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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 12. 5. 2015 s výhledem do 23. 6. 2015
Následující písemná zpráva zachycuje období od 12. 5. 2015 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 5. 6. 2015 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
23. 6. 2015 (4. zasedání v roce 2015). Je přílohou materiálu (ZK-04-2015-03, 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):


Odborný seminář – zakázky malého rozsahu pro příspěvkové organizace
Odbor připravil seminář věnovaný zakázkám malého rozsahu pro příspěvkové
organizace – administrace, příprava zadávací dokumentace, technické specifikace,
smluvní podmínky. Na semináři byly řešeny případové studie věnované tematice
každého odvětví.

Odbor ekonomický (OE):


Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2014
Dne 25. 5. 2015 byla hejtmanovi kraje předána Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření Kraje Vysočina za rok 2014, v jejímž závěru je konstatováno, že v jednom
případě bylo zjištěno, že do pořizovací ceny pozemku nebyla zahrnuta jako vedlejší
související náklad cena za zhotovení geometrického plánu na odměření pozemku ve výši
7 260,- Kč, čímž došlo k nesprávnému zachycení pořizovací ceny pozemku v majetkové
evidenci kraje. Toto bude napraveno a pořizovací cena bude zvýšena dodatečným
zápisem. Také se ve zprávě objevuje upozornění na to, že ve vnitřní směrnici k oběhu
účetních dokladů je uveden okamžik uskutečnění účetního případu v rozporu s Českým
účetním standardem (ČÚS). Oprava ve vnitřní směrnici proběhla k 1. 5. 2015, okamžik
účetního případu byl dán do souladu s ČÚS. V oblasti rizik je zmíněna Smlouva
o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy“
ze dne 30. 4. 2014, kterou se kraj zavázal poskytnout dar až do výše 30 mil. Kč
Statutárnímu městu Jihlava. Kontrolní orgán spatřuje riziko v tom, že podpora projektu
formou daru neumožňuje kontrolu využití poskytnutých finančních prostředků zejména
z pohledu efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti. Další riziko vidí v tom, že není předem
řešen převod projektové dokumentace v hodnotě 2 290 tis. Kč na investora (tedy město
Jihlava).
Celá zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu
kraje, který je předkládán k projednání v zastupitelstvu kraje.

Odbor informatiky (OI):


Grantový program Fondu Vysočiny - Infrastruktura 2015
Zastupitelstvo kraje na svém lednovém zasedání vyhlásilo grantový program na podporu
výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina Infrastruktura ICT 2015.
Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 2 500 000 Kč. Celkem
bylo zasláno 32 žádostí. Řídící výbor na svém prvním zasedání dne 14. 5. 2015 navrhl
podpořit 14 projektů v celkové výši 2 500 000 Kč.
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Grantový program Fondu Vysočiny - Informační a komunikační technologie 2015
Zastupitelstvo kraje na svém lednovém zasedání vyhlásilo grantový program na podporu
rozvoje ICT v Kraji Vysočina Informační a komunikační technologie 2015. Celkový objem
finančních prostředků grantového programu činil 3 200 000 Kč. Do tohoto grantového
programu bylo zasláno celkem 126 podání. Řídící výbor navrhl podpořit 95 projektů
v celkové výši 2 955 775 Kč.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti probíhají ve 2. čtvrtletí 2015
následné kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortu školství.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji (přenesená
působnost)
V první dekádě června 2015 bylo ukončeno přezkoumávání hospodaření obcí
a dobrovolných svazků obcí v kraji za rok 2014. Pracovníci oddělení přezkoumání
hospodaření obcí prověřili v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, hospodaření
602 obcí a 42 dobrovolných svazků obcí.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Provozní záležitosti
Oddělení hospodářské správy provádí, zajišťuje a realizuje běžné dodávky a služby
související se zajištěním provozu na pracovištích krajského úřadu.



Elektronické skartační řízení
Oddělení hospodářské správy ve spolupráci s odborem informatiky provedlo pilotně
elektronické skartační řízení, jehož výsledkem je výběr a předání elektronických
dokumentů k trvalému uložení do Národního archivu.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období byly provedeny 4 kontroly státního odborného dozoru u dopravců
a 5 kontrol na silnici. Bylo zkontrolováno 29 nákladních vozidel na silnici. Bylo uloženo
17 pokut, z toho 12 kaucí. Výše udělených pokut celkem 223 000 Kč, z toho kauce
198 000 Kč.
Bylo řešeno 16 odvolání.



Projektové řízení
Byla přijaté dotace z ROP Jihovýchod ve výši 49 mil. Kč.
Byly poskytnuty dotace z grantového programu Bezpečná silnice 2014 ve výši 145 tis.
Kč.
Příprava smluv s úspěšnými žadateli z grantového programu Bezpečná Vysočina 2015.



Investiční výstavba
Probíhají 3 výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací akcí hrazených z rozpočtu
kraje a 2 výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací akcí spolufinancovaných
z prostředků EU.
Byla dokončena 3 výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací spolufinancovaných
z prostředků EU a 4 výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací hrazených
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z rozpočtu kraje. Bylo dokončeno výběrové řízení na vypracování koncepce rozvoje
silniční sítě.
Bylo dokončeno 5 výběrových řízení na výkon koordinátora BOZP a 5 výběrových řízení
na výkon TD.
Probíhá 12 výběrových řízení na vypracování diagnostiky mostů.
Bylo zahájeno 9 staveb hrazených z rozpočtu kraje a Státního fondu dopravní
infrastruktury a 2 stavby spolufinancované z prostředků EU. Probíhá realizace 10 staveb
hrazených z rozpočtu kraje a Státního fondu dopravní infrastruktury. Probíhá realizace
9 staveb spolufinancovaných z prostředků EU.
Bylo dokončeno a předáno 6 projektových dokumentací.
Byla uzavřena smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) na poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu SFDI.


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Byly zajištěny veřejné zakázky na 80% akcí plánovaných k financování z rozpočtu SFDI.
Byla uzavřena smlouva se SFDI na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI.
Byla provedena změna finančního plánu na rok 2015 – příspěvek na provádění výkonu
TD a koordinátora BOZP na stavbách, jejichž investorem je Kraj Vysočina.



Dopravní obslužnost
Bylo realizováno jednání s Českými drahami a.s., ROC Jihlava k návrhu jednotlivých
tratí.
Probíhala jednání - zpracování sítě páteřních linek drážní a veřejné linkové dopravy
a vypracování rámcových jízdních řádů. Zpracování sítě ostatních linek a vypracování
rámcových jízdních řádů. Zpracování rámcových oběhů vozidel. Analýza nákladů na
vozidla. Zpracování zónového uspořádání. Stanovení výpočtu pro klíčování tržby
z integrované jízdenky. Vývoj Aplikace pro modelaci tarifu. Výchozí finanční model
(veřejná linková doprava) – rozklad jednotlivých nákladů, struktura jednotlivých nákladů.
Proběhlo projednání výsledku Analýzy potenciálů přeshraniční veřejné dopravy AT-CZ.

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, aktuálně jsou řešeny další pozemky o výměře přesahující 120 000 m2.
Byla odeslána žádost na Ministerstvo financí o refundaci výdajů ve výši 770 000 tis. Kč
na vykoupené pozemky o výměře přes 20 000 m2.
Intenzivně je řešena majetkoprávní příprava dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Jsou zahájeny akce spolufinancované z OPŽP (Realizace úspor energie v objektech
v majetku Kraje Vysočina) na základě 60. výzvy. U jedné z těchto akcí (budova
Gymnázia Telč) Kraj Vysočina odstoupil od smlouvy z důvodů nečinnosti zhotovitele
a jeho zřejmé neschopnosti dostát svým závazkům.
Probíhají veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací u velkých investic v oblasti
zdravotnictví - Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny, Nemocnice Třebíč –
pavilon chirurgických oborů a Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13.
Probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací přístavby tělocvičny v Třebíči.
Průběžně probíhá příprava a realizace akcí zařazených v rozpočtu kraje pro rok 2015.
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SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):


Návštěva ministra Dienstbiera na Vysočině
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier navštívil dne 28. 5.
2015 Kraj Vysočina. V rámci své návštěvy zahájil konferenci Stop sociálnímu vyloučení
na Vysočině. Následovala prohlídka Domova pro seniory Ždírec včetně prohlídky
poradny pro nemocné Alzheimerovou chorobou. Odpolední program zahrnoval návštěvu
zařízení pro děti a mládež Erko v Jihlavě.



Transformace pobytových zařízení sociální péče v Kraji Vysočina
Dne 20. 5. 2015 byl slavnostně otevřen park v areálu Domova ve Věži, který je dalším
z krajských parků, který změnil svoji tvář. Celkově se v areálu Domova ve Věži upravilo
1,77 ha zeleně, ošetřilo se 177 kusů dřevin a bylo vysázeno přes 20 tisíc kusů keřů,
polokeřů a stromů. K tomu byly obnoveny trávníky, přibyly tu také lavičky. Po dvouleté
odmlce bude park opět otevřen veřejnosti. Zpřístupněn bude od dubna do září. Na
projekt Kraj Vysočina čerpal finanční prostředky z evropských fondů v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Celková výše nákladu dosahovala 5 milionů korun.
Kraj realizuje v areálu Ústavu sociální péče Nové Syrovice rozsáhlou investiční akci.
V jejím průběhu dojde k rekonstrukci související v úpravě nádvoří, kanalizační sítě,
přičemž následovat budou další práce, které povedou k celkové úpravě vnitřních prostor.
Klienti se tak dočasně přestěhovali do areálu blízko obce Želetava.



Spolupráce s Nitranským samosprávným krajem
V rámci spolupráce Kraje Vysočina s Nitranským samosprávným krajem se pracovníci
odboru sociálních věcí se svým příspěvkem zúčastnili odborné konference na téma
lidských práv a svobod. Na konferenci časově navazoval Nitranský Oskar – festival
dramatických vystoupení klientů s mentálním postižením.



Semináře k financování sociálních služeb
V květnu 2015 byla ukončena série seminářů pro poskytovatele sociálních služeb. Jejich
cílem bylo seznámit poskytovatele sociálních služeb s pravidly poskytování veřejné
podpory a s principy výpočtu vyrovnávací platby.



Praktická realizace Zásad pro vstup do sítě sociálních služeb
V zastupitelstvu kraje byly schváleny Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. K jejich naplnění odbor
sociálních věcí vypracoval výzvu pro poskytovatele sociálních služeb k tomu, aby
podávali žádosti o zařazení do této sítě. V této výzvě jsou podrobněji popsány podmínky
pro vstup do této sítě a stanoven termín pro podávání zmíněných žádostí.



„Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“
reg. č. CZ.1.04/3.2.00/B4.00007“
V rámci projektu byla firmou Augur Consulting s.r.o. zpracována odborná Analýza
sociálně vyloučených romských lokalit v Kraji Vysočina s tím, že proběhlo její
připomínkování a vyhodnocení. Platforma projektu se sešla dne 6. 5. 2015, hlavním
bodem programu byla aktualizace Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji
Vysočina a příprava závěrečné konference. Ke dni 31. 5. 2015 bylo ukončeno
financování sociálních služeb v rámci realizace klíčové aktivity podpora vybraných
sociálních služeb. V rámci klíčové aktivity č. 5 proběhly na území města Jihlavy a Třebíče
poslední 2 z plánovaných 10 vzdělávacích seminářů a bylo provedeno jejich
vyhodnocení.
4 (celkem 18)

ZK-04-2015-03, př. 3
Počet stran: 18
Dne 28. 5. 2015 proběhla závěrečná konference „Stop sociálnímu vyloučení na
Vysočině“ za účasti Mgr. Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu, jeho náměstkyně Mgr. Martiny Štěpánkové, Mgr. Petera Polláka,
zplnomocněnce vlády Slovenské republiky pro romské komunity, a dalších vážených
hostů. Konference byla všemi zúčastněnými hodnocena velice kladně.
Ze strany MPSV bylo schváleno prodloužení realizace projektu, ukončení projektu se
tedy posouvá z 30. 6. 2015 na 31. 10. 2015.


Projekt SENIOR PLUS – informace o auditu Ministerstva financí ČR
Ve sledovaném období se uskutečnil audit operace projektu „Aktivní seniorská politika
Vysočina – Dolní Rakousko“ zkrácený název Senior plus (realizovaného do 30. 9. 2014,
v němž byl Kraj Vysočina vedoucím partnerem). Byl realizován Auditním orgánem
Ministerstva financí ČR. Ve dnech 2. 6. – 5. 6. 2015 proběhl audit na místě. V průběhu
auditu na místě nebyly shledány nedostatky, auditní zpráva by měla být k dispozici
do 30 dnů od ukončení auditu.



Metodická činnost
Dne 22. 5. a 23. 5. 2015 se uskutečnilo dvoudenní vzdělávání pěstounských rodin.
Dne 4. – 5. 6. 2015 se v Telči uskuteční třetí mezikrajské setkání pracovníků vykonávající
sociální práci s účastí zástupců Veřejného ochránce práv a pracovníků Ministerstva
práce a sociálních věcí.



Vyhlášení výsledků 1. ročníku soutěže Podnik přátelský rodině
Ve čtvrtek 14. 5. 2015 byly v Horáckém divadle Jihlava vyhlášeny historicky první
výsledky soutěže Podnik přátelský rodině, kterou vyhlásil Kraj Vysočina. Soutěž je
určena pro regionální zaměstnavatele, kteří se ve své personální politice aktivně zabývají
problematikou slaďování rodinného a pracovního života svých zaměstnanců. Nejlépe ve
svých kategoriích uspěly společnosti: MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o. a MANN+HUMMEL
Service s.r.o., Domov pro seniory Havlíčkův Brod a Praktická škola a speciální
pedagogické centrum Žďár nad Sázavou. Umístění na prvních třech pozicích v každé
kategorii bylo spojeno s předáním skleněné plastiky s názvem „Slaďování“, která vznikla
v ateliéru studentů a profesorů Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední
odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou.



Porady ředitelů
Dne 11. – 12. 6. 2015 se konala výjezdní porada ředitelů v Bystřici pod Hostýnem.



Pořádané semináře
Dne 14. 5. 2015 se uskutečnil seminář na téma: „Komunikace v týmu“, přednášející
Mgr. Matěj Černý zastupující firmu Curatio.
 Dne 20. – 22. 5. 2015 se uskutečnil kurz Základní bazální stimulace, přednášející
Mgr. Helena Dvořáková, zastupující firmu Curatio.
 Dne 15. – 16. 6. 2015 se uskutečnil seminář zaměřený na „Psychiatrické minimum“,
přednášející PhDr. František Matuška, zastupující firmu Hermes Group.
 Dne 22. – 23. 6. 2015 proběhl seminář s názvem: „Navazující kurz bazální stimulace“,
přednášející Mgr. Helena Dvořáková, zastupující firmu Curatio.
 V Třebíči byl zahájen nultý ročník Univerzity třetího věku Kraje Vysočina v novém
místě konání: Domov pro seniory Třebíč, Koutkova, Kubešova. Tento ročník zahrnuje
4 přednášky:
 dne 27. 5. 2015 na téma: „Vliv hudby na paměť a učení“ přednášející Jana
Vejsadová,
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dne 3. 6. 2015 na téma: Pečujte o svůj mozek, nemáte nic cennějšího,
přednášející Martin Chlupáč,
dne 10. 6. 2015 na téma: Humor v našem životě, přednášející Milan Klapetek,
dne 17. 6. 2015 na téma: Mezilidské vztahy, přednášející Božena Fáberová.

Společenské akce
Dne 20. 5. 2015 se uskutečnila společenská akce s názvem: “Putování se Srdcem na
dlani XII. a III. veletrh sociálních služeb Třebíčska“. Tato akce byla uskutečněna ve
spolupráci Kraje Vysočina a Města Třebíč. Společná akce nabídla vedle zábavného
programu, který zahrnoval vystoupení uživatelů sociálních služeb, také prezentaci jejich
poskytovatelů. Své služby představilo 37 poskytovatelů z různých částí regionů včetně
slovenského partnerského zařízení Domuma Krškany. Speciálním hostem dne bylo
hudební duo Karel Gott revival Morava. Akce se konala pod záštitou radní města Třebíč,
krajské zastupitelky Marie Černě a krajského radního Petra Krčála.
Ve Svratce na Žďársku byla zahájena třídílná tour s názvem Den pro rodinu. Akce je
koncipována jako mezigenerační setkání, které Kraj Vysočina organizuje ve spolupráci
s regionální buňkou Českého svazu žen. Součástí programu každého zastavení je
soutěž rodinných družstev nazvaná Krásy každé generace. Soutěží a předvádí se v ní
prarodiče, rodiče a jejich děti. Zapojit se mohou i další příbuzní. Klání zahrnuje pět
disciplín. Zpívá se, prověřují se zručnost i vědomosti. Po prvním zastavení, které se
konalo 16. 5., se druhé zastavení uskutečnilo 24. 5. v Náměšti nad Oslavou. Tour se
uzavře 20. 6. v Havlíčkově Brodě. Pořádání Dnů pro rodiny je jednou z klíčových aktivit
projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině.
V týdnu od 1. do 5. 6. 2015 probíhaly v rekreačním areálu u obce Zubří na
Novoměstsku 40. Sportovní hry pro mládež se středním stupněm mentálního postižení.
Týdenního sportovního klání se účastní stovka sportovců z domovů pro osoby se
zdravotním postižením z Kraje Vysočina a jižní Moravy. Letošní pořadatelskou štafetu
nesl Domov u rybníka Víceměřice.
Dne 2. 6. 2015 se v Domově pro seniory Třebíč, Manželů Curieových konalo Krajské kolo
v pétanque seniorů v rámci přípravy na celomoravskou soutěž s názvem Morava Cup.
Krajské soutěže se zúčastnilo sedm družstev ze čtyř domovů pro seniory. Do soutěže se
zapojili senioři z Domova ve Ždírci, Domova důchodců Proseč Obořiště, Domova pro
seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova a domácí pořadatelský Domov pro seniory Třebíč,
Manželů Curieových.

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. OŠMS dokončí
10. června první etapu hodnocení, ve které jsou hodnoceni ředitelé středních škol
a základních škol. V druhém podzimním termínu budou hodnoceni ředitelé dětských
domovů a školských poradenských zařízení.



Porada ředitelů škol a školských zařízení
OŠMS organizuje pravidelné porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Krajem Vysočina. V červnu se poprvé uskuteční porada ve třech termínech. Školy
a školská zařízení budou rozděleny do třech skupin (1. Dětské domovy, 2. Střední školy,
3. Základní školy a školská poradenská zařízení).
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Konkursní řízení na ředitele školy
Rada Kraje Vysočina vyhlásila 19. 5. 2015 konkursní řízení na ředitele Obchodní
akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Administraci konkursního řízení zajišťuje
OŠMS.



Odvolací řízení a přezkumy
Na středních školách probíhají přijímací řízení a maturity. OŠMS řeší odvolání
a přezkumy maturit. Dále řeší odvolání proti nepřijetí do MŠ (oproti loňsku zatím pokles)
a žádosti o poskytnutí asistentů na příští školní rok.



Rozpočet přímých výdajů na vzdělávání
Z povinně vytvořené rezervy byla školám a školským zařízením provedena první úprava
rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání.



Rozvojové projekty kraje
V uplynulém období byly připraveny podklady pro výběrové řízení na pořízení stavebnice
pro 1. – 3. ročníky ZŠ, byla vyhlášena výběrová řízení na pořízení vybavení v rámci
projektů „Od myšlenky k výrobku 2“ a „Badatelská centra pro přírodní vědy“. Na letecké
základně v Náměšti nad Oslavou proběhlo finále druhého ročníku soutěže Stavíme
z Merkuru, proběhly 2 přehlídky mladých přírodovědců a techniků (pro nejúspěšnější
z nich jsme zorganizovali komponovaný den – komentovanou prohlídku ZOO, výroba
letadel v Jihlavanu, představení popularizátorů vědy). 7 středních škol se zapojilo do
projektu stavebnice Kaipan. Byla připravena nová pravidla na podporu vysokoškolského
studia v partnerských regionech.



Rozvojové a dotační programy MŠMT
Průběžná administrace rozvojových a dotačních programů MŠMT, např. program na
podporu odborného vzdělávání, na kompenzační učební pomůcky pro zdravotně
postižené žáky, na vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji.
Zcela novým programem je podpora polytechnického vzdělávání v mateřských
a základních školách.



Letní olympiáda dětí a mládeže
Byly dokončeny přípravné aktivity a výprava kraje (197 účastníků) se zapojila do
sportovních disciplín.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Workshop zdravotnických složek
Ve spolupráci se Společností krizové připravenosti ve zdravotnictví České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně proběhl na krajském úřadě dne 19. května 2015
Workshop zdravotnických složek z celé České republiky na téma „Řešení vysoce
nebezpečných nákaz v ČR – zkušenosti a praxe“. Pracovního jednání se zúčastnili
zástupci zdravotnických záchranných služeb z dvanácti krajů, zástupci složek
integrovaného záchranného systému z našeho kraje a řada dalších odborníků z této
oblasti. Jednání mělo velký úspěch a bylo účastníky vysoce oceněno.



Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb - přechod na ostrý provoz
NRPZS
Oddělení zdravotní správy přechází na ostrý provoz přenosu dat do NRPZS. Jedná se
o data vkládaná naším oddělením do programu T-Map a jejich následný elektronický
přenos prostřednictvím zmáčknutí „jednoho tlačítka“ do ostrého prostředí NRPZS. Po
posledním testování bylo na základě poznatků našeho kraje přistoupeno k přechodu do
ostrého provozu i u ostatních krajů republiky. V současné době se prochází obdobím
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„dolaďování“ zjištěných nedostatků, ale ve své podstatě je registr v této fázi funkční
v rozsahu nabízených služeb.


Nové prostory archivu Odboru zdravotnictví
V souvislosti s úbytkem lékařů v oborech všeobecného praktického lékařství, praktického
lékařství pro děti a dorost a zubního lékařství v Kraji Vysočina dochází k nárůstu
zdravotnické dokumentace, které je Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina
dle § 57 a dále zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákona o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů povinen
převzít do archivu zdravotnické dokumentace a zajistit její předávání následným
poskytovatelů zdravotních služeb, které si pacient zvolí.
Z tohoto důvodu byl zřízen nový prostor archivu OZ pro ukládání této dokumentace.



Projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“
V rámci vypsané veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka sanitních vozů včetně
technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina“ obdržel zadavatel nabídky od
3 dodavatelů (SICAR, spol. s r.o., FOSAN, s.r.o. a FOPO II., s.r.o.). V průběhu posouzení
a hodnocení nabídek byla z důvodu nesplnění podmínek zadavatele navržena k vyřazení
nabídka od společnosti FOPO II., s.r.o. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena
a doporučena k výběru nabídka dodavatele FOSAN s.r.o. Následně bude podepsána
smlouva s vybraným uchazečem.



Projekt „Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina“
Ve spolupráci s OAPŘ a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina,
příspěvkovou organizaci, (dále jen „ZZS KV“) byl vytvořen položkový přehled majetku,
který bude předán ZZS KV k hospodaření. Majetek bude ZZS KV předán k hospodaření
v souladu s harmonogramem projektu.



Analýza struktury zdravotních služeb
Odbor zdravotnictví spolu se společností Advance Healthcare Management Consulting
s.r.o. uskutečnil v květnu a červnu další setkání s primáři krajských nemocnic odbornosti neurologie, ortopedie, radiologie, vnitřní lékařství, infekční a plicní, jehož
účelem byla diskuse nad zpracovanými analýzami struktury zdravotních služeb za roky
2011 a 2012 v kontextu potřeb residentů Kraje Vysočina.



Veřejnosprávní kontrola u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
Koncem května byla zahájena průběžná veřejnosprávní kontrola na místě u Dětského
centra Jihlava, příspěvkové organizace. Nyní pokračují kontrolní úkony v ekonomickém
systému QI a je zpracováván protokol z kontroly.



Projekt HealthEquity 2020
Zástupci odboru zdravotnictví se v rámci projektu HealthEquity 2020 začátkem června
zúčastnili workshopu v Bruselu. Projekt je zaměřen na řešení nerovností v oblasti zdraví.
Účastnil se region Vysočina, Trenčín, Lodzkie, manažeři projektu - zástupci
z Maastrichtské univerzity a externí přednášející. V rámci workshopu proběhla diskuse
zejména o kardiovaskulárních onemocněních a stárnoucí populaci. Účastníci
prezentovali situaci ve svém regionu a společně s ostatními analyzovali situaci. Cílem je
akční plánování založené na zkušenostech a případech "dobré praxe" jednotlivých
regionů. (Cestovní náklady jsou plně hrazeny z projektu).

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Integrovaná prevence
Odbor ŽPZ jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 33 písm. a) zákona
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, v přenesené působnosti
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i v působnosti zastupování Kraje Vysočina jako účastníka řízení, řešil v daném období
složitou problematiku vydávání integrovaných povolení nebo jeho změn. Např. nově bylo
vydáno integrované povolení pro celou společnost Automotive Lighting s.r.o. Jihlava zařízení „Výroba světlometů“ a změna integrovaného povolení společnosti ŽĎAS a.s.
Žďár nad Sázavou pro zařízení „Metalurgie“. Byla provedena změna integrovaných
povolení skládek komunálních odpadů z důvodu nové legislativy v oblasti odpadového
hospodářství, zejména stanovení množství materiálu na technické zabezpečení. Dále
byly řešeny nové povinnosti provozovatelů v režimu integrované prevence k určení stavu
znečištění půdy a pozemní vody v místě zařízení, při používání, vyrábění nebo
vypouštění nebezpečných látek - tzv. základní zpráva.


EIA a ZPF v každodenní praxi
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA se podílelo na semináři „EIA v každodenní
praxi“ a dále zástupci oddělení vystoupili na poradě pro tajemníky MěÚ s příspěvky
k novelám zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu, připomínkovali jsme prováděcí předpis k zákonu
o ochraně zemědělského půdního fondu.



Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina
Dokončuje se koncepční dokument, který je zpracováván ve spolupráci oddělení rozvoje
a podpory ŽP a ochrany přírodních zdrojů a EIA vlastními silami. Strategie zvláštní
územní ochrany přírody Kraje Vysočina shrnuje informace o zvláště chráněných územích
a evropsky významných lokalitách, a to zejména s ohledem na posledních 15 let činnosti
kraje v přenesené působnosti. Dokument dále shrnuje cíle a opatření na úseku zvláště
chráněných území pro další období. V rámci Implementace Natura 2000 (na území Kraje
Vysočina 75 EVL) se dokončují projekty podpořené z Operačního programu Životního
prostředí a převyhlašují maloplošná zvláště chráněná území (dále jen „MZCHÚ“) –
přírodní památky a přírodní rezervace (na území Kraje Vysočina převzal kraj při svém
vzniku 118 MZCHÚ do péče). V tomto období je hlavním těžištěm práce oddělení
ochrany přírodních zdrojů a EIA uzavírání smluv a zadávání prací ve výše uvedených
zvláště chráněných územích Kraje Vysočina. Zástupce oddělení se účastnil jednání
komise při AOPK ČR k projektům v rámci Programu péče o krajinu.



Týden lesů 2015
Na období 11. 5. až 15. 5. připadnul Týden lesů 2015. V letošním roce se nesl ve
znamení ochrany lesa – lesnického oboru, který si klade za cíl zajišťovat zachování
a zlepšování zdravotního stavu lesů. Při této příležitosti odbor připravil nebo se
spolupodílel na několika akcích pro žáky základních škol. Spolupráce byla v této věci
navázána a dále se rozvíjí s Lesním družstvem obcí Přibyslav či např. městem Žďár nad
Sázavou. Stovky dětí tak mohou přímo v lese získávat dovednosti či znalosti o lesích
a hospodaření v nich. O akce je ze strany škol velký zájem, který není možné vlastními
silami v plném rozsahu pokrýt.



Pracovní setkání zástupců tří krajů a Dolního Rakouska v oblasti zemědělství
a lesnictví
V rámci dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousy a krajem
Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina se dne 18. 5. 2015 uskutečnilo setkání
pracovní skupiny v Jihočeském kraji. Předmětem jednání byla výměna poznatků
a zkušeností z oblasti agrárního sektoru a rybářství. Jednání se uskutečnilo ve
Vodňanech v areálu Mezinárodního environmentálního vzdělávacího, poradenského
a informačního střediska ochrany vod Vodňany (MEVPIS), Fakulty rybářství a ochrany
vod Jihočeské univerzity a prohlídky zemědělské farmy v Čihovicích, která mimo jiné
spolupracuje při uskutečňování pracovní rehabilitace lidí se zdravotním postižením.
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Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Pokračují práce na komplexní aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje
Vysočina (PRVKUK) jako zásadního koncepčního materiálu v oblasti vodohospodářské
infrastruktury obcí, zajišťované OŽPZ od května 2014. Návrh aktualizovaného materiálu
byl projednán s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací i s dotčenými
orgány a správci povodí. Návrh je zveřejněn na webových stránkách: http://prvktest.krvysocina.cz/. V letních měsících proběhne hodnocení vlivu tohoto koncepčního materiálu
na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA), na podzim projednání v orgánech kraje.



Využití daru společnosti ČEZ, a.s.
Probíhají jednání týkající se využití daru společnosti ČEZ, a.s. ve výši 1 mil. Kč, který
Kraj Vysočina obdržel na aktivity v rámci činnosti pracovní skupiny „Za čistou řeku
Jihlavu“ v letošním roce. V současné době je již podepsána smlouva na zajištění
monitoringu účinnosti stávajících ČOV v povodí řeky Jihlavy, dodavatelem prací bude
Povodí Moravy, s.p. Projednává se zajištění cíleného monitoringu jakosti povrchových
vod ve vybraných vodních tocích v povodí řeky Jihlavy. Připravuje se 2. ročník regionální
konference „Za čistou řeku Jihlavu“ na podzim 2015 v sídle kraje v Jihlavě. Zkoumá se
možnost využití části daru k zajištění aktivit u plošných zdrojů znečištění v oblasti
zemědělství.



Příprava podkladů pro Krajské zprávy o životním prostředí za rok 2014,
OŽPZ spolupracoval s Ministerstvem životního prostředí a s dalšími odbory na krajském
úřadě na přípravě podkladů pro krajskou zprávu o stavu životního prostředí za rok 2014.
Krajská zpráva o stavu životního prostředí je nová povinnost daná novelou zákona
č. 123/1992 Sb., o právu na informace o životním prostředí (§ 12 odst. 4 ve znění dle
zákona č. 83/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace
o životním prostředí) a v návaznosti na zprávu o stavu životního prostředí České
republiky zpracovává Ministerstvo životního prostředí jedenkrát za rok zprávy o stavu
životního prostředí jednotlivých krajů. Tyto zprávy musí být zveřejněny v elektronické
podobě do tří měsíců od schválení zprávy o stavu životního prostředí České republiky.

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.
Dne 3. 6. 2015 zajistilo OddOSČ organizačně pravidelnou pracovní poradu tajemníků
obecních úřadů.
Na úseku evidence obyvatel proběhlo rozsáhlé připomínkové řízení návrhu věcného
záměru zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech.
Na ostatních uvedených úsecích zajišťovalo OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
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, byly
ministrem vnitra vyhlášeny na den 26. 9. 2015.

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
a podání roční monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu.
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Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – nachází se ve fázi udržitelnosti:
průběžná digitalizace sbírkových předmětů a doplňování databáze prezentační
webové aplikace, řešení změn a oprav.
Projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ – nachází se ve fázi udržitelnosti,
databáze vytvořené webové prezentační stránky je průběžně aktualizována
a doplňována o nové informace.



Projekty spolufinancované z EU v období 2014-20
 Upřesňování informací o dotačních možnostech, konzultace prvotních záměrů odboru
do programů IROP nebo INTERREG V A



Spolupráce na dalších projektech a jiných aktivitách
 Spolupráce na projektových záměrech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku kultury.
 Zahájení projektu pasportizace cyklotras, doprovodné infrastruktury a značení v Kraji
Vysočina
 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
 Realizace kampaně „Do práce na kole“



Anketa Zlatá jeřabina
 Vyhodnocení 11. ročníku veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2014. Sběr nominačních návrhů byl od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015.
Veřejné hlasování probíhalo od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015. Slavnostní vyhlášení
výsledků proběhlo 28. 5. 2015 v Hotelu Zámek Valeč.
 Součástí slavnostního vyhlášení výsledků byla prezentace nemateriálních statků
zapsaných na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
v roce 2014.



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
(průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
 dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, administrace nových
žádostí o dotaci na podporu účasti na národních přehlídkách, uzavírání smluv
o poskytnutí dotace s účinkujícími)
 dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (uzavírání
smluv o poskytnutí dotace, průběžná kontrola obnov)
 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
(uzavírání smluv o poskytnutí dotace)
 grantový program Památkově chráněná území 2014, Regionální kultura 2014, Edice
Vysočiny 2014 – administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí
dotací ukončeným projektům)
 dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek - administrace
(uzavírání smluv o poskytnutí dotace)
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grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2015“ (kontrola žádostí,
příprava podkladů pro jednání řídícího výboru, podklady pro rozhodnutí orgánů kraje)
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2014“ – průběžná
kontrola a vyúčtování
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2015“ – informační
schůzka s upravovateli, vyhlášení programu, sběr žádostí
„Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina pro rok 2015“ – průběžné vyhodnocování kritérií,
zasílání pokladů a dat, schvalování zasílaných návrhů publicity výstupů
grantový program „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ – smlouvy
grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ – sběr žádostí,
hodnocení, vyhotovování smluv
připomínkování projektového záměru pracovní skupiny Doprava v rámci ERDV

Koncepční a programové materiály
 Zahájení prací nad koncepčním materiálem v cestovním ruchu
 V součinnosti s ORR zpracování návrhů složení regionálního kolegia cestovního
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),
 kontrola výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností (Městský úřad
Havlíčkův Brod, Pelhřimov),
 příprava podkladů k prezentaci Kraje Vysočina v rámci výstavy Památky mého kraje
na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2015
 meziresortní připomínkové řízení k „Návrhu zákona o ochraně památkového fondu“
ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
 Dne 18. 5. 2015 uskutečnilo přijetí 10 studentů a 2 učitelů z Užhorodské univerzity v sídle
Kraje Vysočina. Ukrajinští studenti a pedagogové zde byli na týdenní stáži na VŠPJ,
konkrétně na katedře cestovního ruchu.
 Ve dnech 27. – 30. 5. 2015 navštívili Kraj Vysočina zástupci ze Zakarpatí. Účelem
pracovní návštěvy bylo téma „Systém dobrovolného záchranářství v podmínkách ČR“.
Návštěva byla součástí projektu „HelpTeamUkraine“ v rámci programu START Danube
Region Project Fund. Cílem projektu je výměna zkušeností a předání dobré praxe za
účelem zlepšení operační kapacity a práce záchranných jednotek v Zakarpatském
regionu tak, aby byly schopny efektivně reagovat na krizové situace vyvolané přírodními
i člověkem způsobenými katastrofami.
 Ve dnech 9. – 10. 6. 2015 proběhlo zasedání Komise pro veřejnou správu a legislativu
Asociace krajů ČR v Jihlavě.
 Dne 11. 6. 2015 se konalo Setkání žen v politice, tentokrát v Havlíčkově Brodě.
 Dne 22. 5. 2015 bylo v rámci Slavnostního večera předáno 29 Záslužných medailí Kraje
Vysočina – 14 oceněných medailí II. stupně, 15 oceněných medailí I. stupně za záchranu
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lidského života (medaile je schvalována Zastupitelstvem Kraje Vysočina), ocenění je
udělováno od roku 2008.
Ve dnech 28. 5. – 4. 6. 2015 se uskutečnila pracovní návštěva zástupců Kraje Vysočina
čínského partnerského regionu Hubei. Součástí programu byla návštěva vysoké školy
Hubei University, kde zástupci kraje jednali o možnosti vzájemné výměny studentů,
návštěva nemocnice Wuhan Union Hospital, která je 5. největší nemocnicí v Číně,
podnikatelé z Vysočiny měli možnost prezentovat své firmy na podnikatelském fóru
Hubei – Vysočina.



Prevence kriminality
Ve spolupráci s odborem školství byla vyhodnocena soutěž pro ZŠ a SŠ „Alkohol – Víš,
co Ti hrozí?“. Do soutěže se zapojilo celkem 66 žáků a studentů z pěti SŠ a sedmi ZŠ,
kteří soutěžili o nejlepší webovou stránku, literární práci a prezentaci. Vyhodnocení
soutěže proběhlo dne 10. 6. 2015 v kongresovém sále.
Kraj Vysočina obdržel od Ministerstva vnitra ČR dotaci ve výši 160 tis. Kč na realizaci
projektu „Na pomoc seniorům Kraje Vysočina“. Jednou z aktivit je Letní škola seniorů,
která byla připravena ve spolupráci s odborem sociálních věcí a bude probíhat od 29. 6.
do 25. 9. 2015. V 8 městech kraje (Chotěboř, Moravské Budějovice, Počátky,
Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Světlá nad Sázavou a Žďár nad Sázavou) proběhne celkem
5 přednášek z oblasti prevence kriminality (práva a povinnosti obětí trestné činnosti,
osobní obrana a ochrana majetku, internetová kriminalita, úvěrové a majetkové podvody,
domácí násilí) a 2 přednášky zaměřené na prevenci osamělosti seniorů.



Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku obranného plánování
Dne 13. 5. 2015 provedlo Ministerstvo obrany (MO) u krajského úřadu kontrolu výkonu
přenesené působnosti stanovené zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR,
zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Kontrole krajského úřadu předcházela kontrola výkonu přenesené působnosti, kterou
provedla kontrolní skupina MO na tomto úseku u obecních úřadů ORP Telč a ORP
Náměšť nad Oslavou dne 12. 5. 2015. V průběhu kontroly byl rovněž ověřen systém
kontrolní činnosti krajského úřadu při výkonu přenesené působnosti na úseku zajišťování
obrany státu u obecních úřadů ORP. Kontrolou bylo potvrzeno úspěšné metodické řízení,
schopnost obecních úřadů ORP i krajského úřadu zabezpečovat výkon přenesené
působnosti ve stanovené oblasti. Nebyla navržena žádná opatření k nápravě.



Praktická ukázky uložení a výdeje pohotovostních zásob
V souladu se „Zaměřením činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti
hospodářských opatření pro krizové stavy v roce 2015“ se zástupci OSH-OKŘB podíleli
na přípravě praktické ukázky uložení a výdeje pohotovostních zásob organizované
Správou státních hmotných rezerv. Tato ukázka, jako navazující součást odborné
přípravy, se uskutečnila dne 20. 5. 2015 ve středisku společnosti Stavební obnova
železnic, a.s. v Sázavě. Účastnili se jí zejména pracovníci krizového řízení ORP a rovněž
někteří starostové a místostarostové ORP. Součástí ukázky byla rovněž teoretická část
seznamující účastníky s činností pořizovatele a ochraňovatele pohotovostních zásob
ve vztahu k územním správním orgánům.



10. zasedání „PES“
Dne 21. 5. 2015 se v Jihlavě uskutečnilo 10. zasedání „Poradní expertní skupiny pro
řešení otázek výstavby nového bloku v lokalitě Dukovany“ (PES). Kromě tradičních
souvisejících témat (vodohospodářská problematika, životní prostředí, územní plánování,
doprava) projednávala pracovní skupina rovněž aktuální informaci o schválení
Aktualizace státní energetické koncepce vládou ČR.
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Mezinárodní cvičení záchranářů ARCANUS 2015
Dne 16. 5. 2015 se zástupci Kraje Vysočina zúčastnili Mezinárodního cvičení záchranářů
ARCANUS 2015 v rakouském městě Allensteig. Aktivně, společně s rakouskými
záchranáři, se cvičení účastnily posádky dvou záchranných vozidel ZZS a studenti
a pedagogové Střední zdravotní školy Jihlava, kteří působili v roli figurantů ve scénáři
„autobusová havárie s cizinci“. Účast na cvičení se uskutečnila ve spolupráci se ZZS
Kraje Vysočina na pozvání Červeného kříže Dolní Rakousko na základě dlouhodobé
spolupráce v oblasti krizového řízení a řešení katastrof. Cílem cvičení bylo přezkoušení
mezinárodní spolupráce různých jednotek při záchraně zraněných v různých situacích,
nácvik evakuace, péče a zásobování ve ztížených podmínkách, koordinace sil
speciálního nasazení a spolupráce s úřady.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Jednání k formě Fondu malých projektů AT – CZ 2014-20
V pátek 12. 6. 2015 se v rakouském městě Gmünd uskutečnilo jednání k problematice
budoucího nastavení Fondu malých projektů programu Interreg V-A AT-CZ pro období
2014-2020 a nastavení formy organizace Regionálních monitorovacích výborů, které
budou vybírat projekty. Jednání se účastnili zástupci všech zainteresovaných regionů
a zástupci budoucích administrátorů zastřešujícího projektu.



Jednání programovací skupiny Programu spolupráce INTERREG
V-A AT-CZ 2014-20
9. 6. 2015 se v Linci v Horním Rakousku uskutečnilo 24. jednání programovací skupiny
pro přípravu Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
2014-20. Hlavními body byla finalizace programových dokumentů potřebných pro
úspěšné vyhlášení první výzvy, jako jsou hodnotící kritéria, systém hodnocení žádostí,
příručka pro žadatele, pravidla způsobilosti atd. Předpokládané vyhlášení první výzvy
bude v polovině července 2015.



Setkání Angažovanců na Hanesově mlýně
Ve dnech 15. a 16. května 2015 se v blízkosti obce Štoky na Havlíčkobrodsku
uskutečnilo další z pravidelných setkání zástupců obcí a neziskových organizací na
Vysočině. Po představení aktivit kraje pro obě cílové skupiny proběhlo školení na téma
Umění prezentace a efektivní komunikace. Během setkání proběhly prezentace příkladů
dobré praxe jak z úrovně obcí, tak i neziskových organizací. Byly představeny projekty
Spolupráce na Vysočině 2015, Rok v obci, Projekt ProŽeny a Sociální služby na
venkově. Setkání bylo podpořeno v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21
a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.



4. zasedání Regionální stálé konference
V úterý dne 26. 5. 2015 proběhlo v Jihlavě v sídle Kraje Vysočina 4. zasedání Regionální
stálé konference pro území Kraje Vysočina. Na tomto jednání byla představena
aktualizovaná verze tzv. Regionálního akčního plánu (RAP), který by se měl stát
výchozím strategickým dokumentem kraje pro požadavky na zacílení výzev v rámci
územní dimenze jednotlivých operačních programů.
Dále zazněly aktuální informace o přípravě programového období 2014-2020
a celostátního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 a ze strany
zástupkyně MŠMT ČR byl představen Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,
včetně problematiky tzv. Krajských akčních plánů vzdělávání.
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Projekt HelpTeamUkraine (START – Danube Region Project Fund)
V rámci realizace projektu HelpTeamUkraine proběhla ve dnech 28. – 30. 5. 2015 studijní
návštěva 4 expertů ze Zakarpatské Ukrajiny. Zástupci Zakarpatské agentury pro
investice, inovace a rozvoj, města Mukačeva a města Lvova se v průběhu třídenní
návštěvy seznamovali se systémem vzájemné spolupráce a koordinace profesionálních
a dobrovolných záchranářů, především v oblasti požární ochrany. Zúčastnili se
společného taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému na
Havlíčkobrodsku, prohlédli si techniku a zázemí jednotek dobrovolných i profesionálních
hasičů na Žďársku a program završili návštěvou okresní soutěže mladých hasičů na
hasičském cvičišti v Hamrech nad Sázavou.



Slavnostní vyhlášení krajských anket Skutek roku 2014 a Zlatá jeřabina
Ve spolupráci s OKPPCR jsme zorganizovali dne 28. 5. v Hotelu Zámek Valeč slavnostní
vyhlášení krajských anket Skutek roku 2014 a Zlatá jeřabina 2014. Skutek roku oceňuje
fyzické a právnické osoby za aktivity v různých oblastech rozvoje území. V kategorii
právnických osob byly uděleny ceny v oblasti ekonomické, sociálně zdravotní, sídel,
staveb a bydlení, životního prostředí a vzdělávání. V kategorii fyzických osob byli oceněni
dobrovolníci v oblasti sociálně zdravotní, životního prostředí, volného času dětí
a mládeže a poradenství, osvěty a vzdělávání. V této anketě bylo předáno celkem devět
ocenění.



Evropský region Dunaj Vltava (ERDV)
Prezentační akce Chutě Evropského regionu Dunaj-Vltava
Dne 29. 5. 2015 se Kraj Vysočina jako člen ERDV prezentoval na gastronomické
přehlídce v Plzni. Kromě potravin nesoucích označení Vysočina - Regionální produkt
a Regionální potravina byly široké veřejnosti nabízeny také turistické mapy a průvodci
krajem.
Společné jednání znalostních platforem Spolupráce firem & vytváření klastrů
a Věda & výzkum
Ve dnech 10. – 11. 6. 2015 organizoval Kraj Vysočina pro partnerské regiony ERDV
setkání k tématu vědy/výzkumu a hospodářství. Hlavním tématem jednání, které se
uskutečnilo v Telči, byly především inovační vouchery v Evropském regionu a možnosti
jejich přeshraničního využití. Součástí dvoudenního programu byla také mimo jiné
prezentace Centra Excellence Telč, pobočky Ústavu teoretické a aplikované mechaniky
AV ČR, v. v. i.
Setkání znalostní platformy Spolupráce vysokých škol
Dne 17. 6. 2015 proběhlo na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě setkání expertů ERDV
k tématu možné spolupráce mezi vysokými školami. Také toto setkání pro své partnery
organizačně zajišťoval Kraj Vysočina.



Závěrečné společné jednání partnerů projektu „Přírodní a technické obory – výzva
pro budoucnost“
V pátek 5. června 2015 se v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina konalo závěrečné
setkání všech projektových partnerů projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro
budoucnost“. Přítomni zástupci 26 středních škol zapojených do projektu byli informováni
o skutečnostech souvisejících s ukončováním projektu, předkládáním závěrečných
monitorovacích zpráv a povinnostech v době udržitelnosti.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období byly nebo budou realizovány tyto činnosti:
 v uvedeném období od 12. 5. 2015 do 23. 6. 2015 odbor schválil vyúčtované
prostředky předložené v rámci monitorovacích zpráv příjemců v oblasti podpory 1.1
celkem ve výši 19 970 884,30 Kč, v oblasti podpory 1.2 celkem ve výši
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2 948 009,38 Kč, v oblasti podpory 1.3 celkem ve výši 4 481 944,14 Kč a v oblasti
podpory 3.2 celkem ve výši 472 921,68 Kč. Na odboru byly tedy v uvedeném období
zkontrolovány a schváleny celkové výdaje ve výši 27 873 759,50 Kč.
ve sledovaném období rovněž proběhla certifikace výdajů za období 6. 12. 2014 –
1. 6. 2015. K certifikaci bylo odesláno 18 487 042,85 Kč.

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


Audit procesu inventarizace
Ve sledovaném období projednalo OddIA s vedoucím orgánu veřejné správy výstupy
z auditu procesu inventarizace. Jeho cílem bylo posouzení dodržování právních předpisů
a prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v procesu
inventarizace majetku a závazků Kraje Vysočina.
V návaznosti na cíle auditu došel auditní tým k závěru, že v procesu inventarizace jsou
ve velké míře dodržovány právní předpisy a že jsou nastaveny adekvátní kontrolní
mechanismy, které jsou z větší části funkční. V některých případech však auditní tým
identifikoval nesoulad mezi vnitřními předpisy a praxí, který vzniká především ve snaze
o racionalizaci procesu. V ojedinělých případech je třeba posílit kontrolní mechanismy,
případně více dbát na jejich dodržování. Auditní tým pozitivně hodnotí elektronickou
komunikaci OddHS se všemi zaměstnanci v průběhu inventarizace a snahu OE o snížení
administrativní náročnosti inventarizace pro příspěvkové organizace.
Celkem identifikoval auditní tým 7 záležitostí s nízkým stupněm významnosti. K jejich
odstranění nebo ke zmírnění jejich důsledků a souvisejících rizik navrhl realizaci
16 doporučení. Ta směřují zejména k posílení a dodržování kontrolních mechanismů
v procesu inventarizace. Některá z nich byla auditovanými útvary realizována již
v průběhu auditu.



Setkání interních auditorů z Kraje Vysočina a Jihočeského kraje
Ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů (ČIIA) a s Jihočeským krajem
uspořádalo OddIA v sídle Kraje Vysočina setkání interních auditorů z regionů Kraje
Vysočina a Jihočeského kraje. Na setkání byl prostor prodiskutovat roli ČIIA v rámci
rozvoje a propagace interního auditu jak za uplynulých 20 let, tak do budoucího období.
Jedním z podstatných bodů programu bylo vystoupení zástupců Ministerstva financí
k aktuálním legislativním změnám. V neposlední řadě měli interní auditoři z obou regionů
příležitost k vzájemné výměně zkušeností v oblasti interního auditu.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 33 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny ke 4 návrhům zákona, k 7 návrhům
nařízení vlády, k 14 návrhům vyhlášek a k 8 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Výjimečné umístění Krajského úřadu Kraje Vysočina, resp. Kraje Vysočina,
v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, pořádané
Ministerstvem vnitra ČR
Na minulém jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina byla v rámci Informace o činnosti
Krajského úřadu Kraje Vysočina předložena informace, že OddŘLZ ve spolupráci
s odborem sociálních věcí, regionálního rozvoje, školství, mládeže a sportu a sekretariátu
hejtmana zpracovalo a po předchozím projednání v radě kraje odeslalo dne 17. 4. 2015
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přihlášku do 9. ročníku této soutěže vyhlášené Ministerstvem vnitra České republiky
spolu s obecně prospěšnými společnosti. Po vyhodnocení přihlášek v letošním 9. ročníku
náš krajský úřad opětovně obhájil a získal první místo a stal se tak krajským úřadem,
který je nejvíce nakloněn tématu respektu k rovným příležitostem, a to nejen v oblasti
vyrovnání šancí žen a mužů, ale i v otázce slaďování rodinného a pracovního života
a v začlenění všech dalších skupin, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny ve
svém pracovním postavení. Do soutěže se přihlásilo 12 krajských úřadů, viz výsledné
umístění.
Ocenění převzal Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. na konferenci „Rovné příležitosti“,
kterou pořádá Ministerstvo vnitra spolu s organizacemi Fórum 50 %, o.p.s., Alternativa
50+, o.p.s. a GENDER Consulting, s.r.o. dne 4. června 2015 v Praze.
V jednotlivých ročnících se náš úřad umísťoval následovně:
 první ročník (2007) 8. místo
 druhý ročník (2008) 6. místo
 třetí ročník (2009) 5. místo
 čtvrtý ročník (2010) 3. místo
 pátý ročník (2011) 1. místo
 šestý ročník (2012) 1. místo
 sedmý ročník (2013) 1. místo
 osmý ročník (2014) 1. místo
 devátý ročník (2015) 1. místo


Zpráva o vzdělávací činnosti za rok 2014
OddŘLZ v daném období zpracovalo a odeslalo na Ministerstvo vnitra ČR “Zprávu
o vzdělávací činnosti za rok 2014“. Tímto byla splněna povinnost § 39 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V loňském roce byly realizovány celkem tři akreditované vzdělávací aktivity zařazené do
průběžného vzdělávání, kterých se zúčastnilo celkem 177 účastníků. Dále se uskutečnily
čtyři kurzy vstupního vzdělávání, kterým prošlo 118 účastníků.

název kurzu

počet
počet
kurzů účastníků

Vstupní vzdělávání - zaměstnanci zařazeni do Krajského úřadu
Kraje Vysočina
Vstupní vzdělávání - zaměstnanci zařazeni do obcí Kraje
Vysočina
Zákon o obcích a předpisy související

4

40

4

78

1

67

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

1

80

Spisová služba

1

30

11

295

Celkem
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Realizace vzdělávací aktivity Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní
OddŘLZ organizačně zajistilo pořádání série čtyř seminářů na téma Krupce ve veřejné
správě a obrana proti ní (1. 6. a 2. 6. 2015), která navazuje na přijatou Protikorupční
strategii Kraje Vysočina, kterou Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 22. 3. 2011,
a která doporučuje periodické pořádání odborných seminářů zaměřených na potírání
korupce ve veřejné správě a veřejných službách. Semináře byly určeny pro zaměstnance
zařazené do Krajského úřadu Kraje Vysočina a zástupce příspěvkových organizací Kraje
Vysočina. Cílem těchto seminářů bylo přiblížení problematiky korupce ve veřejné správě,
jejich možných rizik a seznámení se s nástroji obrany proti ní.



Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina
V hodnotící zprávě externích konzultantů, kteří vytvořili Etický kodex zaměstnanců Kraje
Vysočina ve spolupráci s interní pracovní skupinou v roce 2011, bylo doporučeno zavést
periodické pořádání seminářů se zaměstnanci nad jednotlivými ustanoveními etického
kodexu a jejich aktuálností či smysluplné modifikaci. Na základě tohoto doporučení
OddŘLZ organizačně zajistilo sérii čtyř seminářů na téma Etický kodex zaměstnanců
Kraje Vysočina. Semináře proběhly v termínech 23. 4. a 26. 5. 2015, realizovány byly
externími spoluautory etického kodexu. Účast byla nabídnuta/doporučena všem
zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu.



Metodická pomoc příspěvkovým organizacím v oblasti pracovněprávní
OddŘLZ prostřednictvím portálu PO poskytlo ve sledovaném období všem příspěvkovým
organizacím metodickou informaci ke způsobu rozvržení pracovní doby do směn a určení
nároků zaměstnanců vzhledem ke směnným režimům. Příspěvkové organizace v oblasti
školství byly touto cestou informovány o změnách ve způsobu posuzování zdravotní
způsobilosti žáků a studentů v průběhu vzdělávání od 1. 5. 2015.



Setkání se zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené
OddŘLZ připravilo a organizačně zajistilo setkání vedení úřadu se zaměstnankyněmi na
mateřské a rodičovské dovolené. Setkání bylo realizováno za účelem udržení
neformálního kontaktu s těmito zaměstnankyněmi i v době neaktivního pracovního
poměru ke Kraji Vysočina a s cílem přiblížit jim aktivity, kterých mohou využít, a které
mohou čerpat v průběhu mateřské či rodičovské dovolené, informace o plánovaných
vzdělávacích akcích realizovaných krajským úřadem a možnostech jejich absolvování,
pozvání na významné akce Kraje Vysočina, informace o pohybových a relaxačních
cvičeních, informace o možnosti umístění dětí do mateřské školky. V rámci tohoto
setkání byla maminkám a jejich dětem předvedena ukázka výuky angličtiny od 2 do 14 let
„Helen Doron“. Setkáním je podporováno slaďování osobního a pracovního života všech
zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu.

V Jihlavě dne 5. 6. 2015
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