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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 24. 3. 2015 s výhledem do 12. 5. 2015
Následující písemná zpráva zachycuje období od 24. 3. 2015 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 24. 4. 2015 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
12. 5. 2015 (3. zasedání v roce 2015). Je přílohou materiálu (ZK-03-2015-03, 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):
Kromě zabezpečení běžného provozu včetně plnění ad-hoc úkolů lze zmínit následující akci:


Investiční mapa silnic
OAPŘ připravil ve spolupráci s oddělením GIS aplikaci, prostřednictvím které získá
občan přehled o celkových výdajích na opravu a zhodnocení konkrétní vybrané silnice
v mapovém podkladu.

Odbor informatiky (OI):


Konference ISSS
Ve dnech 13. – 14. dubna se konal 18. ročník konference ISSS (Internet ve státní správě
a samosprávě). Svoji roli spoluorganizátora letos rozšířil Kraj Vysočina, který se vedle
partnerství mezinárodní konference V4DIS, stal zároveň hlavním garantem obsáhlého
odborného bloku věnovaného elektronizaci zdravotnictví.
V rámci tohoto bloku byl mimo jiné prezentován projektový záměr Kraje Vysočina na
spuštění celostátního systému výměny zdravotní dokumentace.



Bezpečnostní dashboard - III. vyhlášení
V dubnu byla uzavřena smlouva na realizaci zakázky Bezpečnostní dashboard III. vyhlášení. Předmětem zakázky je vytvoření jednotného softwarového prostředí pro
analýzu výstupů bezpečnostních systémů technologického centra kraje. Jedná se
o jednu ze tří aktivit realizovanou v rámci projektu „Služby technologického centra 2014“
(výzva č. 19 Integrovaného operačního programu).



Grantový program Fondu Vysočiny - Informační a komunikační technologie 2015
V dubnu proběhlo poskytování konzultací před odevzdáním žádostí, sběr žádostí,
kontrola administrativních náležitostí k programu Informační a komunikační technologie
2015. Začátkem května se uskuteční jednání řídících výborů, kde bude zhodnoceno
necelých 130 došlých žádostí.



Seminář projektu KPBI
26. 3. proběhlo v prostorách KrÚ Kraje Vysočina setkání krajských koordinátorů projektu
Kraje pro bezpečný internet. Výstupem jednání je společná mezikrajská dohoda
o podobě a pokračování projektu zaměřeného na spolupráci krajů v oblasti prevence
kriminality a bezpečností problémů v prostředí elektronických médií a internetu. V rámci
toho projektu bude Kraj Vysočina i v roce 2015 zajišťovat provoz veřejné vzdělávací
platformy (eLearningu) -viz http://www.ecrime.cz/
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Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo provedeno šest kontrol státního odborného dozoru u dopravců.
Bylo zkontrolováno 27 nákladních vozidel na silnici. Bylo uloženo 16 pokut, z toho
15 kaucí. Výše udělených pokut celkem 376 000 Kč, z toho kauce 371 000 Kč.
Bylo řešeno 19 odvolání.



Projektové řízení
Proplaceny prostředky z GP Bezpečná silnice 2014 ve výši 557 000 Kč.
Příprava podkladů pro vypracování Regionálního akčního plánu Kraje Vysočina.
Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na přípravě výzev pro oblast dopravy
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.



Investiční výstavba
Probíhají tři výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací akcí hrazených z rozpočtu
kraje a dvě výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací akcí spolufinancovaných
z prostředků EU.
Bylo dokončeno jedno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací
spolufinancovaných z prostředků EU a sedm výběrových řízení na zhotovitele stavebních
prací hrazených z rozpočtu kraje. Bylo dokončeno osm výběrových řízení na vypracování
projektových dokumentací hrazených z rozpočtu kraje.
Bylo dokončeno 14 výběrových řízení na výkon koordinátora BOZP a 14 výběrových
řízení na výkon TD.
Bylo dokončeno pět staveb a zahájeno 13 staveb hrazených z rozpočtu kraje. Probíhá
realizace tří staveb a byla zahájena realizace dvou staveb spolufinancovaných
z prostředků EU.
Bylo dokončeno a předáno osm projektových dokumentací.



Dopravní obslužnost
Jednání se společností Jindřichohradecké místní dráhy a.s. o podpisu dodatku smlouvy
na rok 2015.
Veřejná doprava Vysočiny:
Rozdělení železničních tratí na páteřní a ostatní, popis a odůvodnění navržených
provozních konceptů páteřních tratí/linek, předpokládané omezující prvky infrastruktury či
jiná rizika sestavy GVD, nahrazování obsluhy vybraných zastávek autobusy, návrhy na
projednání infrastrukturních úprav se Správou železniční a dopravní cesty, jednání
v otázce matice přepravních vztahů a ekonomických otázek Českých drah a.s., technické
standardy autobusů – konečné rozhodnutí pro ekonomické kalkulace.
Základní koncepce řešení navazujících autobusových linek.
Proveden sběr a harmonizace vstupních dat, následně navazovalo provedení analýzy
přepravní poptávky a dopravní nabídky v minimálním rozsahu – zpracování výstupů
z odbavovacích zařízení – databáze Access. Úpravy programu „virtuální sčítání do
jízdních řádů“ a výstupy z něj – nástupy, výstupy a obsazení po jednotlivých spojích ve
variantách všechna data, průměry po jednotlivých dnech, průměry za pracovní dny
a víkendy, dokončení aplikace pro grafickou prezentaci relačních vztahů dojížďky do škol
a do zaměstnání na území Kraje Vysočina, prvotní analýza jízdenek vybraných dopravců,
sledování v terénu.
Vyhotovení analýzy přepravní poptávky a dopravní nabídky v minimálním rozsahu –
finální práce na dokumentaci.
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Jednání ke zpracování sítě páteřních linek drážní a veřejné linkové dopravy
a vypracování rámcových jízdních řádů – návrh a prezentace páteřních linek (vlak
i autobus), úpravy návrhů jízdních řádů páteřních linek, tvorba jízdních řádů.
Probíhají práce na vypracování specifických kvalitativních standardů ve veřejné linkové
dopravě ve vztahu k typu linky/spoje – zpracování dokumentu „kategorie autobusů
a jejich specifikace pro výběrové řízení“.
Získávání podkladů a projednávání analýzy nákladů na vozidla (pořizovací náklady
a provozní náklady) v průběhu kontraktu podle jejich stáří ve variantách (přesný popis
postupu výpočtu a odborných odhadů) – projednávání „Specifikace kategorií autobusů“ –
bylo zahájeno zpracování prvotních rámcových kalkulačních modelů.
Práce na analýze možnosti implementace bankovních bezkontaktních čipových karet,
zhodnocení, doporučení a prověření možnosti a zpracování řešení implementace
papírových jednorázových přestupních jízdenek s čárovými kódy, zhodnocení
a doporučení.
Problematika vlastnictví odbavovacího zařízení, vydávání bezkontaktních čipových karet,
clearing – zpracování řešení varianty.
Probíhají práce na zpracování zónového uspořádání ve velikosti 1 – 2 obce, číslování
zón, přiřazení zastávek k zóně – úpravy mapových podkladů pro činnosti spojené
s tvorbou zónově relačního tarifu, rozpracování rozdělení území Kraje Vysočina do
jednotlivých tarifních zón, navržení číslování tarifních zón.
Probíhají práce na dodání software (aplikace) pro tvorbu tarifních map a kalkulátoru
jízdného tak, aby Kraj Vysočina mohl řídit tarifní systém – tvorba informačního modelu
aplikace pro modelaci tarifu, prvotní analýzy ArcGIS technologií, jeho možnosti vzhledem
k projektu, získávání informací dříve vzniklých systémů v jiných krajích, konzultace
upravených návrhů infrastruktury na oddělení informatiky Kraje Vysočiny.


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Byla projednána a schválena Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2014.
Byl vypracován střednědobý plán a schválen finanční plán na rok 2015.
Bylo dokončeno 60 % výběrových řízení na akce plánované k financování z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Byla sestavena a odsouhlasena změna přílohy D1 – souvislé opravy silnic II. a III. tříd
a opravy mostů.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Probíhají jednání se zájemci o dokončení realizace koupě nepotřebného nemovitého
majetku kraje.
Průběžně se řeší majetkoprávní vypořádávání pozemků pod silnice II. a III. tříd mezi
krajem a vlastníky.
Intenzivně je řešena majetkoprávní příprava dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Jsou zahajovány akce spolufinancované z OPŽP (Realizace úspor energie v objektech
v majetku Kraje Vysočina) na základě 60. Výzvy.
Byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací na akci Nemocnice
Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny.
Byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací na akci Nemocnice
Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13.
Průběžně probíhá projektová příprava akcí zařazených v rozpočtu kraje pro rok 2015.
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Je zahajována projektová příprava akcí nově zařazeních do rozpočtu kraje, které by
mohly být realizovány v roce 2016.
SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):


Jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro sociální záležitosti
v Kraji Vysočina konané ve dnech 7. – 8. 4. 2015
V Kraji Vysočina se 7. 4. 2015 uskutečnilo jednání Komise Rady Asociace krajů České
republiky pro sociální záležitosti. Letošní druhé setkání se konalo za účasti náměstkyně
ministryně práce a sociálních věcí Zuzany Jentschke Stöcklové a zástupců všech
14 krajů. Klíčovými tématy jednání byly přechod financování sociálních služeb, možnosti
čerpání finančních prostředků z fondů EU či rodinná a seniorská politika krajů.



Setkání Rady Kraje Vysočina se zástupci Krajské rady seniorů konané ve
dne 10. 4. 2015
Rada Kraje Vysočina se letos poprvé sešla se zástupci Krajské rady seniorů. Toto
setkání bylo již desátým setkáním v řadě. Aktuální diskuze se týkala zdravotnictví,
sociálních služeb, životního prostředí, školství a možností kulturního vyžití. Zmíněny byly
také plánované akce pro letošní rok. Nejvíce se hovořilo o zdravotnických a sociálních
službách. Představeny byly investiční akce v obou oblastech, nastíněny byly také plány,
jak zvýšit kvalitu předmětné péče v regionu. Další setkání členů Rady Kraje Vysočina
se seniory je naplánováno na letní měsíce.



Odborně tematický zájezd Itálie – Toskánsko
Dne 27. 4 – 2. 5. 2015 se zúčastníme odborně tematického zájezdu do Itálie za účelem
odborných exkurzí do domovů pro seniory, stacionářů a charitativních center.



Setkání zdravotně – sociální sekce KOUS
Oddělení sociálních služeb ve spolupráci s organizací KOUS, uspořádalo setkání
zdravotně – sociální sekce, na kterém byly s nestátními neziskovými organizacemi
projednány aktuální otázky poskytování a financování sociálních služeb.



Projekt „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“
V rámci projektu „Stop sociálnímu vyloučení“ na Vysočině došlo ke zpracování pracovní
verze odborné analýzy sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina firmou Augur
Consulting s.r.o. K datu zpracování informace probíhá etapa připomínkování dané
analýzy. Platforma projektu se sešla dne 9. 4. 2015, hlavním bodem programu byla
aktualizace Strategie integrace SVL v Kraji Vysočina. Další zasedání
proběhlo 6. 5. 2015 se zaměřením na výsledky provedené analýzy SVL v Kraji Vysočina,
na Strategii integrace SVL v Kraji Vysočina a přípravu závěrečné konference, která
se uskuteční 28. 5. 2015. Realizace klíčové aktivity financování vybraných sociálních
služeb bude z projektu probíhat do konce května 2015. V rámci aktivity pilotní ověření
procesu integrace cílové skupiny proběhlo na území Jihlavy a Třebíče
již 8 z plánovaných 10 vzdělávacích seminářů. K naplnění této aktivity zbývá ještě
uspořádat poslední 2 vzdělávací semináře a následně bude vzdělávání vyhodnoceno.
Dne 27. 3. 2015 byla uspořádána metodická porada pro sociální pracovníky, romské
poradce a sociální kurátory městských úřadů ORP za přispění zástupců úřadu práce,
kde se řešila mimo jiné i otázka veřejně prospěšných prací a společensky účelných
pracovních míst.
Odbor sociálních věcí uspořádal dne 24. 4. 2015 ve spolupráci s Krajským ředitelstvím
Policie Kraje Vysočina multidisciplinární jednání k problematice národnostních menšin.
Na tomto jednání byli přítomni zástupci ministerstva vnitra, policejního prezidia, radní
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Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petr Krčál, pracovníci odboru sociálních věcí krajského úřadu,
dále pracovníci nestátních neziskových organizací, zástupci městský úřadů ORP
a městských policií. Hlavním účelem akce by mělo být navázání bližší spolupráce
zainteresovaných organizací zabývajících se danou problematikou.


Projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ – Akce pro veřejnost „Jarní dny na
Family Pointech“ konaná ve dnech 30. 3. – 2. 4. 2015
Na kontaktních rodinných centrech, která v současnosti fungují na třech místech regionu,
probíhal program spjatý s příchodem jara. Uskutečnil se na Family Pointech v Havlíčkově
Brodě, Jihlavě a Třebíči. Návštěvníky čekalo zdobení kraslic, pletení pomlázek, výroba
dekorací, zdobení perníčků, drátkování, aranžování květin nebo základy enkaustiky.
Program se konal každý den, a to jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách. K tomu
si návštěvníci mohli prohlédnout zázemí míst přátelských rodině a seznámit se s jejich
činností. Akce byla organizována nejen s cílem přiblížit tradiční velikonoční zvyky
a společně oslavit příchod jara, ale také seznámit veřejnost se službami Family Pointů.
Na akci „Jarní dny na Family Pointech“ zavítalo celkem 293 návštěvníků.



Konference „Pracovní portál nejen pro neslyšící“ konaná ve dne 16. 4. 2015
Pod záštitou radního Kraje Vysočina pro sociální oblast Petra Krčála
se 16. 4. 2015 v sídle Kraje Vysočina konala konference společnosti Tichý svět.
Společnost postupně ve všech čtrnácti krajích představuje veřejnosti nový portál
pracovních příležitostí pro neslyšící. Součástí unikátního portálu jsou nejen pracovní
nabídky pro osoby se sluchovým postižením z celé České republiky, ale také praktické
příručky pro neslyšící, zaměstnavatele a úřady práce. Konference se zúčastnili zástupci
úřadů práce, odborů sociální péče, zaměstnavatelů, profesních organizací, novináři
a také odborná a laická veřejnost.



Ples Rodinných pasů Kraje Vysočina konaný ve dne 28. 3. 2015
V hotelu Gustav Mahler se 28. 3. 2015 uskutečnil 4. ročník Plesu Rodinných pasů Kraje
Vysočina.



Ukončení letošní Karnevalové tour Rodinných a Senior pasů Kraje Vysočina
V Hamrech nad Sázavou byla 29. 3. 2015 ukončena letošní Karnevalová tour Rodinných
a Senior pasů Kraje Vysočina. V rámci letošní tour se karnevalová zastavení uskutečnila
v Náměšti nad Oslavou, Humpolci, Štokách, Chotěboři a v již zmíněných Hamrech nad
Sázavou. Program pro celou rodinu byl sestaven z aktivit, které se už v předchozích
ročnících setkaly s velkým ohlasem. K tomu přibyly novinky, jakými byly velkoformátové
hry, cvičení paměti či zázemí pro maminky s nejmenšími dětmi v podobě mobilního
Family Pointu. Pro děti bylo připraveno na všech zastávkách představení kouzelníka
či klauna, loutkové divadlo, hry a soutěže s promotýmem Kraje Vysočina - malování
na obličej, fotokoutek nebo bublinová show. Speciálním hostem karnevalového
odpoledne byl Karel Gott Revival. Vstupné na karnevaly bylo zdarma.



Oddělení sociální ochrany a prevence
Dne 27. 3. 2015 se konala porada k sociální práci s obecními úřady.
Dne 10. 4. 2015 se konala metodická porada k otázkám výkonu agendy zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc.



Metodické návštěvy v příspěvkových organizacích
Tyto metodické návštěvy jsou zaměřeny na kontrolu kvality poskytovaných sociálních
služeb. V tomto období byly provedeny metodické návštěvy v příspěvkových
organizacích: Domov ve Zboží, Domov Kamélie Křižanov, Domov Lidmaň, Domov
pro seniory Havlíčkův Brod, Psychocentrum Jihlava a Domov pro seniory Mitrov.



Pořádané semináře
V průběhu dubna a května bylo ve spolupráci s oddělením řízení lidských zdrojů
zorganizováno 5 seminářů pro pracovníky krajského úřadu, zástupce obcí
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a poskytovatele sociálních služeb se zaměřením na financování sociálních služeb
a řešení problematiky vyrovnávací platby pro rok 2016.
Dne 26. 3. 2015 se konal seminář na téma: „Vykazování péče na zdravotní pojišťovny“,
přednášející Mgr. Marie Burgetová zastupující firmu Curatio.
Dne 9. 4. 2015 se konal seminář s názvem: „Péče o klienty s demencí v kazuistikách
a příkladech dobré praxe“, přednášející Mgr. Miroslav Erdinger zastupující firmu Curatio.
Dne 2. 4. 2015 se konal seminář na téma: Úvod do zdravotní péče, jejímž předmětem
bylo zdravotnické právo, vztahy zdravotního pojištění, přednášející JUDr. Ondřej Dostál,
PhD. LL.M.
Dne 16. 4. 2015 se uskutečnil seminář s názvem: Základní informace o sociální práci
a Získávání dobrovolníků, řízení a vzdělávání dobrovolníků, přednášející Mgr. Petr
Hanuš a Mgr. Andrea Šeredová.


Další aktivity
Vzdělávací aktivita ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava týkající se
rozvoje kompetencí manažerů v sociálních službách.

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. Byla zahájena první
jarní etapa hodnocení, ve které jsou 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. Výprava bude zahrnovat asi 75 osob. OŠMS zajišťuje přihlášení škol,
ubytování a stravování žáků a učitelů. V úterý 28. 4. 2015 se uskuteční na výstavišti
v Nitře beseda k duálnímu vzdělávání za účasti představitelů ministerstva školství.



Bezpečná Vysočina
Kraj Vysočina organizuje v roce 2015 projekt „Bezpečná Vysočina“, který zahrnuje
systém dopravně bezpečnostních akcí rovnoměrně rozdělených během celého roku.
Jednou z těchto akcí je „Duben měsíc bezpečnosti silničního provozu“. Společně s Policií
České republiky a základními školami probíhají běžné kontroly řidičů doplněné podle
situace měřením rychlosti. Místo pokut (pokud to umožní charakter přestupku) dostanou
řidiči citron, v případě bezproblémové kontroly čokoládovou minci. Policie České
republiky navrhla místa a termíny kontrol. ZŠ z dané obce zajišťuje skupinu žáků
s pedagogickým dozorem.



Přijímací řízení na střední školy v roce 2015
Střední školy v Kraji Vysočina se zapojily do pilotního ověřování organizace přijímacího
řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných
jednotných testů. OŠMS zajišťoval předání zkušební dokumentace ředitelům středních
škol.
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Konkursní řízení na ředitele školy
Rada Kraje Vysočina vyhlásila konkursní řízení na ředitele Střední uměleckoprůmyslové
školy Jihlava – Helenín, Hálkova 42. Administraci konkursního řízení zajišťuje OŠMS.



Rozpočet přímých výdajů na vzdělávání
Bylo dokončeno dohodovací řízení a všechny školy mají nastaven rozpočet přímých
výdajů na vzdělávání (prostředky z MŠMT).
GP Fondu Vysočiny 2015 (Tábory 2015, Sportujeme 2015, Sportoviště 2015,
Jednorázové akce 2015)
Proběhla administrace žádostí a jejich vyhodnoceni. Projekty navržené řídícími výbory
k podpoře byly schváleny orgány kraje.
Soutěže a přehlídky Vysočiny:
Byl vyhlášen letošní ročník ocenění Talent Vysočiny pro nadané žáky a studenty, kteří
dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a svůj talent a nadání neustále rozvíjí.
Uzávěrka nominací bude 22. 5. 2015 a slavností vyhlášení proběhne v pátek 19. 6. 2015
ve Žďáře nad Sázavou.
Vyhlášení soutěže k prevenci alkoholismu pro základní a střední školy Kraje Vysočina.
Byla uzavřena smlouva s dodavatelem oblečení na LODM 2015 a probíhá organizace
krajské účasti.
Sportovec Kraje Vysočina 2014 – byly zpracovány a vyhlášeny výsledky:





 Rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014
– Excelence středních škol 2014:
Rozhodnutím MŠMT č. 518415 byla Kraji Vysočina poskytnuta dotace pro 17 školských
organizací. Jednalo se o 16 středních škol, které zřizuje Kraj Vysočina, a jednu
soukromou střední školu. Proběhla tedy administrace této dotace a rozeslání finančních
prostředků jednotlivým subjektům.
 Spolupráce s partnerskými regiony:
Nastoupila rakouská lektorka Elisabeth Bramauer (7. dubna 2015 – 30. června 2015).
Ve spolupráci s OSH a regionem Dolní Rakousko – výběrové řízení na lektora
německého jazyka pro školní rok 2015/2016.
Ve spolupráci s OSH a s regionem Champagne-Ardenne - výběrové řízení na lektora
francouzského jazyka na školní rok 2015/2016.
Uskutečnilo se Setkání pracovní skupiny č. 13 Vzdělávání, výchova, mládež, sport
(spolupráce se spolkovou zemí Dolní Rakousko 22. 4. 2015 v Jihlavě).
Ve spolupráci s OSH – příprava Mladé Univerzity.
Koordinace vyslání české skupiny na Evropské literární setkání mládeže 2015.
Příprava Turnaje 4 regionů (Laa/Thaya 16. 6. 2015).
Kraj navštívila delegace francouzských kuchařů ze škol v Champagne-Ardenne v rámci
projektu „Vaříme společně“.
Proběhla závěrečná mobilita zástupců kraje ve finském Tampere v rámci projektu „Škola
jako učící se organizace“.


Finanční plány školských příspěvkových organizací
V rámci přípravy finančních plánů školských PO pro schválení radou kraje byly vybrané
velké investiční akce týkající se opravy a údržby nemovitého majetku zařazené do plánu
čerpání investičního fondu na rok 2015 projednány s odborem majetkovým. Na
společném jednání mezi OŠMS a OM byl stanoven postup a podmínky financování při
realizaci těchto akcí.



Metodika účtování zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči (ZDVOP)
V souladu s koncepcí dalšího fungování ZDVOP při vybraných organizacích zřizovaných
Krajem Vysočina byla na společném jednání mezi zástupci OŠMS, OZ, OE a ředitelů
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a ekonomů těchto zařízení stanovena společná metodika pro účtování ZDVOP. Základní
jednotkou byl stanoven jeden „lůžkoden“.


Podpora technických oborů
Byla vyhlášena soutěž Stavíme z Merkuru. Finále bude 27. – 28. 5. na letecké základně
v Náměšti nad Oslavou.
Metodická skupina zpracovala metodiku používání stavebnic pro rozvoj tvořivosti
a zručnosti pro žáky a žákyně prvních až třetích ročníků základních škol.
Probíhala jednání o pořízení rozebíratelných stavebnic reálného osobního auta pro
centra technického průmyslového vzdělávání.
Byla zahájena jednání o aktivitě Postav si dům na podporu propagace stavebních oborů.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky
Usnesením Vlády ČR č. 276/2015 ze dne 15. 4. 2015 byla schválena Aktualizace č. 1
Politiky územního rozvoje České republiky. Doposud platná Politika územního rozvoje
ČR 2008 tedy přestala v měněných částech platit.
Část změněných článků se dotýká i našeho kraje. Pro Kraj Vysočina to znamená, že
zastupitelstvo kraje, na základě ustanovení stavebního zákona, bude rozhodovat
o aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a o jejím obsahu. Obsah
aktualizace je již zpracováván.
Kompletní informace o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR lze najít na tomto
odkazu:
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebnirad/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace-c1-Politiky-uzemniho-rozvoje-CR

Odbor zdravotnictví (OZ):


Metodika pro ZDVOP
Ve spolupráci se skupinou pro tvorbu metodiky účetních operací pro příspěvkové
organizace jmenované ředitelem krajského úřadu byla projednávána a navržena
společná metodika pro účetní evidenci související s provozem zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“). ZDVOP je v našem kraji zajišťována vybranými
zdravotnickými a školskými příspěvkovými organizacemi a je spolufinancovaná dotací ze
státního rozpočtu.



Výkaz o činnosti „dětských center“
Po konzultacích s představiteli Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
a Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, byl
vytvořen nový čtvrtletní výkaz o činnosti a kapacitě těchto zařízení. Výkaz je díky
spolupráci s OAPŘ zpřístupněn na interním analytickém portálu kraje.



Reporty z MIS
Za součinnosti OAPŘ je připravována nová datová kostka řešící vybrané ukazatele
k jednotlivým hospitalizačním případům v nemocnicích, která bude pravidelně měsíčně
naplňována prostřednictvím reportů získávaným z manažerského informačního systému
(MIS) využívaného ve všech nemocnicích zřizovaných krajem.



Střednědobé plány 2016-2018
K 30. 4. 2015 byly na OZ předkládány první návrhy střednědobých plánů na období
2016-2018 všemi zdravotnickými příspěvkovými organizace zřizovanými krajem. Roční
aktualizace plánů musí být schválena v radě kraje nejpozději do 30. 6. 2015.
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DMS
Probíhají jednání s vybraným dodavatelem a subdodavatelem o konkrétních smluvních
podmínkách k dodávce licencí a implementaci Document Management Systemu (DMS nástroj pro celkovou správu elektronických dokumentů v organizaci) do nemocnic
zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.



Cvičné odvody
Na základě návrhu novely branného zákona, kdy od 1. 1. 2017 by měly být opět
obnoveny odvody branců, proběhly dne 15. 4. 2015 v prostorách krajského úřadu cvičné
odvody v režii Krajského vojenského velitelství Jihlava a za účasti zástupců obcí
s rozšířenou působností. Kraj Vysočina ve spolupráci s Oddělením krizového řízení
a bezpečnosti a Odborem zdravotnictví připravily veškeré materiální zabezpečení
a zajištění lékařské komise k posuzování zdravotní způsobilosti branců k vojenské činné
službě. V roli figurantů – branců vystupovali členové aktivních vojenských záloh.



Vyhlášení 8. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo svým usnesením dne 24. 3. 2015 text a podmínky
vyhlášení 8. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice. V loňském ročníku celostátní
soutěže bylo přihlášeno celkem 19 projektů, absolutním vítězem se stala Nemocnice
Jihlava, příspěvková organizace, se svým projektem Proaktivní přístup v edukaci seniorů.
Letošní 8. ročník soutěže je vyhlášen od 1. 4. 2015 do 30. 10. 2015 s uvedením
zastřešujícího tématu „Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli
poskytovat bezpečnou péči".

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb.
Dne 1. 4. 2015 vešla v účinnost další novela nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení
závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na
vybrané myslivecké činnosti. Toto novela reagovala na úpravu zákona o myslivosti,
kterou se přesouvá administrace příspěvků na vybrané myslivecké činnosti na krajské
úřady. Z tohoto důvodu v letošním roce bude finanční příspěvky na vybrané myslivecké
činnosti administrovat odbor životního prostředí a zemědělství oproti roku 2014, kdy tyto
příspěvky administrovaly Krajské agentury pro zemědělství a venkov Ministerstva
zemědělství. Finanční prostředky na tyto činnosti 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.



Schvalování a změny lesních hospodářských plánů
S odkazem na zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů dochází i na Vysočině k výrazným majetkovým změnám. S tím souvisí
i nezbytné změny stávajících lesních hospodářských plánů a schvalování nových plánů.
V souvislosti se změnou vlastnictví dochází i ke změně honiteb.



Pachové ohradníky
Pachové ohradníky mají na Vysočině mnohaletou tradici. I v letošním roce se Kraj
Vysočina dohodnul na spolupráci s Nadací pojišťovny Generali. V rámci jejich
společného projektu bude ošetřeno 100 km silnic, díky kterému dochází na ošetřených
silnicích k výraznému, cca 65% snížení srážek vozidel se zvěří. Kromě pozitiva snížení
vzniku škod na vozidlech a zvěři se mohou řidiči při cestě po Vysočině cítiti bezpečněji.
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Týden lesů
Na dny 11. 5. až 15. 5. 2015 byl vyhlášen Týden lesů. Letošní ročník je pod názvem
Ochrana lesa – les užitečný všem. Tyto dny jsou příležitostí pro veřejnost navštívit les
společně s lesníky a více lesu porozumět. Akce lesní pedagogiky korespondují
s výchovou pro udržitelný rozvoj. I Kraj Vysočina se zapojuje do této aktivity a v rámci
trvající spolupráce se Základní školou Seifertova v Jihlavě zajistí na 15. 5. 2015
pochůzku se stanovišti přímo v lese pro cca 40 žáků čtvrté a páté třídy a ve spolupráci
s organizací Chaloupky, o.p.s. připraví lesní pedagogiku v Balinském údolí dne 14. 5.
2015 pro cca 110 dětí.



Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
(PRVKUK)
OŽPZ zajišťuje od května loňského roku komplexní aktualizaci PRVKUK jako zásadního
koncepčního materiálu v oblasti rozvoje vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
Návrh komplexní aktualizace PRVKUK, týkající se všech 704 obcí na území kraje, je
dokončen a projednán s obcemi. Dne 6. 5. 2015 se v sídle kraje v Jihlavě konalo
projednání s ústředními orgány, správci povodí, vodoprávními úřady, orgány územního
plánování a sousedními kraji. Po vyhodnocení a zapracování připomínek bude
následovat posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí způsobilou osobou.



Vzdělávání starostů obcí v oblasti mimořádných událostí
OŽPZ jako příslušný povodňový orgán zajistil účast a prezentaci v oblasti ochrany před
povodněmi na vzdělávacích akcích, které pořádal v dubnu Hasičský záchranný sbor
Kraje Vysočina pro starosty obcí podle jednotlivých obcí s rozšířenou působností.
Vzdělávací akce byly zaměřeny na přípravu starostů na mimořádné události, krizové
situace, povodně a jejich řešení.



Monitoring prašného spadu
OŽPZ zajistil sledování intenzity prašného spadu v průmyslové zóně města Jihlavy.
Stejně jako minulý rok bude jihlavské pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
provádět od května do listopadu 2015 měření prašného spadu na 10 vybraných lokalitách
s cílem zjistit zatížení této oblasti prašným spadem. Sledováno bude 9 lokalit
v průmyslové zóně a jedna pozaďová lokalita mimo území průmyslové zóny. Množství
prašného spadu je vyjadřováno v údajích vztažených na jeden měsíc (30 dní)
a v gramech na 1 m2 plochy. K měření prašného spadu odbor životního prostředí
a zemědělství přistoupil na základě podnětů a stížností na zvýšenou prašnost
v průmyslové zóně města Jihlavy včetně oznámení České inspekce životního prostředí.
Ze čtyř sledovaných lokalit bude následně provedena analýza prašného spadu za účelem
identifikace zdrojů znečištění ovzduší, a to metodou plynově pyrolyzní chromatografie.



Den Země a výstava Hierarchie nakládání s odpady
K příležitosti Dne Země 2015 odbor uspořádal výstavu v sídle Kraje Vysočina v budově B
a doplněnou o exkurze na zařízení pro třídění a předcházení vzniku odpadů
materiálovým využitím starých elektrozařízení v Jihlavě. Akce trvá celý duben a setkává
se s velmi kladným ohlasem návštěvníků.
Při této příležitosti jsme uspořádali ve dnech 16. až 17. dubna 2015 celostátní poradu
krajských úřadů k problematice ekologické výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji.
Poradu krajských úřadů jsme uspořádali za organizačního a finančního přispění
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí a Úřadem vlády České republiky (oddělením pro udržitelný rozvoj).
Také jsme dne 10. 4. 2015 uspořádali setkání koordinátorů ekologické výchovy Kraje
Vysočina ze škol a z neziskových organizací.
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Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
Od 1. 4. 2015 nabyly účinnosti zásadní novely zákonů č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
Předávali jsme informace o novelách dotčeným orgánům státní správy a dohodli se
s nimi na nových postupech v řízeních.
Dále jsme ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstva zemědělství
vymezili cenná stanoviště na trvalých travních porostech v modulu Enviro (tzv. LPIS)
v Kraji Vysočina.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek matrik, vidimace a legalizace, přestupků a jiných správních deliktů, evidence
obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, tajemníci, dozorová činnost,
registrace dobrovolných svazků obcí.
OddOSČ organizačně zajistilo již třetí poradu zaměstnanců, kteří na obecních úřadech
zajišťují přestupkovou agendu.
Na ostatních uvedených úsecích zajišťovalo OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
V současné době OddOSČ zajišťuje organizačně technicky nové volby do zastupitelstev
obcí Ovesná Lhota a Fryšava pod Žákovou horou, kde po rezignacích na mandát se
počet členů zastupitelstev obcí snížil pod hranici 5.

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.
- 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.
- Realizace prezentace Kraje Vysočina na cyklistickém veletrhu For Bikes 27.29. 3. 2015
- Realizace projektu vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4 ve spolupráci s městy Žďár
nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem – jednání v rámci
jednotlivých ORP, optimalizace trasování



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 probíhalo od 1. 3. 2015 do
31. 3. 2015. Slavnostní vyhlášení proběhne 28. 5. 2015 v Hotelu Zámek Valeč.
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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
(uzavírání smluv),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (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 – administrace (uzavírání
smluv o poskytnutí dotace)
- 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
(kontrola žádostí, příprava podkladů pro jednání řídícího výboru, podklady pro
rozhodnutí orgánů kraje)
- dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek - administrace
(hodnocení žádostí, příprava materiálů pro rozhodnutí orgánů kraje)
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2015“ (vyhlášení, konzultace
s žadateli)
- 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“ – příprava smluv o poskytnutí
podpory
- grantový program „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ – příjem žádostí ukončen
27. 3. 2015, formální kontrola žádostí, příprava řídícího výboru (termíny
8. a 13. 4. 2015)
- grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ – vyhlášení,
konzultace s žadateli
- grantový program „Lyžařské běžecké trasy 2015“ – úprava loňského znění, příprava
vyhlášení programu



Koncepční a programové materiály
- zahájení prací nad koncepčním materiálem v cestovním ruchu



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, vyjadřování k prohlašování a k rušení prohlášení věcí za kulturní památku,
prodlužování lhůt a další úkony),
- ukončení kontroly výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností
(Městský úřad Moravské Budějovice),
- kontrola výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností (Městský úřad
Havlíčkův Brod),
- příprava podkladů k prezentaci Kraje Vysočina v rámci výstavy Památky mého kraje
na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2015.
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ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
- Dne 20. 3. 2015 se konalo finálové kolo soutěže „Poznej Vysočinu“ pro žáky druhého
stupně základních škol a víceletých gymnázií, na které ve dnech 26. – 27. 4. 2015
navázala cesta pro 40 nejlepších řešitelů do Prahy s kulturním a poznávacím
programem.
- Dne 10. 4. 2015 se uskutečnilo setkání Rady Kraje Vysočina s Krajskou radou seniorů
České republiky.
- Ve dnech 28. – 30. 4. 2015 se koná pracovní cesta do partnerského regionu Zakarpatská
oblast Ukrajiny s cílem přípravy realizace projektů (zápis obdrží všichni členové Stálé
konference).


Prevence kriminality
Na základě doporučení pracovní skupiny prevence kriminality poskytlo Ministerstvo vnitra
České republiky státní dotaci na 1 projekt Kraje Vysočina (Na pomoc seniorům Kraje
Vysočina) a na 4 projekty měst Kraje Vysočina (Žďár n. S. – asistent prevence
kriminality, V. Meziříčí, M. Budějovice, Humpolec – rozšíření MKDS) v celkové výši 2,073
mil. Kč.
Byl připraven návrh grantového programu „Prevence kriminality 2015“, na jehož realizaci
je ve Fondu Vysočina alokováno 1,3 mil. Kč. Tento program je určen na podporu
realizace opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok
2015 a využívají ho především NNO.



Dotace na akceschopnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí
V souvislosti se změnou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(č. 250/2000 Sb.) bylo nutno zpracovat nové zásady zastupitelstva pro poskytování
dotací obcím na akceschopnost jednotek SDH obcí. Dosavadní praxe byla, že obce
obdržely dotaci od kraje automaticky, podkladem pro rozdělení byl plán plošného pokrytí
a zařazení jednotky do příslušné kategorie obdržený od HZS kraje. Nyní si musí obec
o dotaci požádat na základě výzvy kraje. Celková částka pro rozdělení se nemění.



Porada pracovníků krizového řízení
Dne 8. 4. 2015 zorganizoval OSH-OKŘB metodickou poradu úseku krizového řízení
pro tajemníky bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností (BR ORP). Porady se
rovněž účastnili zástupci Krajského vojenského velitelství Jihlava ( KVV), Krajského
ředitelství Hasičského záchranného sboru, Krajského ředitelství Policie České republiky
a ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod p. o. Předmětem porady bylo informování
a projednání konkrétní plánovací přípravy v oblastech krizového řízení, hospodářských
opatření pro krizové stavy (HOPKS), obranného plánování, na úseku ropné bezpečnosti
a seznámení s průběhem evakuace nemocničního zařízení po zlomyslné výhrůžce
o umístění bomby v areálu. Následně OSH-OKŘB uspořádal pro tajemníky BR ORP
navazující školení uživatelů pro práci s informačními systémy pro podporu HOPKS.



Instrukčně metodický nácvik odvodního řízení
Dne 15. 4. 2015 se v prostorách KrÚ uskutečnil nácvik činnosti odvodní komise.
Na přípravě a průběhu akce se podíleli zástupci KVV Jihlava, dotčené odbory KrÚ
(Odbor zdravotnictví, OSH-OKŘB), smluvní lékař, zdravotník a figuranti z řad příslušníků
aktivních záloh. Cílem ukázky byla metodická příprava možného průběhu odvodů, vedení
evidence a zvládnutí samotného procesu. Ukázky se účastnili zejména zástupci ORP,
kteří budou v následném období spolupracovat s KVV na realizaci dalších nácviků
činnosti odvodní komise při odvodním řízení na ORP.
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Stálá výstava fotografií Kraje Vysočina
Oddělení vnějších vztahů se podílelo na přípravě čtvrtého vydání výstavy fotografií Kraje
Vysočina. Výstava ve svých prvních třech vydáních prezentovala dění a turistické
zajímavosti v Kraji Vysočina i v jeho zahraničních partnerských regionech. Byla
prezentována například v nemocnicích a dalších zařízeních Kraje Vysočina. Toto čtvrté
vydání výstavy o 30 fotografiích se zaměřuje pouze na fotografie z Kraje Vysočina, a to
na vybrané snímky z regionálního tisku, které se zúčastnily přehlídky Region Press Foto
2013 a 2014. Dokumentuje tak podrobněji společenské, kulturní, sportovní a další
události, kterými obyvatelé kraje žili v období let 2013 a 2014.



Spolupráce Akademie ve Světlé nad Sázavou a Vyšší školy umění a designu
v Remeši
Oddělení vnějších vztahů podpořilo rozvíjející se spolupráci mezi oběma školami, která
se realizovala uspořádáním dvou vzájemných výměn skupin studentů. Ve dnech 16. až
20. března 2015 světelští studenti navštívili Remeš, kde se podíleli na týmové tvorbě
spolu s francouzskými studenty. Ve dnech 19. až 25. dubna 2015 navštívili francouzští
studenti světelskou akademii, kde se poprvé setkali s uměleckými řemesly jako je
odlévání a broušení skla, vyzkoušeli si tvorbu skleněných mozaik, vytvářeli keramické
plastiky a navštívili kamenosochařské dílny.



Účast mladých hokejistů z Vysočiny na turnaji v Remeši
Tým hokejistů Vysočina U15 (narození v letech 2000 a 2001) pod vedením trenérů HC
Lední medvědi Pelhřimov a HC Rebel Havlíčkův Brod se zúčastní v Remeši ve dnech
9. a 10. května 2015 turnaje s dalšími týmy regionální ligy Champagne-Ardenne.



Gastrofestival Nitra 2015
Radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová spolu se zástupci Oddělení
vnějších vztahů podpořila 25. března 2015 čtyřčlenné družstvo studentů Obchodní
akademie a Hotelové školy Třebíč při účasti na mezinárodní soutěži Gastrofestival Nitra
2015. Osmého ročníku se zúčastnilo sedm soutěžních družstev z pěti zemí. Tým
z Třebíče si odvezl bronz za práci kuchařů a zlato v kategorii číšníků. Kraj Vysočina účast
třebíčské školy finančně podpořil.



Organizace návštěvy radní pro oblast školství Jany Fialové v partnerských školách
v Nitranském samosprávném kraji.
Radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová navštívila 26. března 2015
v Nitranském samosprávném kraji dvě partnerské školy, které fungují v režimu blížícímu
se systému duálního vzdělávání. Se zástupci obou škol diskutovala nejen problematiku
duálního vzdělávání, ale i aktuální témata v oblasti školství. Součástí návštěvy Střední
odborné školy technické v Šuranech a Střední odborné školy hotelových služeb
a obchodu v Nových Zámcích byla i prohlídka obou škol a diskuze s jejich studenty.
Sportovec Kraje Vysočina 2014
Nejlepší sportovci Kraje Vysočina za rok 2014 byli 9. dubna 2015 vyhlášeni na
slavnostním večeru, který se konal v Horáckém divadle Jihlava. O výsledcích rozhodla
sedmičlenná odborná porota, a to celkem v devíti kategoriích: dospělí - muž, dospělí –
žena, junior – chlapci, junior – dívky, zdravotně postižený sportovec, kolektiv, sportovní
výkon roku, trenér a cena za přínos pro sport. Mezi oceněnými tak nechyběla Martina
Sáblíková, Martin Prokop, Petr Novák, Lukáš Krpálek či Radek Jaroš. Zároveň byla
v průběhu večera vyhlášena i veřejná anketa o nejlepšího sportovce a nejlepší sportovní
kolektiv.





Mladý Tvorca 2015
Ve dnech 28. – 30. dubna 2015 se uskuteční v areálu výstaviště Agrokomplex již
23. ročník prodejní výstavy výrobků žáků středních odborných škol a středisek
praktického vyučování v Nitře. V letošním roce se zúčastní celkem 11 škol z Kraje
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Vysočina. Radní pro oblast školství Jana Fialová, která se výstavy zúčastní, předá Ceny
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). Součástí Mladého Tvorca je i beseda s ministrem školství Slovenska
na téma duálního vzdělávání.


Oslavy 70. výročí ukončení druhé světové války
Kraj Vysočina ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy připraví program k oslavě
70. výročí ukončení druhé světové války. Kromě slavnostního koncertu v kostele
sv. Ignáce z Loyoly v Jihlavě nebo putovní výstavy instalované na jihlavské radnici
věnované domácímu odboji proběhne 7. května 2015 také atraktivní ukázka historické
bitvy na jihlavském náměstí doplněná autentickými vozidly, motocykly a další dobové
vojenské techniky.



Naplňování programu 2014–2017 smlouvy o spolupráci mezi Dolním Rakouskem,
Jihomoravským krajem, Jihočeským krajem a Krajem Vysočina
22. dubna 2015 proběhlo v sídle Kraje Vysočina setkání pracovní skupiny Vzdělávání,
výchova, mládež, rodina, sport výše uvedeného pracovního programu. Obsahem jednání
bylo vyhodnocení olympiád v německém jazyce a bližší informace o plánovaném turnaji
čtyř regionů v kopané, jež proběhne 16. června v Laa an der Thaya. Diskutováno bylo
také Evropské literární setkání mládeže, které se letos bude konat v Kremži a také další
možnosti projektů v programu Erasmus+.



Zahájení Dolnorakouské zemské výstavy 2015
Slavnostní zahájení Dolnorakouské zemské výstavy 2015 se uskutečnilo 24. dubna 2015
v dolnorakouském Frankenfels-Laubenbachmühle, Neubrucku a nově zřízeném centru
národního parku Ötscher-Basis Wienerbruck v rakouském regionu Mostviertel. Za Kraj
Vysočina se slavnostního zahájení letošní Dolnorakouské zemské výstavy, jejíž hlavní
téma zní „Alpy a my“ se zúčastnil mj. člen Rady Kraje Vysočina Martin Hyský a také
zástupci odboru sekretariátu hejtmana a odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu.



Cvičení Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina
27. dubna 2015 proběhlo v Jihlavě Cvičení integrovaného záchranného systému Kraje
Vysočina. Tématem cvičení byla připravenost jednotlivých složek IZS na ohrožení vysoce
virulentní nákazou – Ebola. Kraj Vysočina v rámci tohoto cvičení přivítal odborníky
z partnerského regionu Dolní Rakousko, kteří se cvičení zúčastnili jako pozorovatelé.
Jednalo se o zástupce Zemského zdravotního ředitelství, Dolnorakouského holdingu
klinik, Červeného kříže a Úřadu Dolnorakouské zemské vlády, oddělení požární ochrany
a civilní ochrany.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Čistá Vysočina
Letos se do 7. ročníku akce Čistá Vysočina zapojil rekordní počet účastníků (21898
osob). Samotný úklid proběhl ve dnech 11. - 22. 4. 2015. Odvoz posbíraného odpadu od
krajských silnic zajišťovala Krajská správa a údržba silnic Vysočina. Letos se během této
akce podařilo vyčistit více jak 2500 km silnic a 91,7 km břehu řeky Sázavy a 22,4 km
břehu řeky Oslavy. Odbor se také připojil k výstavě Hierarchie nakládání s odpady,
kterou organizuje OŽP, částí, která poskytuje podrobné informace o průběhu aktivity
Čistá Vysočina.



Školení „Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina“
V období do 12. 5. 2015 se v rámci realizovaného projektu „Vzdělávání pro zvýšení
absorpční kapacity Kraje Vysočina“ se uskuteční celkem 12 školení v okresních městech,
která budou zaměřena na Veřejné zakázky, Kontrolu, Audit, Projektové řízení pro
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pokročilé a Integrovaný přístup k řešení projektů. Cílem projektu je posílit absorpční
schopnost kraje, obcí, příspěvkových organizací, NNO, MAS zvýšením odborných
znalostí jejich pracovníků v oblasti projektového řízení.


Organizace jednání programovací skupiny programu INTERREG V-A Rakousko –
Česká republika v Jihlavě
Ve dnech 4. - 5. 5. 2015 se na KrÚ uskuteční 23. jednání Programovací skupiny
programu přeshraniční spolupráce, který se nově v období 2014-2020 bude jmenovat
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Jednání se zúčastní zástupci všech
regionů zapojených do programu (Jihočeský a Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, město
Vídeň, Dolní a Horní Rakousko), Ministerstva pro místní rozvoj, zástupci Řídícího orgánu,
Společného sekretariátu, Evropské komise a subjektů zapojených do kontroly prvního
stupně. Na programu bude vypořádání připomínek EK k předloženému programu, ale
také Společná pravidla způsobilosti, příprava 1. zasedání Monitorovacího výboru, termín
spuštění programu, vyhlášení 1. výzvy a další.



Dokončení zpracování regionálního akčního plánu
Na základě pokynu Ministerstva pro místní rozvoj a dle zasedání Národní stále
konference byl ke konci dubna dopracován Regionální akční plán Strategie regionálního
rozvoje za území Kraje Vysočina. Při zpracování RAP došlo k aktualizaci metodiky a dne
15. 4. se konaly další metodické schůzky MMR s kraji. RAP je nyní primárně zaměřen na
aktivity, které jsou financovatelné z připravovaných operačních programů, a je u nich
identifikována územní dimenze. U každé aktivity byla identifikována vazba na SRR ČR
a Program rozvoje kraje Vysočina a dále byla na základě sběru absorpční kapacity příp.
expertního odhadu stanovena finanční náročnost této aktivity v členění let 2015-2016
a 2017-2020 a za stejná období bylo dále odhadnuto naplňování indikátoru výstupu
specifického cíle OP. Zpracovaný RAP bude projednán na Regionální stálé konferenci,
jejíž zasedání proběhne koncem května. Národní akční plán SRR ČR, který se bude
skládat z regionálních akčních plánů a aktivit identifikovaných na národní úrovni musí
předložit MMR k projednání do Vlády ČR během června.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období byly nebo budou realizovány tyto činnosti:
- v uvedeném období od 24. 3. 2015 do 12. 5. 2015 byly schváleny vyúčtované výdaje
v oblasti podpory 1.1 celkem ve výši 2 812 799,19 Kč, v oblasti podpory 1.2 celkem
1 208 939,13 Kč, v oblasti podpory 1.3 celkem 263 800,80 Kč a v oblasti podpory 3.2
celkem 1 563 592,19 Kč a předpokládá se ještě proplacení dalších přibližně
6 283 238,53 Kč. Celkem tedy v uvedeném období bude proplaceno přibližně
12 132 369,84 Kč.
- v uvedeném období byly vypořádány připomínky k SŽoP, které byly v lednu 2015
předloženy na MŠMT. Rovněž byly předloženy další SŽoP celkem za
25 638 747,93 Kč. Na základě těchto SŽoP budou poskytnuty prostředky na další
financování globálních grantů.

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


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska ke 46 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 11 návrhům zákona, k 9 návrhům
nařízení vlády, k 17 návrhům vyhlášek a k 9 návrhům materiálů nelegislativní povahy.
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Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Přihláška do soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem,
pořádané Ministerstvem vnitra České republiky
Pro období let 2013 – 2015 si Krajský úřad Kraje Vysočina ve strategických cílech mimo
jiné předsevzal průběžně ověřovat úspěšnost realizovaných aktivit v oblasti slaďování
osobního a pracovního života a rovných příležitostí v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ –
respekt k rovným příležitostem. K získání možnosti ověřit si úspěšnost realizovaných
aktivit v této oblasti (obhájit již čtyřikrát získané 1. místo mezi krajskými úřady)
zpracovalo OddŘLZ ve spolupráci s odborem sociálních věcí, regionálního rozvoje,
školství, mládeže a sportu, sekretariátu hejtmana a odboru dopravy a silničního
hospodářství přihlášku do 9. ročníku této soutěže vyhlášené Ministerstvem vnitra České
republiky spolu s obecně prospěšnými společnosti. O přihlášení Kraje Vysočina,
krajského úřadu do soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem
rozhodla Rada Kraje Vysočina (materiál RK-11-2015-18, unesení 0569/11/2015/RK).
Soutěž podporuje zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender
mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice a může se jí zúčastnit
jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Oficiální vyhlášení
vítězů 9. ročníku soutěže a slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům
proběhne 4. 6. 2015 na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá
Ministerstvo vnitra spolu s partnerskými organizacemi na Ministerstvu vnitra v Praze.



Příprava podkladů pro hodnocení ředitelů příspěvkových organizací
OddŘLZ zpracovalo podklady pro pravidelné roční hodnocení ředitelů PO podle
požadavků zřizovatelských odborů (např. přehledy o vzdělání, věkové struktuře,
platových náležitostech).



Metodická pomoc příspěvkovým organizacím
Prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací poskytlo OddŘLZ zintenzivněnou
metodickou pomoc příspěvkovým organizacím metodické informace k problematice
řešení případů pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní práce.



Zavedení nové aplikace
OddŘLZ ve spolupráci s odborem informatiky a odborem analýz a podpory řízení spustilo
od 1. 4. 2015 novou elektronickou aplikaci evidence dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr. Hlavní výhodou zavedení tohoto systému je zjednodušení
administrativní práce pro zpracovatele, zajištění jednotnosti, úplnosti a plynulosti chodu
této agendy.



Nastavení nových genderových ukazatelů
OddŘLZ ve spolupráci s odborem analýz a podpory řízení zajistilo nastavení nových
genderových ukazatelů v datovém skladu pro oblast vzdělávání, spočívající ve sledování
počtu mužů a žen účastnících se vzdělávacích akcí pořádaných OddŘLZ v rámci
centralizovaného vzdělávání a v rámci vzdělávacího programu Vstupní vzdělávání. Tento
ukazatel byl doplněn zpětně i do statistiky za rok 2014.



Evidenční listy důchodového pojištění
OddŘLZ zajistilo činnosti související s vyplněním a odesláním evidenčních listů
důchodového pojištění za rok 2014 zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu,
zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
uvolněných členů zastupitelstva kraje, členů komisí rady kraje, členů výborů
zastupitelstva kraje a členů řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny.

V Jihlavě dne 24. 4. 2015
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