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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 27. 1. 2015 s výhledem do 24. 3. 2015
Následující písemná zpráva zachycuje období od 27. 1. 2015 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 6. 3. 2015 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
24. 3. 2015 (2. zasedání v roce 2015). Je přílohou materiálu (ZK-02-2015-03, 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):


Nové aplikace na Portálu PO
Finanční plány – na Portál PO byla doplněna aplikace Finanční plány, která řeší
krátkodobé plány příspěvkových organizací (kromě zdravotnických, které jsou řešeny
prostřednictvím ekonomického softwaru a datového skladu). Aplikace umožňuje
automatizovat plány nákladů a výnosů, plány investiční, odpisové, plány oprav a fondů a
plány lidských zdrojů. Řešení je postaveno procesně – automatizované předávání
informací mezi PO a krajem a propojeno s datovým skladem. Součástí je schvalovací
proces se zadáním čísla usnesení rady. Aplikace řeší i změnování v průběhu roka.
Další aplikací je plán veřejných zakázek, který bude v další fázi plně propojen v oblasti
investic s plánem finančním.
Odbor proškolil v ovládání aplikace všechny ředitele a ekonomy PO (v internetové
učebně).

Odbor informatiky (OI):


Finále soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu
Dne 10. února se uskutečnilo finále soutěže S Vysočinou bezpečně na internetu, do
kterého postoupilo deset nejlepších studentů. Studenti měli za úkol představit projekt na
téma e-bezpečnost. Vyhlášení vítězů soutěže proběhlo při příležitosti Dne bezpečnějšího
internetu. Výsledky jsou k dispozici na webu e-bezpečnosti.



Seminář pro informatiky a ředitele příspěvkových organizací
Odbor informatiky uspořádal dne 20. února vzdělávací seminář pro informatiky a ředitele
příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Zástupci organizací byli seznámeni s možností
využívat licence firmy Esri zdarma, s programy Fondu Vysočiny pro oblast IT, s novým
bezpečnostním analytikem kraje atd.



Vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Zlatý erb
Dne 9. března proběhlo vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Zlatý erb. Smysl soutěže
Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání webů měst a obcí, ale poskytuje také jejich
webmasterům a provozovatelům užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování.
Výsledky krajského kola jsou umístěny na adrese:
http://www.kr-vysocina.cz/zlaty-erb/ds-302067/p1=51803. Novinkou letošního kola bylo
vyhlášení kategorie pro všechna školská zařízení.
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Odbor kontroly (OK):


Zpráva Kraje Vysočina o výsledcích finančních kontrol za rok 2014
Ve spolupráci s ostatními útvary krajského úřadu byla zpracována a na Ministerstvo
financí odeslána Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014. Každoroční
povinnost předkládání této zprávy je stanovena v § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v Kraji Vysočina
(přenesená působnost)
Od posledního lednového týdne 2015 probíhají konečná přezkoumání hospodaření obcí
a dobrovolných svazků obcí za rok 2014. Nejpozději do poloviny června 2015 musí
kontroloři krajského úřadu zvládnout přezkoumání hospodaření 602 obcí
a 42 dobrovolných svazků obcí v kraji.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo provedeno osm kontrol státního odborného dozoru u dopravců.
Bylo uloženo 52 pokut, z toho 44 kaucí. Výše udělených pokut celkem 715 000 Kč, z toho
kauce 668 000 Kč. Bylo řešeno 22 odvolání, byla provedena jedna kontrola školicího
střediska.



Projektové řízení
Byly proplaceny prostředky z grantového programu Bezpečná silnice 2014 ve výši
620 000 Kč. Byl vykonán audit Ministerstva financí na dva projekty silniční infrastruktury
podpořené z ROP Jihovýchod. Probíhá příprava podkladů k trilaterálnímu setkání
Evropského regionu Dunaj-Vltava.
Spolupracujeme s odborem regionálního rozvoje na přípravě projektového záměru
RUMOBIL (Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change), jehož
cílem je zlepšení dostupnosti periferních oblastí regionu prostřednictvím veřejné
hromadné dopravy



Investiční výstavba
Probíhá jedno výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace, devět
výběrových řízení na zhotovitele stavebních prací akcí hrazených z rozpočtu kraje. Bylo
zrušeno jedno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací hrazených z rozpočtu
kraje. Probíhá jedno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací akce
spolufinancované z prostředků EU.
Bylo dokončeno sedm výběrových řízení na projektové dokumentace hrazené z rozpočtu
kraje, bylo dokončeno pět výběrových řízení na zhotovitele stavebních prací akcí
hrazených z rozpočtu kraje, bylo dokončeno jedno výběrové řízení na zhotovitele
stavebních prací akce hrazené z prostředků EU.
Probíhá 10 výběrových řízení na výkon koordinátora BOZP a 10 výběrových řízení na
výkon technického dozoru.
Probíhá realizace tří staveb spolufinancovaných z prostředků EU.
Ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny byl sestaven seznam
jmenovitých akcí, jejichž realizace bude hrazena z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury v roce 2015.



Dopravní obslužnost
Probíhají jednání s Jihomoravským krajem, Jihočeským krajem a ministerstvem dopravy
k problematice dopravní obslužnosti ve smyslu objednatelů veřejné dopravy.
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Připomínkování materiálů od „Odborného zpracovatele optimalizace dopravní
obslužnosti“.
Probíhají koordinační porady s obcemi na dráze k jízdnímu řádu 2015/2016.
Probíhá jednání s dopravcem České dráhy a.s. k požadavku Kraje Vysočina o poskytnutí
matice přepravních vztahů.
Probíhají jednání s dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy o uzavření dodatku na rok
2015.
Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Probíhají jednání se zájemci o koupi nepotřebného nemovitého majetku kraje.
Je připraveno majetkoprávní vypořádání pozemků pod krajskými silnicemi v oblasti
Dalešic se společností ČEZ a.s.
Průběžně se řeší vzájemné majetkoprávní vypořádávání pozemků mezi krajem a obcemi
a Českou republikou.
Průběžně probíhají jednání s vlastníky pozemků v rámci majetkoprávní přípravy
silničních staveb.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na akci
Nemocnice Jihlava – PET/CT (diagnostická zobrazovací metoda spojující vyšetření
počítačovou tomografií (CT) a pozitron emisní tomografií (PET).
Připravuje se výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na akci
rekonstrukce pavilonu 10 v Nemocnici Havlíčkův Brod pro sociální účely – domov pro
seniory (akce bude spolufinancována z prostředků státního rozpočtu).
Jsou dokončena výběrová řízení na dodavatele stavebních prací v rámci projektu
životního prostředí (Realizace úspor energie v objektech v majetku Kraje Vysočina) na
základě 60. Výzvy.
Byla dokončena projektová příprava akce Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu
interny, připravuje se veřejná zakázka na stavební práce.
Průběžně probíhá projektová příprava akcí zařazených v rozpočtu kraje pro rok 2015.

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


Návštěva premiéra Bohuslava Sobotky
Dne 21. března se v Kraji Vysočina uskutečnila návštěva premiéra Bohuslava Sobotky.
Součástí programu bylo otevření Alzheimer centra Kraje Vysočina a přístavby Domova
Ždírec. V rámci otevření byly představeny služby nového zařízení, jehož chod bude
stěžejní pro celý region. Otevření centra se zúčastnila také ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová.



Návštěva náměstkyně ministryně práce Zuzany Jentschke Stőcklové
Dne 12. března navštívily Kraj Vysočina náměstkyně ministryně práce Zuzana Jentschke
Stőcklová společně s ředitelkou Sekce kabinetu předsedy vlády Bělou Hejnou. Součástí
jejich programu bylo slavností otevření a představení služeb Kontaktního Family a Senior
Pointu na Palackého ulici v Jihlavě. V rámci naplánovaného programu se uskutečnil také
Den otevřených dveří v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde bylo za účasti veřejnosti
otevřeno transformované bydlení v Jaroměřicích nad Rokytnou určené pro klienty
Domova bez zámku.
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Transformace pobytových zařízení sociální péče v Kraji Vysočina
V lednu 2015 došlo k ukončení transformace bývalého Ústavu sociální péče Jinošov,
p. o., nyní Domova bez zámku, p. o. a to zahájením provozu služby chráněné bydlení
pro osoby s mentálním postižením v pěti nově vystavených objektech transformovaného
bydlení. V rámci projektu Transformace ÚSP Jinošov II. vznikly z prostředků
Integrovaného operačního programu a rozpočtu kraje dva objekty v Okříškách, dva
v Pucově a jeden v Jaroměřicích na Rokytnou celkem pro 30 klientů. Tímto krokem došlo
k ukončení procesu transformace Domova bez zámku, p. o., jehož realizace z prostředků
EU byla zahájena v roce 2010.



Oddělení sociální ochrany a prevence
V rámci obnovení kampaně „Dejme dětem rodinu“ byl vytvořen nový leták s názvem
„Dejte dětem rodinu“. K propagaci této kampaně se účastní pracovníci z oblasti sociálněprávní ochrany dětí i organizovaného turné „Karneval“ v měsíci březnu 2015 v pěti obcích
Kraje Vysočina (Náměšť nad Oslavou, Humpolec, Štoky, Chotěboř a Hamry nad
Sázavou.



Projekt „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“
Koncem měsíce ledna 2015 byl ukončen výběr jednotlivých účastníků Klíčové aktivity
č. 5 (Pilotní ověření procesu sociálního začleňování příslušníků cílové skupiny) v Jihlavě
a Třebíči.
Během měsíce února 2015 byly se všemi účastníky zpracovány a vyhodnoceny
„Individuální plány“ účastníků Klíčové aktivity č. 5.
Dne 11. 2. 2015 proběhlo VI. zasedání platformy zaměřené na řešení aktuálních
problémů souvisejících s Klíčovou aktivitou č. 5.
Dne 25. 2. 2015 proběhl v rámci projektu V. workshop na téma: „Zkušenosti z praxe
začleňování romského etnika“, jehož moderátorem byla Mgr. Ivana Nesétová, ředitelka
Centra o. s. Ostrava.
Ve sledovaném období byl pro Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu
vlády České republiky koordinátorem pro romské záležitosti vypracován podklad
k přípravě Zprávy o situaci národnostních menšin za rok 2014, kterou předkládá vládě
předseda Rady vlády pro národnostní menšiny. V této souvislosti byly zaslány
požadované odpovědi, které reflektují situaci ve vztahu k příslušníkům národnostních
menšin v Kraji Vysočina.
Na základě rozhodnutí č. 13747/2013-KRP o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu z kapitoly Úřadu vlády České republiky vydaného dle ustanovení § 14
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, Kraj Vysočina obdržel dotaci
na program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2014. Příjemci se ukládá
povinnost předložit poskytovateli do 15. 2. následujícího roku závěrečnou zprávu
o realizaci projektu a vyúčtování neinvestiční dotace programu Úřadu vlády České
republiky na Podporu koordinátorů pro romské záležitosti za rok 2014 o činnosti
koordinátora. Tato zpráva byla úřadu vlády ve stanoveném termínu podána.



Pořádané semináře
Ve sledovaném období se uskutečnily tyto semináře:
- základní kurz bazální stimulace,
- seminář na téma: Motivace zaměstnanců sociálních služeb na základě analýzy
potřeb a cílů organizace,
- seminář na téma: Úvod do vedení dokumentace, vyřizování stížností,
- seminář na téma: (Ne)Bezpečná domácnost uživatelů sociálních služeb,
- seminář na téma: Sociální začleňování a boj s chudobou,
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přednáška na téma: Ošetřovatelská dokumentace v zařízení sociálních služeb,
seminář pro obce na téma: Exekuce a insolvence.



Vzdělávací akce
Ve sledovaném období se uskutečnily tyto vzdělávací akce:
- přednáška na téma: Pečujte o mozek, nemáte nic cennějšího, která se uskutečnila
v rámci Národního týdne trénování paměti na Vysočině,
- proběhlo také proškolení pracovníků sociálních služeb na práci s programem
s názvem Brain Jogging.



Další aktivity
Další aktivity, které se konaly v tomto období:
- zahájení vzdělávacího projektu Rozvoj kompetencí manažerů v sociálních službách
pro příspěvkové organizace s názvem přednášky: Novela zákona o sociálních
službách,
- dne 18. 3 2015 se uskuteční výjezdní porada ředitelů příspěvkových organizací,
která se bude konat v Domově bez zámku Náměšť nad Oslavou,
- v rámci spolupráce se školami na úseku prevence rizikového chování ve školách byl
3. 3. 2015 uspořádán seminář pro pedagogy na téma domácího násilí.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Pravidelné hodnocení ředitelů škol a školských zařízení v roce 2015
Kraj Vysočina zřizuje 64 škol a školských zařízení. Tento velký počet příspěvkových
organizací na úseku školství přináší zvýšené nároky na organizaci pravidelného
hodnocení ředitelů škol a školských zařízení. OŠMS připravil časový harmonogram pro
rok 2015, který počítá s rozdělením hodnocení ředitelů do dvou etap. První etapa by se
uskutečnila na jaře a byli by hodnoceni ředitelé středních škol a základních škol.
V druhém podzimním termínu budou hodnoceni ředitelé dětských domovů a školských
poradenských zařízení.



Mladý tvorca 2015
Ve dnech 28. 4. – 30. 4. 2015 se uskuteční v Nitře celostátní výstava středních
odborných škol Mladý tvorca 2015. Z Kraje Vysočina se této výstavy účastní 11 středních
odborných škol. OŠMS zajišťuje přihlášení škol, ubytování a stravování žáků a učitelů.
Ve čtvrtek 12. 3. 2015 proběhne v Bratislavě na Ministerstvu hospodárstva Slovenské
republiky pracovní schůzka organizačního výboru výstavy. Členem organizačního výboru
je zástupce OŠMS.



Jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky a závěrečné
zkoušky
OŠMS dokončil jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky
a závěrečné zkoušky v roce 2015 (zpracovány stovky jmenovacích dekretů).



Porada ředitelů škol a školských zařízení
Dne 13. 2. 2015 se uskutečnila porada pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných
Krajem Vysočina. V rámci zefektivnění jednání proběhla ve třech skupinách – ZŠ
speciální a školská poradenská zařízení, střední školy, dětské domovy.



Rozvojové programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT vyhlásilo nové rozvojové programy:
1. Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením.
2. Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji.
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3. Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních
pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských
zařízeních.
Jejich negativní stránkou je nedostatečná připravenost. Jejich administrace vyžaduje jak
od OŠMS, tak od žadatelů zvýšené úsilí, flexibilitu a improvizaci.


Dětské domovy a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
OŠMS provedl kompletní analýzu situace v dětských domovech a ZDVOP (počty dětí,
legislativa, financování).



Letní olympiáda dětí a mládeže 2015 Plzeň (LODM)
Proběhlo další přípravné setkání LODM 2015 (porada s trenéry, konzultace).
Proběhlo výběrové řízení na dodávky oblečení pro výpravu Kraje Vysočina na LODM
2015.



Rozvojové programy
Byly vyhlášeny grantové programy Fond Vysočiny - Sportoviště 2015, Sportujeme 2015,
Jednorázové akce 2015, Tábory 2015.
Proběhla kontrola členské základny Všesportovního kolegia.
Zasedala pracovní skupina el. bezpečnosti, příprava podmínek značky eBezpečnosti pro
školy a organizace.
Proběhlo hodnocení projektů obcí v rámci pracovní skupiny prevence kriminality.
Byly vyhodnoceny žádosti dotačního titulu dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež –
Volný čas 2015.
OŠMS řešilo dopady novely zákona č. 250 Sb. do vyhlášených rozvojových programů.



Sportovec Kraje Vysočina
OŠMS zajistilo sběr nominací, zasedala hodnotící komise a bylo připraveno vyhlášení
ankety.



Rozpočet regionálního školství
Bylo provedeno finanční vypořádání státních dotací poskytnutých právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (obecní, krajské, soukromé) v roce 2014
z rozpočtu MŠMT prostřednictvím přímých výdajů na vzdělávání a rozvojových
programů. Jedná se celkem o částku (bez evropských projektů) 4 151 843 321 Kč. Na
účet MŠMT byly v rámci finančního vypořádání vráceny právnickými osobami
nevyčerpané prostředky v celkové výši 196 835,43 Kč.
Pokračují práce související s rozpisem rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok
2015 – na základě stanovených krajských normativů a statistických výkazů obdržely
právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (obecní a krajské)
normativní návrh rozpočtu a probíhá dohodovací řízení.



Podpora technických a přírodovědných oborů
Spolupráce s firmou Bosch Diesel na podporu technického vzdělávání:
- pokračuje práce metodického týmu, který zahájil zpracování metodických listů pro
učitele a pracovních listů pro žáky pro práci se stavebnicí ve výuce v 1. – 3. třídách
ZŠ, nejnověji s použitím kartonových dílů stavebnice a postaviček Igráček
s provazbou na volbu povolání;
- metodický tým pod vedením OŠMS připravil vyhlášení druhého ročníku soutěže
„Stavíme z Merkuru“;

6 (celkem 17)

ZK-02-2015-03, př. 3
Počet stran: 17
-

metodiky pro použití stavebnic Merkur pro základní školy, které mají stavebnice, byly
slavnostně předány 12. února 22 základním školám v počtu 90 ks.
V rámci projektu Přírodní a technické obory bylo vydáno první číslo Sebevzdělávacího
časopisu, který bude následně distribuován na partnerské základní a střední školy.
Proběhlo jednodenní školení učitelů v moderních formách výuky, zaměřené na
kompetence učitele při výuce přírodovědných a technických oborů a úspěch u všech
účastníků zaznamenalo dvoudenní Metodické setkání, které se konalo v Medlově.
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
Proběhla další z návštěv z partnerského regionu Champagne-Ardenne v rámci projektu
„Cooking Together“, který je realizován v programu Erasmus+. Zástupci z francouzské
strany navštívili Obchodní akademii, Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu
služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky v Jihlavě a Hotelovou školu
a Obchodní akademii dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem
státní jazykové zkoušky v Třebíči. Během návštěvy se účastníci projektového setkání
seznámili se systémem vzdělávání v České republice, se zaměřením na gastronomii v
regionálním pohledu, se spoluprací firem a odborných škol. Rovněž byl zpřesněn
harmonogram projektu a společně připraveny podklady ke tvorbě výstupů projektu.
Byla zajištěna propagace a výběr kandidátů pro program Rok v Champagne-Ardenne
a pro přidělení zahraničního stipendia (ve spolupráci s OSH).
Byla zajištěna koordinace účasti české skupiny na Evropském literárním setkání mládeže
2015.
Z Dolního Rakouska přišla nabídka německého lektora pro střední školy, avšak až od
dubna. Operativně bylo projednáno se školami.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Aktualizace traumatologických a krizových plánů pro rok 2015
V souladu se zásadami traumatologického a krizového plánování ve zdravotnictví byly
upřesněny a aktualizovány traumatologické plány, plány krizové připravenosti
a pandemické plány poskytovatelů zdravotních služeb s akutními lůžky ke dni 28.
2. 2015.



Příručka „Určitě si poradíte“
Odbor zdravotnictví se podílel na vzniku a vydání příručky „Určitě si poradíte“, která je
určena pro širokou laickou i odbornou veřejnost při poskytování zdravotních a sociálních
služeb v Kraji Vysočina. Příručka byla slavnostně představena dne 2. 3. 2015.



Projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“
Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Dodávka sanitních vozů
včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina“ vypracována ve spolupráci se
Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
a administrátorem „KŠD LEGAL advokátní kancelář“ byla dne 16. 2. 2015 schválena
řídícím orgánem IOP (Centrem pro regionální rozvoj ČR). Zadávací řízení tak mohlo být
zahájeno dne 2. 3. 2015.



Schvalování finančních plánů zdravotnických příspěvkových organizací
zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2015
Příprava, projednávání a následné schválení finančních plánů na rok 2015 u všech
poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina (včetně investičního
plánu, odpisového plánu, plánu oprav, tvorby a čerpání peněžních fondů). Nemocnice
zřizované krajem připravily vyrovnaný finanční plán. Platby od zdravotních pojišťoven by
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měly pokrýt pětiprocentní zvýšení mezd i výpadek příjmů z regulačních poplatků.
Nemocnice očekávají také úsporu nákladů v souvislosti se snížením sazby DPH z 15 %
na 10 % u léků s účinností od 1. 1. 2015.


Hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina za rok 2014
Všichni poskytovatelé zdravotních služeb zřizovaní Krajem Vysočina uzavřeli
hospodaření za loňský rok 2014 s kladným výsledkem. Hospodaření bylo ovlivněno
zejména vyššími úhradami od zdravotních pojišťoven a příspěvkem na provoz s určením
na úhradu závazků z obchodních vztahů v celkové výši 100 mil. Kč z rozpočtu
zřizovatele.



Analýza struktury zdravotních služeb
Odbor zdravotnictví spolu se společností Advance Healthcare Management Consulting
s.r.o. v únoru uskutečnil setkání s primáři krajských nemocnic - odborností urologie, ORL
a pediatrie, jejímž účelem byla diskuse nad zpracovanými analýzami struktury
zdravotních služeb za roky 2011, 2012 v kontextu potřeb residentů Kraje Vysočina.
Během března proběhne další diskuse s primáři odborností gynekologie, chirurgie a oční.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Seminář k ochraně před povodněmi
OŽPZ pod záštitou gesčního radního Zdeňka Chláda uspořádal dne 12. 2. 2015 v Jihlavě
seminář k ochraně před povodněmi určený pro povodňové orgány obcí a obcí
s rozšířenou působností. Lektory byli zástupci krajského úřadu, OŽPZ a OSH, zástupci
Českého hydrometeorologického ústavu, státních podniků Povodí a Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina.



Zasedání Povodňové komise Kraje Vysočina
Dne 24. 2. 2015 se konalo zasedání Povodňové komise Kraje Vysočina. Na zasedání
OŽPZ podal informace o činnosti krajského úřadu jako povodňového orgánu v období
mimo povodeň. Zástupci jednotlivých státních podniků Povodí a Českého
hydrometeorologického ústavu informovali mj. o současné hydrologické situaci
a o připravovaných opatřeních k ochraně před povodněmi v jednotlivých povodích.



Výstava při příležitosti oslav Světového dne vody
Při příležitosti oslav letošního Světového dne vody, jehož téma je „Voda a udržitelný
rozvoj“, připravil OŽPZ pod záštitou gesčního radního Zdeňka Chláda výstavu
zaměřenou zejména na fotografie věnované vodě na území našeho kraje. Výstavu lze
zhlédnout od 2. 3. do 31. 3. 2015 v sídle Kraje Vysočina v přízemí budovy B v předsálí
kongresového sálu. Výstava pokračuje i v dalších patrech budovy B, v I. patře je
věnována lesnímu hospodářství a ve II. patře zemědělství - včelařství. Vernisáž výstavy
se konala dne 3. 3. 2015.



Seminář k plánování v oblasti vod
OŽPZ pod záštitou gesčního radního Zdeňka Chláda a ve spolupráci se státními podniky
Povodí Labe, Povodí Moravy a Povodí Vltavy uspořádal dne 10. 3. 2015 v Jihlavě
seminář k prezentaci návrhů plánů dílčích povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik
na území Kraje Vysočina. Seminář byl určený zejména pro významné uživatele
podzemních a povrchových vod, dotčené orgány a nevládní organizace působící v oblasti
životního prostředí.



Krajská koordinační myslivecká rada Kraje Vysočina
Dne 4. 2. 2015 proběhlo jednání zástupců okresních mysliveckých spolků Kraje Vysočina
se Zdeňkem Chládem, radním pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství
a oblast životního prostředí. Předmětem jednání bylo vyhodnocení činnosti na úseku
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myslivosti roku 2014 a projednání plánu činnosti na rok 2015. Členové krajské
myslivecké rady ve svém hodnocení ocenili aktivní přístup kraje při realizaci opatření
pachových ohradníků. Zároveň byl z jejich strany potvrzen zájem o pokračování projektu
shromažďování spodních čelistí zvěře prasete divokého, kterým kraj, mimo jiné, přispívá
k redukci vysokých početních stavů této zvěře.


Seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře a veřejnost
Pod záštitou radního Zdeňka Chláda připravil OŽPZ dne 24. 2. 2015 v Kongresovém sále
Kongresového centra seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře a veřejnost.
Semináře se zúčastnili i pracovníci státní správy lesů obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností. Přednášejícími byli zástupci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů - pobočka
Brno, Lesnické a dřevařské fakulty v Brně a krajského úřadu. Hlavní témata byla: zákon
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, Národní program ochrany a reprodukce
genofondu lesních dřevin na období 2014-2018, problematika zalesňování a zejména
problematika Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 pro poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014–2020. Tato pravidelná akce se těší
velké oblibě, důkazem toho je více než 110 účastníků na tomto semináři.



Chovatelská přehlídka oblasti chovu jelení zvěře Žďárské vrchy
Na základě vyhlášení oblasti chovu jelení zvěře Žďárské vrchy proběhla z podnětu
odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu ve dnech 20. – 22. 3. 2015
chovatelská přehlídka trofejí jelení zvěře ulovených v oblasti. Tato přehlídka je součástí
výstavy trofejí zvěře ulovené za rok 2014 na území okresu Žďár nad Sázavou. Nedílnou
součástí chovatelské přehlídky je i vyhodnocení lovu a doporučení pro následující
období. Mezi hlavní závěry a doporučení vztahující se k zvěři prasete divokého patří
nutnost zintenzivnit lov mladé a samičí zvěře.



Vyhodnocení Výzvy č. 1/2015 – zemědělské akce
V březnu proběhlo vyhodnocení Výzvy č. 1/2015 – zemědělské akce k Zásadám
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu
zemědělství pro období 2015 - 2021 ve znění Dodatku č. 1. V letošním roce byly
podpořeny akce v Kraji Vysočina částkou 950 tis. Kč.



Revitalizace parků
Byly zahájeny práce na revitalizaci dalších dvou parků s podporou z Operačního
programu Životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR, jejichž
administraci zajišťuje OŽPZ. Jedná se o projekty - Revitalizace zámeckého parku ve
Zboží a Hrad Kámen – revitalizace parku. Ve sledovaném období byly prováděny
nejhrubší zásahy, tj. kácení neperspektivních stromů (většinou stromů ve velmi špatném
zdravotním stavu, hrozících pádem apod.) a ošetřování vzrostlých stromů. Přestože se
jedná o stromy, které mají další dlouhodobou perspektivu, docházelo u nich k častému
padání silných větví a vzhledem k tomu, že je v parcích větší pohyb osob, bylo nutné
všechny nebezpečné stromy ošetřit tak, aby se toto nebezpečí minimalizovalo (zdravotní
řez - odstraňování suchých větví, bezpečnostní řez - zvýšení stability korun, vázání korun
- stabilizace a bezpečnostní opatření ve vysokých korunách stromů). Následovat budou
dosadby nových dřevin (a přesadby nevhodně umístěných stávajících), regenerace
trávníků na plochách poškozených kácením a odstraňováním pařezů apod. Realizace
u obou parků by měla být ukončena v září tohoto roku.



Pokračování Radonového programu České republiky
Odbor životního prostředí a zemědělství pokračuje ve spolupráci s ústředními orgány na
řešení Radonového programu ČR. Protože k řešení této problematiky je především
zapotřebí pochopení a vstřícný přístup obyvatel, měst, městysů a obcí, proto OŽPZ
zahájil další osvětovou kampaň, například prostřednictvím tiskových zpráv, článků ve
Zpravodaji pro obce, na internetových stránkách (www.kr-vysocina.cz – životní prostředí
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– radon) apod., kde OŽPZ obcím doporučuje tuto problematiku nepodceňovat a s větší
vážností a důsledností, než tomu bylo dosud, se problematice ochrany před radonovým
nebezpečím věnovat.


Informace k novele zákona o odpadech
V souvislosti s novelou zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. účinnou od 1. 1. 2015, která
zavedla povinnost třídění a svoz biologického komunálního odpadu a kovu v obcích,
zajišťoval odbor OŽPZ, přesto že se jedná primárně o samostatnou působnost,
vyřizování desítek dotazů a poskytoval rady na systémy svozu odpadů v obcích. Byla
zajištěna účast a diskuse k zajištění nejlepšího systému včetně provozování
kompostárny. Byl vypracován metodický návod pro ORP na povolování malých
kompostáren z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a v návaznosti na
dotace z operačních programů ŽP. Dále byl zpracován komentář pro obce k novým
povinnostem, vyplývajícím z vyhlášky č.321/2014 o rozsahu a způsobu zajištění
odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu.



Prezentace výsledků měření kvality ovzduší v Jihlavě na tiskové konferenci
Na jihlavské radnici se dne 18. 2. 2015 konala tisková konference, na které zástupci firmy
ENVItech Bohemia s.r.o. a Českého hydrometeorologického ústavu prezentovali
výsledky měření kvality ovzduší prováděné v jihlavské průmyslové zóně. Dlouhodobý
monitoring, který probíhá nepřetržitě 24 hodin denně již od roku 2010, je společný projekt
Statutárního města Jihlavy a Kraje Vysočina. Celkové náklady na měření jsou přibližně
500 tisíc korun za rok a měření provádí firma ENVItech Bohemia v areálu společnosti
Automotive Lighting v Jihlavě. Z dosavadních výsledků vyplývá, že imisní limity
stanovené legislativou pro sledované látky byly překročeny pouze v prvním roce měření,
tedy v roce 2010. V posledních letech je kvalita ovzduší v průmyslové zóně stabilní
a naměřené koncentrace nedosahují hodnot nad předepsanou hranici. Zástupci kraje
a města na tiskové konferenci konstatovali, že daný projekt poskytuje užitečné informace
a v daném projektu se bude pokračovat i v roce 2015.



Evropsky významné lokality
Odbor životního prostředí a zemědělství zahájil vyhlašovací proces zbývajících 17 lokalit
NATURA 2000 v Kraji Vysočina za zvláště chráněná území v kategorii přírodní rezervace
nebo přírodní památka. Zvláště chráněná území budou vyhlášena do konce září 2015.



Novely zákonů na úseku životního prostředí
Dne 6. 3. 2015 vstoupila v platnost pod č. 39/2015 Sb., novela zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí a pod č. 41/2015 Sb., novela zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu. Obě novely budou účinné od 1. 4. 2015. Novela zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí formalizuje proces EIA a zavádí následná tzv. verifikační
stanoviska k zajištění souladu procesu EIA s následnou stavební dokumentací.
Vzhledem k tomu, že v rámci procesu EIA se bude moci nadále vyjádřit kdokoliv, zůstane
na krajských úřadech při vydání negativního závěru zjišťovacího řízení či závazného
stanoviska povinnost vypořádat připomínky, což z hlediska náročnosti a zákonných lhůt
nelze bagatelizovat. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu především
upřesňuje zásady ochrany zemědělské půdy, mění působnost správních orgánů a zavádí
nové skutkové podstaty správních deliktů a přestupků. Tyto novely přinesou zvýšenou
administrativní zátěž v oblasti přenesené působnosti státní správy v působnosti krajských
úřadů.
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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
Dne 31. 1. 2015 proběhly dodatečné volby do zastupitelstev obcí Růžená a Slavníč. Ve
stanovené lhůtě nebyl podán žádný návrh na neplatnost voleb, neplatnost hlasování
nebo neplatnost volby kandidáta.



Úsek státního občanství – ve spolupráci s odborem sekretariátu hejtmana a odborem
informatiky zajistilo OddOSČ předání listiny o udělení státního občanství České republiky
dvěma občankám Vietnamu spojené se složením státoobčanského slibu před ředitelem
krajského úřadu.
Konference „Správní řád v praxi krajských úřadů“ – ve spolupráci s Právnickou fakultou
Masarykovy univerzity a pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina zorganizovalo OddOSČ
již 9. ročník konference „Správní řád v praxi krajských úřadů“ za účasti více než stovky
právních expertů.



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. Řešení reklamací, archivace dokumentace, příprava
roční monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.
- 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.



Spolupráce na dalších projektech a jiných aktivitách
- Spolupráce na projektových záměrech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku kultury.
- Příprava prezentace Kraje Vysočina na cyklistickém veletrhu For Bikes 27 - 29. 3.
2015.
- Zahájení projektu vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4 ve spolupráci s městy Žďár
nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem.



Anketa Zlatá jeřabina
- Realizace 11. ročníku veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2014. Sběr nominačních návrhů byl od 1. 1. do 31. 1. 2015.
Příprava podkladů pro hlasování. Veřejné hlasování od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015.



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
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-

-

-

-

administrativních náležitostí, příprava smluv a materiálů pro rozhodnutí orgánů
kraje),
dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (zveřejnění, poskytování
konzultací před odevzdáním žádostí, sběr žádostí, kontrola administrativních
náležitostí, příprava smluv a materiálů pro rozhodnutí orgánů kraje),
dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (vyhlášení,
konzultace, předkládání žádostí, hodnocení, příprava smluv a materiálů pro
rozhodnutí orgánům kraje)
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 (vyhlášení, konzultace, předkládání žádostí)
dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek - administrace
(vyhlášení, konzultace, předkládání žádostí)
dotace na podporu městům UNESCO – administrace (vyhlášení, konzultace,
předkládání žádostí, příprava smluv a materiálů pro rozhodnutí orgánům kraje)
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2014“ – průběžná
kontrola a vyúčtování
„Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
turistických informačních center v Kraji Vysočina pro rok 2015“ – vyhlášení,
konzultace, předkládání žádostí, příprava smluv a materiálů pro rozhodnutí orgánům
kraje
grantový program „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ – vyhlášení, konzultace,
sběr, žádostí
grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ – úpravy
v souvislosti se změnami legislativy, jednání v komisi, vyhlášení
grantový program „Lyžařské běžecké trasy 2015“ – schůzky, návrhy na úpravu
grantu
dotace KČT na podporu značení pěších tras a cyklotras v roce 2015



Koncepční a programové materiály
- Aktualizace Profilu rozvoje 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),
- kontrola výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností (Městský úřad
Moravské Budějovice,
- dne 10. 2. 2015 proběhl v budově Kraje Vysočina v Jihlavě pravidelný semináře na
úseku státní památkové péče pro obce s rozšířenou působností a zástupce NPÚ.
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ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):


Oddělení kanceláře hejtmana
- ve dnech 5. – 7. 2. 2015 se uskutečnila návštěva delegace z partnerského regionu
Zakarpatská oblast Ukrajiny u příležitosti Světového poháru v Biatlonu v Novém
Městě na Moravě,
- dne 16. 2. 2015 proběhlo setkání rady kraje a vedení krajského úřadu s poslanci
a senátory za Kraj Vysočina,
- dne 16. 3. 2015 se konalo setkání rady kraje a vedení krajského úřadu se starosty
všech obcí Kraje Vysočina.



Personální změna na oddělení tiskovém. Od 5. 3. 2015 bude Ing. Evu Neuwirthovou
po dobu její mateřské dovolené zastupovat Mgr. Ondřej Rázl.



Odborná přípravu členů Krizového štábu Kraje Vysočina
Dne 25. 2. 2015 uspořádal OSH-Oddělení krizového řízení a bezpečnosti odbornou
přípravu členů Krizového štábu Kraje Vysočina. Předmětem přípravy bylo zejména
seznámení členů s novým organizačním uspořádáním krizového štábu a s novým
jednacím řádem krizového štábu kraje. Účastníci převzali od hejtmana kraje jmenovací
dekrety, byli blíže seznámeni s podmínkami využití automatického systému vyrozumění a
poučeni o způsobu reakce v případě, že se nemohou osobně dostavit na zasedání
krizového štábu.



Pracovní jednání v Rakousku
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti zorganizovalo dne 24. 2. 2015 pracovní jednání
ve Waidhofenu na základě Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko,
krajem Jihočeským, Jihomoravským a Krajem Vysočina v oblasti č. 8 Ochrana před
katastrofami. Setkání s hasiči z Rakouska se uskutečnilo na stanici hasičů ve
Waidhofenu. Delegace z Kraje Vysočina byla ve složení Jan Murárik, vedoucí Oddělení
krizového řízení a bezpečnosti KrÚ, Jiří Němec, vedoucí Operačního a informačního
střediska Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Jan Vostál, příslušník oddělení
ochrany obyvatelstva, Zdeněk Šach, vedoucí oddělení Integrovaného záchranného
systému HZS KV, Jiří Bláha, starosta Sboru dobrovolných hasičů okresu Jihlava. Akce se
uskutečnila na základě pozvání okresního hejtmana okresu Waidhofen. Návštěva byla
reakcí na návštěvu delegace záchranářů okresu Waidhofen na podzim loňského roku.
Vzájemně bylo konstatováno, že výměna zkušeností a dobré praxe je pro obě strany
přínosná a obě strany budou v nastaveném trendu vzájemných návštěv pokračovat.



Stážisté pro kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
V lednu 2015 proběhlo výběrové řízení na pozice stážistů do kanceláře Kraje Vysočina
v Bruselu. Byli vybráni tři studenti vysokých škol, kteří by měli působit v kanceláři
v akademickém roce 2015/2016 ve třech tříměsíčních termínech.



Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu
Ve dnech 4. - 22. 2. 2015 proběhl třetí ročník Ozvěn Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu (Ozvěny MFDF Jihlava). Ozvěny byly oficiálně
zahájeny promítáním v Evropském parlamentu za přítomnosti členky Evropské komise
Věry Jourové a poslance Evropského parlamentu Pavla Poce, kteří nad akcí převzali
záštitu. Oficiálního zahájení se zúčastnil hejtman Jiří Běhounek, radní pro oblast kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková a zástupci města Jihlava. Program
Ozvěn nabídl celkem osmnáct filmů z programu posledního ročníku MFDF s důrazem na
výrazné tituly ze všech hlavních soutěžních sekcí. Ozvěny MFDF Jihlava v Bruselu
organizuje Kraj Vysočina ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava, Českým centrem
v Bruselu a bruselským kinem Nova.
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Propagace kraje na Světovém poháru v biatlonu 2015 v Novém Městě na Moravě
Odbor sekretariátu hejtmana zrealizoval propagaci Kraje Vysočina na Světovém poháru
v biatlonu 2015 (6. - 8. 2. 2015) ve Vysočině Areně v Novém Městě na Moravě. Světový
pohár v průběhu víkendu navštívilo přes 100 000 sportovních fanoušků, kterým
promotým Kraje Vysočina ve velkoplošných stanech Kraje Vysočina připravil poutavý
program (improvizovaný biatlonový závod se střelnicí, soutěže apod.) a předal informace
o Kraji Vysočina a také o aktivitách Evropského regionu Dunaj Vltava, jehož je Kraj
Vysočina součástí. Propagační aktivity na Světovém poháru v biatlonu byly
spolufinancovány právě z prostředků Evropského regionu Dunaj Vltava.



Návštěva zástupců partnerského regionu Hubei na Vysočině
Dne 9. 2. 2015 se uskutečnila návštěva zástupců partnerského regionu Hubei na
Vysočině. Jednalo se o sedm zástupců úřadu zdravotnictví z čínské provincie Hubei.
Součástí programu návštěvy byla prohlídka Zdravotnické záchranné služby Kraje
Vysočina a Nemocnice Jihlava.



Návštěva viceguvernérky provincie Hebei ve firmách na Vysočině
Dne 2. 3. 2015 navštívila viceguvernérka provincie Hebei Qin Bo Yong s delegací firmu
ŽĎAS ve Žďáře nad Sázavou. Prohlídka závodu a společné jednání za účasti zástupců
Kraje Vysočina navázalo na již započatou spolupráci firmy ŽĎAS se skupinou firem
Hebei Iron & Steel Group, které vychází z dohody o strategické spolupráci podepsané při
návštěvě prezidenta České republiky Miloše Zemana v Čínské lidové republice.
Delegace z Hebei také projevila velký zájem o letecký průmysl, konkrétně o ultralehká
letadla. Dne 3. 3. 2015 se uskutečnila prezentace výrobní struktury firmy Jihlavan
Airplanes a diskuze s vedením firmy o možnostech vzájemné spolupráce.



Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Champagne-Ardenne
Ve třech městech partnerského kraje Champagne-Ardenne (Vouziers, Remeš a Epernay)
proběhla ve dnech 17. – 19. 3. 2015 tři promítání dokumentárního filmu z MFDF Jihlava.
Ozvěny organizuje sdružení La Pellicule ensorcelée, které v jeho aktivitách podporuje
regionální rada Champagne-Ardenne i Kraj Vysočina, zejména jeho projekt Kouzelného
karavanu.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Zahájení realizace projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje
Vysočina
Kraj Vysočina realizuje tento projekt v rámci Technické pomoci ROP Jihovýchod. Cílem
projektu je přispět ke zvýšení absorpční kapacity pro čerpání prostředků ze strukturálních
fondů EU pro rozvoj regionu v novém programovacím období. Za tímto účelem je pro
žadatele a příjemce připravena série školení. Každé téma bude představeno ve
dvoudenním modulu a bude předneseno v 5 městech regionu (Jihlava,
Žďár nad/Sázavou, Pelhřimov, Třebíč, Havlíčkův Brod). Cílovou skupinou jsou realizátoři
projektů z Kraje Vysočina (obce a města, příspěvkové organizace, NNO, MAS.).
Registrace pro jednotlivá místa bude postupně spouštěna na stránce:
http://www.kr-vysocina.cz/registrace-moduly2015
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Jihlava

Žďár n/Sáz.

Pelhřimov

Třebíč

Havl. Brod

Veřejné zakázky,
kontrola, audit

26. – 27. 3. 2015

2. – 3. 4. 2015

9. – 10. 4. 2015

16. – 17. 4. 2015

23. – 24. 4. 2015

Projektové řízení
pro pokročilé

9. – 10. 4. 2015

16. – 17. 4. 2015

29. – 30. 4. 2015

14. – 15. 5. 2015

28 – 29. 5. 2015

Integrovaný
přístup k řešení
projektů

23. – 24. 4. 2015

14. – 15. 5. 2015

21. – 22. 5. 2015

28. – 29. 5. 2015

25. – 26. 6. 2015

Základy
strukturální
a regionální
politiky

25. – 26. 6. 2015

27. – 28. 8. 2015

2. – 3. 9. 2015

10. – 11. 9. 2015

24. – 25. 9. 2015



Seminář k představení „Typologie území České republiky“
V pondělí 2. 3. 2015 ORR uspořádal seminář pro odbornou veřejnost, na kterém byla
představena „Typologie území České republiky“, kterou bude Kraj Vysočina využívat pro
potřeby strategického a územního plánování. Toto dílo představuje primárně soubor
kartogramů zpracovaných do úrovně jednotlivých obcí za různá témata, jako jsou
demografické trendy, stav podnikání v území, vybavenost infrastrukturou či kvalita
životního prostředí. Typologie je vhodným podkladem pro určení disparit v rámci našeho
regionu a srovnání Kraje Vysočina s ostatními regiony České republiky a může tak sloužit
jako argument pro zacílení podpory zejména ve vazbě na nové programovací období EU
2014-2020. Dále také může sloužit jako vhodný poklad pro tvorbu ÚAP, které
zpracovávají jednotlivé ORP.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
V uvedeném období od 27. 1. 2015 do 24. 3. 2015 bylo odborem proplaceno v oblasti
podpory 1.1 celkem 6 669 394,51 Kč, v oblasti podpory 1.2 celkem 1 356 999,84 Kč,
v oblasti podpory 1.3 celkem 2 747 656,24 Kč a v oblasti podpory 3.2 celkem
2 942 728,78 Kč. Celkem tedy bylo v uvedeném období proplaceno 13 716 779,37 Kč.



Čistá Vysočina
Osvětová akce Čistá Vysočina, zaměřená především na úklid kolem komunikací,
proběhne v letošním roce již po sedmé. Aktuálně byla uzavřena registrace, pro letošní
ročník je přihlášeno téměř 20 500 osob ze 435 skupin / organizací. Nejvíce jsou letos
zastoupeny školy, obce, pak spolky a fyzické osoby. Během měsíce března budou na
jednotlivé pověřené obce rozvezeny balíčky s pytli a vestami. Od 1. 4. 2015 si je budou
moci sběrači vyzvednout. Samotný sběr proběhne v termínu od 11. 4. 2015 do
22. 4. 2015. Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajistí zdarma
Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina.



Závěrečná konference projektu Regional Cooperation management CZ – AT (dále
„RECOM CZ-AT“)
Dne 11. března 2015 proběhla v Brně za účasti příjemců, žadatelů a zástupců všech
regionů zapojených do Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007 - 2013 (dále „OP AT - CZ“) závěrečná konference projektu
RECOM CZ - AT. Projekt RECOM CZ - AT byl partnery realizován od dubna 2008 do
března 2015. Mezi hlavní aktivity projektu patřilo např. poradenství pro projektové
žadatele, organizace různých seminářů, workshopů, burz partnerů, exkurzí, publikace
v regionálním, meziregionálním a odborném tisku. Za celých 7 let projektu bylo
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poskytnuto ORR v Kraji Vysočina 193 konzultací k projektovým záměrům, z nichž bylo
schváleno a následně realizováno 53 přeshraničních projektů. Schválená částka
poskytnutá z OP AT - CZ pro realizátory z Kraje Vysočina činila 17,3 milionů EUR.


Skutek roku 2014
Dne 1. března 2015 bylo spuštěno hlasování pro fyzické osoby v 6. ročníku ankety
Skutek roku. Během března rovněž proběhne zasedání hodnotící komise pro projekty
právnických osob. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 28. 5. 2015
společně s výsledky soutěže Zlatá jeřabina.

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


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 32 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k šesti návrhům zákona, k pěti
návrhům nařízení vlády, ke 12 návrhům vyhlášek a k devíti návrhům materiálů
nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
OddŘLZ zajistilo ve sledovaném období činnosti související s provedením ročního
zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků,
zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a volených představitelů kraje, a to za
rok 2014. Zaměstnancům, kteří si o vypořádání daňové povinnosti žádali prostřednictvím
zaměstnavatele, bylo roční zúčtování daně zahrnuto do výplaty platu za měsíc únor.
Ostatním zaměstnancům a voleným představitelům kraje byla dle zájmu poskytnuta
podpora a pomoc při zpracování samotných daňových přiznání. Uvedená podpora se
týkala i zaměstnanců činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr, členům komisí a výborů zastupitelstva kraje. Současně bylo na Finanční úřad
v Jihlavě předloženo Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a Vyúčtování daně
vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob za předcházející rok
2014.



Elektronické výplatní lístky
Od měsíce února 2015 byly zpřístupněny všem zaměstnancům zařazeným do Krajského
úřadu Kraje Vysočina elektronické výplatní lístky poprvé za vyúčtování platu za měsíc
leden 2015 a nahradily doposud tištěné výplatní lístky. Přístupné jsou na intranetu
krajského úřadu, v aplikaci KS portál. Zároveň byla možnost využívat přístup
k elektronickým výplatním lístkům nabídnuta i uvolněným a neuvolněným členům
Zastupitelstva Kraje Vysočina. Této nabídky využilo do dnešního dne 36 % členů
zastupitelstva.
Důvodem k rozhodnutí zavedení elektronických výplatních lístků jsou ekonomické
a praktické dopady. Elektronická forma znamená úsporu času, energie a finančních
prostředků, snazší a rychlejší přenos informací.



Katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí roku 2015
OddŘLZ v měsíci únoru 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,
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ale i jím řízených příspěvkových organizací. Volná kapacita je případně nabízena také
účastníkům z obcí s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou působností.


Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou podle § 81 odst. 1
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, povinni
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) ve výši povinného podílu
těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.
Uvedenou povinnost se OddŘLZ ve spolupráci s odborem sekretariátu hejtmana
a oddělením hospodářské správy podařilo po čtyřech letech v roce 2014 zajistit a splnit
bez odvodu do státního rozpočtu, který se realizuje v případě neplnění povinného podílu
do 15. února následujícího roku. Povinný podíl byl naplněn zčásti zaměstnáváním OZP
v pracovním poměru (9,2 osob) a zčásti odebíráním výrobků nebo služeb od
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo
odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami
samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance (8,87 osob).
Aktivita ze strany OddŘLZ spočívala ve snaze o systémová řešení, spočívající ve
zpracování příslibů firem o poskytnutí objemu náhradního plnění, odeslání informace
zaměstnancům o přijaté legislativní změně zákona o zaměstnanosti a souvisejících
zákonů, kterou je znovu zavedena kategorie osob se zdravotním znevýhodněním
a zároveň poskytnutí metodické podpory pro přiznání tohoto statutu, tj. statutu osob,
které mají zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou
výdělečnou činnost, ale jejich schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněni, vykonávat
dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci jsou podstatně omezeny z důvodu
jejich dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Oddělení vnitřní kontroly (OddVK):


Kontrolní činnost Krajského úřadu Kraje Vysočina za rok 2014
Na www stránkách Kraje Vysočina jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) od 1. 1. 2014 zveřejňovány povinné materiály,
a to jednak Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za obě
pololetí roku 2014, jednak Plány kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na úseku
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí na jednotlivá pololetí příslušného
kalendářního roku. Uvedené materiály jsou dostupné na adrese:
http://www.kr-vysocina.cz/plan-a-vyhodnoceni-kontrol-krajskeho-uradu-kraje-vysocina/ds302755/archiv=1&p1=73140.
Výše uvedené materiály budou průběžně zveřejňovány na této adrese vždy za příslušné
pololetí a ve stanovených termínech.

V Jihlavě dne 6. 3. 2015
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