Jiřím Běhounkem a radní Marií Kružíkovou s cílem zintenzivnit spolupráci
v oblasti kultury.
ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 45 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 9 návrhům zákona, k 4 návrhům
nařízení vlády, k 19 návrhům vyhlášek a k 13 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí roku 2014
OddŘLZ zveřejnilo aktualizaci katalogu vzdělávacích akcí realizovaných v sídle kraje.
Došlo v něm k rozšíření vzdělávacích aktivit, reflektující potřeby vznesené
prostřednictvím vedoucích zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a k úpravě
a doplnění termínů stávajících aktivit. Katalog je určen pro zaměstnance Kraje Vysočina,
ale i jím řízených příspěvkových organizací. Volná kapacita je případně nabízena také
účastníkům z obcí s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou působností.



Obnovení akreditací vzdělávacích programů pro průběžné vzdělávání
OddŘLZ podalo na MV ČR žádosti o obnovení akreditací vzdělávacích programů, které
má Kraj Vysočina za akreditované. Akreditace vzdělávacím programům se dle zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů uděluje na dobu 3 let. Kraj Vysočina má
zaakreditováno 18 vzdělávacích programů, z toho u 5 z nich končí akreditace. Byla
podána žádost o obnovení akreditace na vzdělávací programy: Korupce ve veřejné
správě a obrana proti ní, Veřejné zakázky, Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, Zákon
o obcích a předpisy související, Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů. Akreditace vzdělávacím programům
se dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Přihláška do soutěže 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
8. ročníku uvedené soutěže. V loňském 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.



Přihláška do soutěže Podnik podporující zdraví
Projekt podpory zdraví na pracovišti je jedním z dílčích strategických cílů k naplnění vize
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Cílem projektu je zajistit bezvadné ošetření oblasti
ochrany zdraví na pracovišti včetně podpory aktivit vedoucích k upevnění či udržení
fyzického zdraví zaměstnanců a podpory duševního zdraví a tím docílit zlepšení
zdravotního stavu zaměstnanců a zvýšení prestiže činností v oblasti zdravého životního
stylu. Krajský úřad prostřednictvím OddŘLZ připravil letos počtvrté přihlášku do soutěže
„Podnik podporující zdraví“ každoročně vyhlašované Státním zdravotním ústavem.
S každou účastí potvrdil Státní zdravotní ústav lepší výsledky v oblasti podpory zdraví
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a péče o zdraví zaměstnanců Kraje Vysočina. V návaznosti na již udělená ocenění
(v roce 2007 to byl získaný titul Podnik podporující zdraví I. stupně, v roce 2009 pak
ocenění Podnik podporující zdraví II. stupně) získal Krajský úřad Kraje Vysočina v roce
2011 nejvyšší ocenění, tj. titul „Podnik podporující zdraví III. stupně“, který je oprávněn
používat tři roky, tj. do roku 2014. V následujícím období proběhne audit se zaměřením
na kontinuitu již dříve dosažených výsledků a na jejich zlepšování.


Pracovní jednání k návrhu legislativní změny
OddŘLZ se zúčastnilo jednání MŠMT a MZ k návrhu novely zákona o specifických
zdravotních službách ve vztahu k lékařským prohlídkám žáků a studentů a uplatnilo
vyjádření k navrženým změnám mající vliv na administrativní zjednodušení a zmírnění
finančních dopadů v praxi.



Meziresortní připomínkové řízení
OddŘLZ se podílelo na vypracování zásadních připomínek Kraje Vysočina v rámci
meziresortního připomínkového řízení k návrhu novely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících.



Metodická pomoc příspěvkovým organizacím
Prostřednictvím portálu PO poskytlo OddŘLZ zintenzivněnou metodickou pomoc
středním školám v oblasti odměňování členů zkušebních komisí maturitních
a závěrečných zkoušek.



Rozšíření nabídky pro příspěvkové organizace na Portálu příspěvkových
organizací Kraje Vysočina
OddŘLZ rozšířilo Portál PO v části Vzdělávací akce o odkaz Přehled realizovaných
vzdělávacích akcí a o odkaz Hodnocení vzdělávacích akcí, které pořádá Krajský úřad
Kraje Vysočina. Pod těmito odkazy je přehled počtů účastníků na jednotlivých
vzdělávacích aktivitách a jejich hodnocení. Hodnocení vzdělávacích aktivit se provádí na
základě vyhodnocených evaluačních dotazníků všech účastníků (KrÚ, obce, PO), kteří
danou vzdělávací aktivitu vyhodnotili. Oba nové odkazy byly zřízeny jako informativní pro
získání zpětné vazby o aktivitách, které jsou příspěvkovým organizacím nabízeny
a poskytovány.



Evidenční listy důchodového pojištění
OddŘLZ zajistilo činnosti související s vyplněním a odesláním evidenčních listů
důchodového pojištění za rok 2013 zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu,
zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracovní činnosti a volených představitelů
kraje.

V Jihlavě dne 25. 4. 2014
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