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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 16. 12. 2014 s výhledem do 27. 1. 2015
Následující písemná zpráva zachycuje období od 16. 12. 2014 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 9. 1. 2015 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
27. 1. 2015 (1. zasedání v roce 2015). Je přílohou materiálu (ZK-01-2015-03, 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):


Investiční mapa
Po sérii informací k rozpočtu připravil odbor ve spolupráci s odborem IT novou speciální
službu Mapa investic a oprav do nemovitostí Kraje Vysočina v užívání příspěvkových
organizací. Díky ní mají uživatelé možnost prohlédnout si jakoukoliv část regionu
s budovami v užívání krajských škol, nemocnic, zařízení sociální péče či organizací
z oblasti kultury včetně výše investic a oprav těchto nemovitostí. Propojení na mapu
budov naleznou zájemci i u každé příspěvkové organizace na webu Rejstřík
příspěvkových organizací v části Ostatní informace.

Odbor informatiky (OI):


Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované
organizace po dobu 3 let
Dne 30. 12. 2014 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem nadlimitní veřejné
zakázky „Užívání a podpora licencí SW ESRI pro Kraj Vysočina, jeho orgány a zřizované
organizace po dobu 3 let“ - společností ARCDATA Praha, s.r.o.
Tato smlouva umožňuje krajskému úřadu i příspěvkovým organizacím kraje de facto
neomezené využívání softwarových produktů společnost ESRI, které jsou zaměřeny na
práci s geografickými daty.



Zahájení krajské kola 17. ročníku soutěže Zlatý erb
Dne 5. ledna 2015 byl vyhlášen další ročník soutěže Zlatý erb, ve kterém se
z přihlášených účastníků vybírají nejlepší webové stránky měst a obcí Kraje Vysočina.
Novinkou letošního ročníku je zvláštní kategorie pro všechna školská zařízení v Kraji
Vysočina, která se mohou přihlašovat prostřednictvím webového formuláře na adrese
http://zlatyerb.obce.cz/vysocina.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období byly provedeny 3 kontroly státního odborného dozoru u dopravců.
Dopravcům bylo uloženo 17 pokut, z toho 11 kaucí. Výše udělených pokut celkem
328 000 Kč, z toho kauce 145 000 Kč.
Bylo řešeno 12 odvolání.
Byly provedeny kontroly 2 školicích středisek.
Byla provedena 1 kontrola čerpání finančních prostředků z Fondu Vysočiny – GP
„Podpora budování dětských dopravních hřišť“.
Byl uspořádán dvoudenní seminář BESIP pro pracovníky obcí s rozšířenou působností.
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Projektové řízení
Příprava výzvy grantového programu Bezpečná silnice 2015.
Příprava záměrů pro Integrovaný regionální operační program.
Přijaté dotace ve výši 33 mil. Kč z ROP Jihovýchod a 27 mil. Kč z EÚS Rakousko – ČR
V rámci projektu Analýzy potenciálů přeshraniční veřejné dopravy vypracována studie
turistické autobusové linky Raabs an der Thaya – Dobersberg – Slavonice – Dačice –
Telč – Třebíč – Jaroměřice nad Rokytnou – Moravské Budějovice – Dešov – Bítov –
Vranov – Riegersburg – Zissersdorf – Geras.



Investiční výstavba
Probíhají 2 výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací, jedno výběrové
řízení na diagnostiky mostů a 12 výběrových řízení na zhotovitele stavebních prací akcí
hrazených z rozpočtu kraje. Probíhají 2 výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací
akcí spolufinancovaných z prostředků EU.
Byla dokončena realizace staveb hrazených z rozpočtu kraje v roce 2014, realizace
3 staveb bude dokončena na jaře 2015 z důvodu provádění víceprací nebo odstranění
vad a nedodělků nebránícím užívání.
Bylo dokončeno vypracování a předání 5 projektových dokumentací.



Dopravní obslužnost
Dokončování veřejné zakázky „Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti,
jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících“. Zahájení jednání k uzavření smlouvy o dílo.
Administrace dodatků linkových dopravců pro rok 2015.
Jednání s Jihočeským krajem ve věci uzavření dodatku s dopravcem Jindřichohradecké
místní dráhy a.s.
Jednání s Jihomoravským krajem ve věci přípravy mezikrajské smlouvy „Smlouva
o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje a Kraje
Vysočina regionální železniční osobní dopravou“.
Jednání s Ministerstvem dopravy ČR k poloze rychlíků objednávaných ministerstvem
dopravy.

SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):


Finanční prostředky získané odborem sociálních věcí z fondů Evropské unie
Odbor sociálních věcí ve sledovaném období zpracoval statistiku získaných finančních
prostředků z fondů EU. V současné době jsou zaměstnanci odboru realizátoři několika
projektů. Mezi ty finančně nejobsáhlejší patří Transformace sociálních služeb a Podpora
financování sociálních služeb. Za rok 2014, v rámci končícího programovacího období,
se odboru sociálních věcí jako realizátorovi projektů povedlo získat do 31. 12. 2014
finanční prostředky ve výši 518 172 370 Kč z fondů EU. Tato částka v sobě zahrnuje již
vyplacené dotace na základě monitorovacích zpráv. Jelikož v současné chvíli většina
z projektů ještě dobíhá, předpokládáme v roce 2015 příjem dalších finančních prostředků
z fondů EU ve výši 166 840 545 Kč na další aktivity spojené s rozvojem sociálních služeb
v Kraji Vysočina.



Transformace sociálních zařízení
V druhé polovině prosince bylo ve městech Bystřice nad Pernštejnem a Velké Meziříčí
otevřeno nové bydlení pro klienty Domova Kamélie Křižanov (tehdejší název ÚSP
Křižanov). Na obou místech byly v rámci procesu transformace postaveny dva domy,
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každý o kapacitě šest osob. Stavby vycházející vstříc začlenění lidí s postižením do
běžné společnosti vyrostly za necelý rok. V Bystřici nad Pernštejnem vznikly také
prostory pro terapie a denní aktivity. Nový domov tu najdou klienti s vyšší a střední mírou
podpory. Ve Velkém Meziříčí budou žít lidé, kteří vyžadují střední míru podpory.
Kraj Vysočina rozdělil mezi vybrané domovy důchodců více než 280 tisíc korun na nákup
dalších evakuačních podložek. Speciální vybavení má v případě nouze pomoci
s bezpečným transportem především imobilních klientů. Evakuačními podložkami jsou
vybaveny lůžka klientů, kteří jsou převážně nebo úplně upoutaní na lůžko, a jejich
případná evakuace je tedy možná pouze transportem na lůžku nebo právě za pomoci
evakuační plachty. Použití je možné i tam, kde jsou stísněné prostory, nebo by bylo
obtížné využít z jakýchkoli důvodů výtah. V současné době jsou vykryty aktuální potřeby
všech krajských zařízení.


Aktivity v projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině“
Od 3. 11. 2014 funguje kontaktní Family Point v Třebíči. Místo určené rodinám
má otevřeno od pondělí do pátku a kopíruje otevírací hodiny městského úřadu. O provoz
se starají dvě pracovnice. Návštěvníkům poskytují informační servis ve všech oblastech
týkající se rodiny, volnočasových aktivit v regionu, a rovněž kariérní poradenství.
Do činnosti kontaktního Family Pointu spadá také organizace seminářů či společných
akcí pro rodiče s dětmi. Příchozí zde najdou také zázemí pro odpočinek či péči o děti.
S účinností od 1. 1. 2015 zahájil provoz kontaktní Family Point v Jihlavě na Palackého
ulici v prostorách Kraje Vysočina. Do těchto prostor bude také v průběhu ledna
přestěhován Senior Point, který byl dočasně umístěn na krajském úřadě.



Aktivity v projektu „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji
Vysočina“
Dne 15. 12. 2014 byla uzavřena „Smlouva o dílo“ s firmou Augur Consulting s.r.o.
Účelem této smlouvy je zajištění odborné analýzy pro podporu procesů řízení politiky
sociálního začleňování příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina, efektivní
a udržitelné sítě služeb zaměřených na tuto cílovou skupinu v rámci projektu.
Dne 7. 1. 2015 byla ze strany řídícího orgánu OP LZZ uskutečněna veřejnosprávní
kontrola na místě, zaměřená na období od zahájení realizace projektu až do dne
kontroly. Výsledky kontroly by měly být k dispozici do 30 dnů od provedení kontroly
na místě.
Dne 14. 1. 2015 proběhlo V. zasedání platformy zaměřené na řešení aktuálních
problémů a aktivit souvisejících s cílovou skupinou.
Dne 15. 1. 2015 proběhl v rámci projektu IV. workshop na téma: „Ekonomika sociální
firmy a řešení procesu začleňování příslušníků romského etnika“, jejímž moderátorem byl
Mgr. David Beňák, místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.



Pořádané semináře
Dne 8. 1. 2015 se uskutečnil seminář pro sociální pracovníky na téma „Dávky pomoci
v hmotné nouzi“.
Dne 14. 1. 2015 se uskutečnil seminář na téma „Účetní závěrka“, který je určen
pro příspěvkové organizace, přednášejícím byl auditor Ing. Luboš Liška.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů středních škol
OŠMS pokračuje v metodické podpoře středních a základních škol při přípravě na pilotní
ověřování jednotného zadání přijímacích zkoušek vyhlášené MŠMT pro rok 2015. Dne
20. 1. 2015 proběhne další jednání pracovníků OŠMS s pracovníky CERMATU s cílem
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postupně odstraňovat nejasnosti v koncepci nového přijímacího řízení (např. přijímací
řízení a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami).


Jmenování členů školských rad pro další funkční období
OŠMS připravil návrh na jmenování členů školských rad ve školách a školských
zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina. V materiálu do rady kraje byl navržen postup
jmenování členů školské rady za zřizovatele. Rada kraje tento postup schválila.
V současné době OŠMS zpracovává nominace členů školských rad z řad zastupitelů
a členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Nové školské rady budou
jmenovány k 31. 1. 2015.



Jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky a závěrečné
zkoušky
OŠMS připravuje podklady pro jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní
zkoušky a závěrečné zkoušky v roce 2015.



Rozpočet regionálního školství
Byly zahájeny práce k provedení finančního vypořádání státních dotací poskytnutých
školám a školským zařízením v roce 2014 z rozpočtu MŠMT. Jedná se o částku (bez
evropských projektů) 4 151 843 321 Kč.
Byly zpracovány podklady pro rozpis rozvojového programu MŠMT na rok 2015 „Zvýšení
platů pracovníků regionálního školství“, kterým školy a školská zařízení v roce 2015
obdrží potřebné prostředky na navýšení tarifů od 1. 11. 2014. Tento rozvojový program
na rok 2015 neobsahuje, na rozdíl od roku 2014, prostředky na plošné navýšení částky
připadající na krytí rozdílů tarifů pedagogických a nepedagogických pracovníků
vykázaných v oddíle IV. výkazu P1-04 k 30. 9. 2014.
Pokračuje příprava na rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2015 –
zejména tvorba bilanční sestavy jednotek výkonů dle zahajovacích výkazů školního roku
2014/2015 jednotlivých právních subjektů.



Podpora technických a přírodovědných oborů
Spolupráce s firmou Bosch Diesel na podporu technického vzdělávání:
 pokračuje práce metodického týmu, který zahájil přípravu metodických materiálů pro
práci se stavebnicemi ve výuce v 1. – 3. třídách ZŠ, s použitím postaviček časopisu
Čtyřlístek, aktuálně se řeší výběr stavebnice pro tyto účely;
 metodický tým pod vedením OŠMS pokračuje v přípravě druhého ročníku soutěže
„Stavíme z Merkuru“;
 pobíhá dotisk metodik pro použití stavebnic Merkur pro základní školy, které mají
stavebnice, následně proběhne jejich distribuce.
V rámci projektu Přírodní a technické obory finišují přípravy vydání prvního čísla
Sebevzdělávacího časopisu v rozsahu cca 70 stran A4. Probíhá příprava jednodenního
školení učitelů vzdělávacích aktivit, zaměřené na kompetence učitele při výuce
přírodovědných a technických oborů.
Pokračuje realizace projektů Od myšlenky k výrobku 2 a Badatelská centra pro přírodní
vědy, které jsou zaměřené na modernizaci vybavení středních škol.



Spolupráce s partnerskými regiony
Byla uskutečněna návštěva partnerského regionu Champagne-Ardenne v rámci projektu
„Cooking Together“, který je realizován v programu Erasmus+ (KA2 – Spolupráce na
inovacích a výměna osvědčených postupů – Strategická partnerství v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a mládeže). Zástupci OŠMS a Vysočina Education prodiskutovali
nastavení spolupráce a podmínky financování dle partnerské smlouvy, seznámili se
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s partnery projektu na francouzské straně a připravili společně předběžný harmonogram
projektových aktivit.


Příprava a zveřejnění pravidel v oblasti mládeže a sportu
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy
a světa ve sportovních disciplínách.
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy
a světa ve sportovních disciplínách.
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol
postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež.
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských
vzdělávacích projektů.
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní
a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé.
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže
a jejich podporu.
Byla připravena anketa Sportovec Vysočiny.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Projekt eMeDocS
V prosinci 2014 bylo hejtmanem Kraje Vysočina rozhodnuto o přímém zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na rozšíření projektu eMeDocS. S vítězným uchazečem byly
uzavřeny tři smlouvy, a to na vytvoření dokumentace pro zajištění projektu jako
mezikrajského komunikačního centra, na vytvoření nového sytému konfigurace
komunikačních uzlů a na poskytnutí licencí k užívání modulu vzdáleného přístupu pro
náhled na zdravotnickou dokumentaci. Tímto krokem dojde k rozšíření projektu
eMeDocS přes hranice kraje až na celorepublikovou spolupráci.



Veřejnosprávní kontrola – Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad
Lipou, příspěvková organizace
V průběhu prosince 2014 byla provedena průběžná veřejnosprávní kontrola u Trojlístku –
centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace. Na základě
kontroly nebyly zjištěny závažné nedostatky.



Připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové
organizace, (dále jen „ZZS KV“) na řešení krizových situací a mimořádných
událostí
V roce 2014 byla Ministerstvem zdravotnictví ČR („dále jen MZ“) poskytnuta dotace ve
výši 5 102 090 Kč na tzv. krizovou připravenost ZZS KV. Do 15. ledna 2015 byla ZZS KV
povinna odevzdat na MZ závěrečnou zprávu, kde je popsáno čerpání této neinvestiční
dotace. Z tohoto důvodu byla 8. 1. 2015 OZ provedena kontrola použití poskytnutých
finančních prostředků určených na řešení krizových situací a mimořádných událostí, na
základě které nebylo zjištěno neúčelné použití finančních prostředků.



Aktualizace centrálních číselníků
V průběhu ledna 2015 byla provedena aktualizace centrálních číselníků (účtový rozvrh,
obchodní případy) dle platné legislativy pro rok 2015 potřebných pro zajištění správného
fungování jednotného ERP systému.



Konference Dny bezpečí
Odbor zdravotnictví pořádal dne 22. ledna 2015 celostátní konferenci Dny bezpečí, která
byla zaměřena na téma „Bezpečná péče o seniory“. Tato konference předchází
slavnostnímu vyhlášení soutěže Bezpečná nemocnice.
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Vyhlášení výsledků soutěže Bezpečná nemocnice
Dne 22. ledna 2015 proběhlo každoroční slavnostní vyhlášení soutěže Bezpečná
nemocnice pro lůžková zdravotnická zařízení. Do letošního ročníku se přihlásil zatím
nejvyšší počet nemocnic, a to 16 s celkem 19 projekty.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Realizace ekologických výukových programů
Odbor životního prostředí a zemědělství administroval a na Ministerstvo životního
prostředí předložil závěrečnou zprávu k dotaci na realizaci ekologických výukových
programů. Výše dotace byla 143 tisíc Kč (stoprocentní dotace Ministerstva životního
prostředí) a jejími příjemci byly organizace zapojené do Národní sítě ekologické výchovy
(EVVO) v Kraji Vysočina, konkrétně ZO ČSOP SEV Mravenec (realizace 459
vyučovacích hodin ekologických výukových programů), Chaloupky o.p.s. včetně SEV
Ostrůvek (realizace 1717 vyučovacích hodin ekologických výukových programů)
a Stanice Pavlov o.p.s. (realizace 398 vyučovacích hodin ekologických výukových
programů). Cílovou skupinou byly převážně mateřské a základní školy v Kraji Vysočina.



Vyhlašování 17 evropsky významných lokalit
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA zahájilo práce na vyhlašování zbývajících
17 evropsky významných lokalit (součást území Natura 2000) jako nových zvláště
chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka. Tato povinnost
krajských úřadů je stanovena zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
a právem Evropských společenství.



Novela zákona o myslivosti
Dne 31. 12. 2014 vešel v platnost zákon č. 357/2014 Sb., kterým se mění zákon
č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Touto čistě technickou
novelou se přesouvá administrace příspěvků na vybrané myslivecké činnosti zpět na
krajské úřady. Finanční prostředky jsou poskytovány ze státního rozpočtu např. na
zlepšení životního prostředí zvěře, podporu ohrožených druhů zvěře, oborní chovy zvěře
se vzácnými druhy a poddruhy, dále na použití loveckých dravců v ochraně rostlin,
preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře či chov
loveckých psů a loveckých dravců.



Dar ČEZ, a.s. Kraji Vysočina
Společnost ČEZ, a.s. nabídla Kraji Vysočina finanční dar ve výši 1 000 tis. Kč za účelem
podpory projektu „Aktivity v rámci činnosti pracovní skupiny Za čistou řeku Jihlavu“.
Návrh darovací smlouvy na svém zasedání dne 17. 12. 2014 rada kraje usnesením
č. 2354/38/2014 schválila a rozhodla o uzavření této smlouvy. Darem podpořený projekt
navazuje na studii „Jakostní model povodí Jihlavy nad vodním dílem (VD) Dalešice“,
kterou ČEZ, a.s. předal koncem roku 2013 Kraji Vysočina k dalšímu využití. Z výsledků
a doporučení uvedených v jakostním modelu mimo jiné vyplynul i vznik pracovní skupiny
„Za čistou řeku Jihlavu“ ustavené gesčním radním po projednání v radě kraje dne
14. 1. 2014 s cílem zajistit přípravu vhodných opatření vedoucích ke zlepšení jakosti
povrchové vody v řece Jihlavě a jejím povodí. Dar ČEZ, a.s. je určen k pokrytí části
nákladů vyvolaných činností této pracovní skupiny.



Setkání se zástupci neziskového sektoru
OŽPZ ve spolupráci s radním Zdeňkem Chládem uspořádal setkání se zástupci
neziskového sektoru – včelaři, chovatelé, zahrádkáři. Na schůzkách si přítomní vyměnili
zkušenosti a zhodnotili spolupráci a bylo dohodnuto, že spolupráce bude pokračovat
i v roce 2015.

6 (celkem 6)

ZK-01-2015-03, př. 3
Počet stran: 12


Monitoring ovzduší
Kromě komplexního informačního systému kvality ovzduší (ISKOV) zajistil krajský úřad
na rok 2015 další podpůrné projekty kontroly kvality ovzduší. Od 1. ledna 2015 bylo
zajištěno pokračování měření imisního monitoringu kvality ovzduší v katastru krajského
města ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava se zaměřením na imisně zatíženou
lokalitu. Monitoring kvality ovzduší zajišťuje od roku 2010 firma ENVI tech Bohemia s.r.o.
Praha. V souvislosti s řešením problematiky společnosti KRONOSPAN jsme zajistili
měření prašného spadu v průmyslové zóně města Jihlavy. Monitoring prašného spadu
v průmyslové zóně města Jihlavy realizuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
pracoviště Jihlava, na 10 lokalitách v Jihlavě. Monitoring byl prováděn ve vegetačním
období po dobu 6 měsíců. V roce 2015 bude provedeno další půlroční měření. Loňské
výsledky byly nyní vyhodnoceny a budou využity při vydání integrovaného povolení dle
zákona č. 76/2002 Sb. Výsledky jsou taktéž k dispozici na webových stránkách kraje.

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,
dozorové činnosti, registrace dobrovolných svazků obcí.
Na shora uvedených úsecích zajišťovalo OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
OddOSČ pokračuje v přípravě organizačně technického zabezpečení dodatečných voleb
do Zastupitelstva obce Růžená a do Zastupitelstva obce Slavníč. Dne 7. ledna 2015
zajistilo OddOSČ první zasedání okrskových volebních komisí a školení členů
okrskových volebních komisí ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, Krajskou
správou Jihlava.

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


Projekty spolufinancované z ROP JV
 Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ –
nachází se ve fázi udržitelnosti, ukončeno vyúčtování závěrečné monitorovací zprávy
s žádostí o platbu včetně přepočtu finanční mezery. Řešení reklamací, archivace
dokumentace.
 Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – nachází se ve fázi udržitelnosti,
průběžná digitalizace sbírkových předmětů a doplňování databáze prezentační
webové aplikace. Administrace roční monitorovací zprávy o zajištění 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.
 Ukončení a finanční uzavření tří projektů v rámci ROP včetně uhrazení půjčky na
předfinancování předkladatele projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace.



Spolupráce na dalších projektech a jiných aktivitách
 Spolupráce na projektových záměrech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku kultury.



Anketa Zlatá jeřabina
 Realizace 11. ročníku veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2014. Sběr nominačních návrhů 1. 1. - 31. 1. 2015. Veřejné
hlasování od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015.
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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 s oslavami či připomenutím významných výročí obcí – administrace
(zveřejnění, poskytování konzultací před odevzdáním žádostí, sběr žádostí, kontrola
administrativních náležitostí),
 dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (zveřejnění, poskytování
konzultací před odevzdáním žádostí, sběr žádostí, kontrola administrativních
náležitostí),
 dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (kontrola
vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, průběžná kontrola),
 dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst u příležitosti ukončení
2. světové války – administrace (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací),
 grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2015“ – administrace
(příprava výzvy, předložení orgánům kraje),
 dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek - administrace
(kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, průběžná kontrola),
 dotace na podporu městům UNESCO – administrace (kontrola vyúčtování
a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
 grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2013“ – administrace (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům)
a ukončení podpory,
 grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2014“ – průběžná
kontrola,
 „Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – kontrola vyúčtování a poskytování dotací
ukončeným projektům, ukončení podpory,
 „Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina pro rok 2015“ – zveřejnění, informace
uživatelům,
 grantový program „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ – příprava znění, předložení
orgánům kraje.



Koncepční a programové materiály
 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina pro léta 2014-2020 –
finalizace, fyzické předání dokumentu a schválení v orgánech kraje.
 Analýza turistického potenciálu Kraje Vysočina - finalizace a fyzické předání
dokumentu.
 Dokončení zpracovávané Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina
na období 2015 – 2017, její projednání v Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších
vztahů Rady Kraje Vysočina a schválení na jednání Rady Kraje Vysočina usnesením
č. 2349/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014.



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),
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kontrola výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností (Městský úřad
Třebíč),
příprava pravidelného semináře na úseku státní památkové péče pro obce
s rozšířenou působností.

ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
 Ve dnech 14. – 18. 12. 2014 proběhla odborná stáž běloruských lékařů (z partnerského
regionu Minská oblast) ve zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina.
 Dne 19. 1. 2015 se uskutečnilo setkání rady kraje se starosty pověřených obcí II. a III.
stupně.
 Ve dnech 15. - 18. 1. 2015 se konal veletrh cestovního ruchu Regiontour, krajská
prezentace byla na téma Barvy Vysočiny.


Prevence kriminality
Závěrečné vyhodnocení čerpání dotací na projekty prevence kriminality v roce 2014:
a) Dotace na realizaci projektů obcí v rámci Programu prevence kriminality Kraje
Vysočina 2014 (rozpočet kraje):
 poskytnuto – 1 500 000 Kč
 čerpáno – 1 442 307 Kč
b) Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku (rozpočet kraje):
 poskytnuto – 570 075 Kč
 čerpáno – 562 044 Kč
c) Dotace na projekty prevence kriminality realizované Krajem Vysočina (státní rozpočet
a rozpočet kraje):
projekt „Řešení zadluženosti v Kraji Vysočina“
 státní dotace – přiděleno 495 000 Kč
čerpáno 495 000 Kč
 z rozpočtu kraje (povinný podíl) – přiděleno 65 000 Kč
čerpáno 55 000 Kč



Dotace na akceschopnost JPO SDH obcí
Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra obdržel Kraj Vysočina státní účelovou dotaci
na akceschopnost jednotek SDH obcí zařazených do plánu plošného pokrytí. Celkem
kraje obdržel 4 148 tis. Kč, které jsou určeny na zabezpečení akceschopnosti JSDH,
odbornou přípravu a na úhradu uskutečněných zásahů jednotky SDH obce na výzvu
územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní
obvod. V průběhu roku 2014 byla vyplacena první část dotace 1 350 tis. Kč. Nyní probíhá
administrace rozdělení a vyúčtování druhé části dotace ve výši 2 798 tis. Kč.



Opatření při přijetí podezřelé zásilky
Na základě obdrženého dopisu Ministerstva vnitra, který se týkal problematiky
doručování podezřelých zásilek ústavním činitelům České republiky v poslední době, byl
OSH pověřen koordinací přijetí odpovídajících opatření v rámci krajského úřadu ve
spolupráci s oddělením hospodářské správy a oddělením právním a krajského
živnostenského úřadu. Byl zpracován „Příkaz ředitele, kterým se stanoví postup
Krajského úřadu Kraje Vysočina při příjmu, nalezení a přebírání zásilek v období
vyhlášení I. stupně bezpečnostní ochrany objektů státní správy na území České
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zaměstnanců krajského úřadu a ostrahy) a materiální (vybavení pracoviště podatelny
osobními ochrannými pomůckami a technickými prostředky). Dne 15. 12. se vedoucí
OKŘB zúčastnil odborné přípravy na toto téma na Ministerstvu vnitra – Útvar pro ochranu
ústavních činitelů ochranné služby PČR.


Hokejové soustředění pro francouzské hokejisty ze Champagne-Ardenne
Ve dnech 26. – 30. 12. 2014 se v Pelhřimově uskutečnil pátý ročník hokejového
soustředění pro francouzské hokejové hráče ve věku 14–15 let, výběr z regionální ligy
partnerského regionu Champagne-Ardenne. Hráči trénovali se svými českými protějšky
a v rámci soustředění se také uskutečnila přátelská utkání s juniorskými týmy
z vysočinských klubů. Francouzský výběr v miniturnaji zvítězil. Hokejové soustředění
financoval Kraj Vysočina a region Champagne-Ardenne.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


2. zasedání Regionální stálé konference Kraje Vysočina
Ve středu dne 7. 1. 2015 proběhlo v Jihlavě v sídle Kraje Vysočina 2. zasedání
Regionální stálé konference Kraje Vysočina. Na tomto jednání byla představena první
pracovní verze tzv. Regionálního akčního plánu (RAP), který byl sestaven na základě
sebraných projektových záměrů od nejrůznějších subjektů z regionu, a který by se měl
stát výchozím strategickým dokumentem kraje pro požadavky na zacílení výzev v rámci
územní dimenze jednotlivých operačních programů. Dále byl nastíněn harmonogram
dalších prací týkajících se tvorby RAP včetně návrhu na vytvoření 5 tematických
pracovních skupin, které by dále rozpracovávaly požadavky z regionu na příslušné
operační programy.
Na jednání dále zazněly aktuální informace z přípravy programového období 2014-2020,
informace o stavu přípravy Integrovaného plánu rozvoje území pro Jihlavskou sídelní
aglomeraci na období 2014-2020 a informace o přípravě místních akčních skupin (MAS)
v Kraji Vysočina na nové programovací období.



Setkání se Zdravými městy a realizátory místní Agendy 21 v Kraji Vysočina
Setkání se uskutečnilo 12. 1. 2015 v sídle krajského úřadu a bylo realizováno v rámci
projektu Zdravý Kraj Vysočina ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Akce byla
určena pro zástupce Zdravých obcí, měst a pro realizátory místní Agendy 21 v kraji.
Účastníkům byly předány informace o aktuálních finančních nástrojích Kraje Vysočina
(Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování
a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina, Fond Vysočiny),
plán aktivit v oblasti místní Agendy 21 pro rok 2015, představeny akce Skutek roku 2014,
Čistá Vysočina 2015. Akce se konala pod záštitou radního pro oblast regionálního
rozvoje a územního plánování Ing. Bc. Martina Hyského.



41. Task Force OP Evropské územní spolupráce Rakousko-Česká republika 20072013
V úterý 13. ledna 2015 se zástupci Kraje Vysočina zúčastnili na půdě Národního orgánu
– MMR jednání platformy Task Force OP Evropské územní spolupráce Rakousko-Česká
republika 2007-2013. Na jednání byla řešena otázka splnění pravidla n+2 pro rok 2014,
kterého se podařilo za zvýšeného úsilí všech subjektů zainteresovaných do
implementace programu dosáhnout a zamezit tak hrozícímu krácení alokace programu.
Stejně jako v loňském roce existuje hrozba nedostatečné likvidity ze strany EK pro
proplácení přeshraničních projektů. Zatím není k dispozici oficiální vyjádření EK k této
situaci. Celková alokace určená pro období 2007-13 pro přeshraniční projekty bude
vyčerpána.
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21. Programovací skupina OP Evropské územní spolupráce Rakousko-Česká
republika 2014-2020
14. ledna 2015 se v Praze uskutečnilo za účasti všech regionů a všech subjektů
zapojených do programu již 21. setkání programovací skupiny OP Evropské územní
spolupráce Rakousko-Česká republika 2014-2020. Na programu bylo projednání prvních
připomínek, které Řídící orgán obdržel od EK během prosince. Dále bylo diskutováno
nastavení formulářů projektové dokumentace. Stejně tak i nastavení Společných pravidel
způsobilosti, Jednacího řádu Monitorovacího výboru, systému hodnocení projektových
žádostí a dalších implementačních procesů podle návrhů ze strany EK. Schválení
programu se předpokládá v létě 2015 a schvalování prvních přeshraničních projektů
koncem roku 2015.

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


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska ke 42 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 7 návrhům zákona, k 10 návrhům
nařízení vlády, k 9 návrhům vyhlášek a k 16 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Metodická podpora příspěvkovým organizacím v oblasti pracovněprávní
OddŘLZ v daném období zpracovalo metodické a doporučující informace prostřednictvím
portálu PO pro příspěvkové organizace k problematice:
 zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců a uzavírání kvalifikačních dohod,
 změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, a to:
a) vůči ředitelům zřizovaných PO,
b) k zařazování zaměstnanců PO na jednotlivých úsecích.



Katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí roku 2015 v rámci centralizovaného
vzdělávání
V měsíci lednu byl vydán katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí 2015, které budou
realizovány oddělením řízení lidských zdrojů v prostorách sídla kraje. Katalog reflektuje
potřeby vznesené prostřednictvím sondy spokojenosti s realizovanými vzdělávacími
aktivitami, které se účastnili vedoucí zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu.
Kromě námětů a požadavků na vzdělávací aktivity bylo předmětem dotazníkového
šetření také vyjádření spokojenosti s centralizovaným vzděláváním. Vydaný katalog
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.



Vzdělávací akce za rok 2014
V roce 2014 zajistilo OddŘLZ v prostorách sídla kraje 54 vzdělávacích aktivit pro 3 061
zaměstnanců kraje, obcí a příspěvkových organizací kraje:

11 (celkem 11)

ZK-01-2015-03, př. 3
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Zaměstnavatel
Krajský úřad

1 524

Obce

728

Příspěvkové organizace

809

Celkem


Počet účastníků

3 061

Zúčtování odměn za výkon funkce
OddŘLZ v daném období zajistilo zúčtování a vyplacení odměn a realizaci souvisejících
odvodů členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina,
členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období od 1. 6. 2013 do
30. 11. 2014.

V Jihlavě dne 9. 1. 2015
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