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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 8. 9. 2015 s výhledem do 10. 11. 2015
Následující písemná zpráva zachycuje období od 8. 9. 2015 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 23. 10. 2015 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
10. 11. 2015 (6. zasedání v roce 2015). Je přílohou materiálu (ZK-06-2015-03, 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):


Dokončení veřejné zakázky na nákup elektrické energie a plynu
Odbor zrealizoval veřejnou zakázku na nákup energií pro kraj a příspěvkové organizace.
Hodnocení bylo provedeno elektronickou akcí, vysoutěžené ceny jsou v průměru o 130 –
140 Kč nižší než v předchozím roce.

Odbor ekonomický (OE):


Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2016
V současné době probíhají práce na zpracování návrhu rozpočtu na rok 2016. Daňové
příjmy v návrhu rozpočtu jsou navrženy ve výši 105 % na schválený rozpočet daňových
příjmů roku 2015. V tomto zvýšeném procentu zatím není v plné míře promítnutá novela
zákona č. 243/2000 Sb., o RUD (rozpočtové určení daní), která zatím není schválena
a která by měla přinést do rozpočtu kraje další zvýšení daňových příjmů. Ekonomický
odbor navrhuje takto získané zvýšené daňové příjmy, bude-li novela zákona o RUD
schválena, směrovat do Fondu strategických rezerv. Tím by došlo k tvorbě zdrojů
nutných pro financování evropských projektů v plánovacím období 2014-2020.
Návrh rozpočtu na rok 2016 bude projednán v klubech zastupitelstva kraje dne
10. 11. 2015, následně bude předložen do rady kraje a v prosinci 2015 bude předložen
ke schválení do zastupitelstva kraje.

Odbor informatiky (OI):


Prezentace systému eAmbulance
12. října jsme na krajském úřadu a v Nemocnici Jihlava přivítali zástupce společnosti
Vitaphone. Cílem návštěvy bylo německým zástupcům předat informace o fungování
objednávkového systému eAmbulance na Vysočině. Návštěvu zorganizoval Robert Ho,
ředitel ekonomické sekce tchajwanského zastoupení v Berlíně. Společnost poskytuje
eHealth služby v Německu. Pokud se podaří dohodnout podmínky spolupráce, mohl by
být systém eAmbulance technologickým a znalostním vzorem také pro německé řešení.
Dle informací od společnosti Vitaphone podobné řešení není aktuálně v Německu
provozováno.



Práce na připomínkách k návrhu zákona o registru smluv
Odbor informatiky koordinoval technické připomínky IT odborů krajů k návrhu zákona
o registru smluv, který je v současné době ve schvalovacím procesu Parlamentu ČR.
Navrhované znění zákona by v technické rovině pro většinu krajů a měst znamenalo
značné provozní problémy a bezpečnostní rizika.
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Konference na téma Řešení elektronického násilí a kyberkriminality
Ve dnech 15. a 16. října se v budově krajského úřadu sešla téměř stovka odborníků,
specialistů, programátorů a bezpečnostních techniků na elektronickou bezpečnost. Cílem
letošní páté konference bylo seznámit se prostřednictvím odborných příspěvků s novými
poznatky v oblasti elektronické bezpečnosti a při té příležitosti sdílet a vyměňovat si
dobré zkušenosti, představit úspěšné projekty a nabídnout vlastní poznatky ověřené
praxí.



Účast na konferenci ICT 2015 v Lisabonu
Zástupci Kraje Vysočina a sdružení EPMA a organizátorů konference ISSS se společně
účastnili konference ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform organizované Evropskou
komisí v portugalském Lisabonu. Cílem bylo mimo jiné získání stěžejních přednášejících
pro konferenci ISSS 2016, kterou bude Kraj Vysočina tradičně spoluorganizovat. Dalším
cílem účasti zástupců kraje a agentury EPMA bylo získání přehledu o připravovaných
výzvách programu EC Horizont 2020 zaměřených především na eHealth a bezpečnost.



Koordinace aktivit krajů v oblasti výměny zdravotnické dokumentace (IOP23)
Odbor informatiky ve spolupráci s ostatními kraji, nemocnicemi a zdravotnickými
záchrannými službami koordinuje síť zajišťující na národní úrovni mimo jiné služby
výměny zdravotní dokumentace. Cílem je zajistit do konce roku 2015 bezpečné a kvalitní
spojení mezi více než 60 zdravotnickými zařízeními v ČR.



Systém on-line vyjadřování k existenci sítí
K 1. 11. 2015 spustil odbor informatiky ve spolupráci s odborem územního plánování
a stavebního řádu a společností Hrdlička novou elektronickou službu pro automatizaci
systému vyjádření správců a majitelů sítí na území Kraje Vysočina pro potřeby
stavebního a územního řízení. Viz http://vyjadreni.kr-vysocina.cz

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Veřejná zakázka malého rozsahu
Dne 29. 9. 2015 rozhodl hejtman kraje o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodání nového vozidla VW Caravelle. Obměna předmětného vozidla je odůvodněna
počtem ujetých kilometrů, mnohdy ve velmi náročném provozu, a z toho vyplývajícím
očekávaným nárůstem provozních výdajů (servisní náklady). Kraj Vysočina podporuje
nákup vícemístného osobního vozidla, tento typ vozidla provozuje kraj již dlouhodobě
a k naprosté spokojenosti. Užitné vlastnosti vozidla jsou pro potřeby kraje a krajského
úřadu optimální, zejména velikost vnitřního prostoru ve vztahu k vnějším rozměrům (pro
naše potřeby je limitující zejména celková výška vozidla – vjezd do podzemních garáží).
Z důvodu zimního provozu na Vysočině i při cestách do zahraničních partnerských
regionů (Zakarpatská oblast Ukrajiny) je pohon 4x4 nezbytný, rovněž z důvodu přepravy
zavazadel a materiálu při pracovních cestách je nezbytné volit prodlouženou verzi vozidla
se zvětšeným zavazadelníkem. Oddělení hospodářské správy oslovilo s cenovou
poptávkou šest autorizovaných prodejců vozidel VW, a to s přesně specifikovanou
konfigurací a parametry dodávaného vozidla. Předložené cenové nabídky se na prvních
čtyřech místech lišily o méně než 1% celkové ceny vozidla, z toho důvodu rozhodl
hejtman uzavřít smlouvu s dodavatelem v místě sídla kraje.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo provedeno 20 kontrol státního odborného dozoru u dopravců.
Při kontrolách státního odborného dozoru na silnicích bylo zkontrolováno 50 vozidel. Ve
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správním řízení bylo uloženo 56 pokut, z toho 35 kaucí, v celkové výši 1 162 000 Kč,
z toho kauce 697 000 Kč.
Bylo řešeno 19 odvolání.
Byly provedeny 4 kontroly stanic technické kontroly.
Byly provedeny 3 kontroly ve veřejné linkové osobní dopravě.
Byl zorganizován dvoudenní seminář BESIP pro pracovníky obcí s rozšířenou
působností.


Projektové řízení
 přijetí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod a EÚS Rakousko –
ČR ve výši 172 mil. Kč
 auditován projekt II/408 Jemnice – Dobrá Voda, jehož realizace byla podpořena
z EÚS Rakousko – ČR, bez nálezu.
 proplaceny dotace z grantového programu Bezpečná silnice 2014 ve výši 420 tis. Kč
 spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na přípravě výzev pro Specifický cíl
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu



Investiční výstavba
Probíhá 1 výběrové řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje, bylo dokončeno
1 výběrové řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje.
Probíhají výběrová řízení na vypracování 23 projektových dokumentací hrazených
z rozpočtu kraje, probíhají výběrová řízení na vypracování 4 projektových dokumentací
na akce hrazené z Integrovaného regionálního operačního programu.
Probíhá 1 výběrové řízení na vypracování geotechnického průzkumu.
Do předčasného užívání bylo uvedeno 22 staveb hrazených z rozpočtu kraje, z toho
10 staveb hrazených z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Probíhá realizace 3 staveb hrazených z rozpočtu kraje.
Do předčasného užívání bylo uvedeno 8 staveb hrazených z Regionálního operačního
programu.
Bylo dokončeno vypracování 17 projektových dokumentací.



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Uzavření smlouvy na zajištění zimní údržby silnic I. třídy v Kraji Vysočina na období do
30. 4. 2017.
Vypracování a schválení plánu zimní údržby na zimu 2015/2016, zajištěna příprava na
zimní údržbu.
Dokončování akcí hrazených z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.



Dopravní obslužnost
 příprava podkladů pro vyčíslení nákladů vzniklých z důvodu uzavírek pozemních
komunikací
 příprava podkladů pro sestavení odborného odhadu jednotlivých dopravců k uzavření
dodatku na zajištění dopravní obsluhy v roce 2016
 projednávání návrhu dodatku č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby
s dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.
 zpracování sítě ostatních linek a vypracování rámcových jízdních řádů. Zpracování
jízdních řádů části obslužných linek, s tím potom souvisí analýza využití stávajících
spojů, průzkum v terénu, detailní analýza vyjížděk z obcí
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sestavení tarifu (ceníku jízdného) podle počtu tarifních jednic včetně smluvních
přepravních a tarifních podmínek a číselníků v rozsahu
 zpracování architektury tarifního systému
 stanovení výpočtu pro klíčování tržby z integrované jízdenky
 podrobná technická specifikace požadavků na papírové jízdenky
 dodání software (aplikace) pro tvorbu tarifních map a kalkulátoru jízdného - správu
povolených cest, doplnění ceníku jízdného, správu druhů jízdních dokladů, správu
časové platnosti jízdních dokladů, přehled zastávek - v tabulkové části
Další činnosti v rámci zpracování tarifní problematiky:
 Specifikace a definování technické specifikace úprav SW pro realizaci zónově
relačního tarifu v zařízeních ČD a.s. UNIPOK, MOPAJ, a Back Office.
 Projednání v CHAPS spol. s.r.o. V rámci této specifikace byly definovány procesy
týkající se e-shopu, green listu, přenosu dat do Back Office ČD, přenos dualizace
tarifních dat atd.
 Zadefinování podrobné specifikace požadavků na zapojení do systému MAP karty.
 Registrace u centrální autority, pojednání potřebné dokumentace od ČD potřebné pro
zapojení systému dopravního systému Kraje Vysočina.
 Jednání vedená se společností ODP Software. O legislativních a odborných
záležitostech napojení do systému MAP karty.
Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Průběžně se řeší majetkoprávní vypořádávání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd mezi
krajem a vlastníky; ke konci měsíce října bude podána žádost o státní dotaci ve výši
13,8 mil. Kč týkající se vykoupených pozemků v rozsahu cca 300 000 m2.
Intenzivně je řešena majetkoprávní příprava dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy.
Byla vyhlášena veřejná zakázka na služby pojišťovacího makléře Kraje Vysočina a jeho
příspěvkových organizací.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit
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.
Bylo dokončeno 7 akcí na úspory energií v objektech kraje spolufinancovaných
z Operačního programu Životní prostředí.
Byla dokončena akce Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce oddělení hematologie
a transfuziologie.
Byla dokončena přístavba pavilonu u Domova důchodců v Proseči u Pošné.

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


Zabezpečení financování sociálních služeb pro rok 2016
Rada kraje na návrh odboru sociálních věcí vyhlásila dotační řízení s termínem podávání
žádostí do 8. 11. 2015. V rámci přípravy odbor realizuje informační semináře
o podmínkách financování sociálních služeb v roce 2016 a o pravidlech vyrovnávací
platby. Zároveň odbor připravil pro obce semináře k problematice veřejné podpory
a vyrovnávací platby v systému financování sociálních služeb. Tyto semináře budou
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zahájeny od 3. 11. 2015 a budou pořádány ve všech okresech kraje, přičemž navazují
na informaci podanou na setkání rady kraje se starosty obcí.


Týden sociálních služeb
V týdnu od 6. do 11. října probíhal již 7. ročník Týdne sociálních služeb. Do
celorepublikové akce se zapojili také poskytovatelé sociálních služeb na Vysočině. Vedle
zařízení, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina, se přehlídky účastnily také ostatní sociální
organizace. V jejich režii se uskutečnily dny otevřených dveří, přednášky, semináře,
vernisáže, mezigenerační setkání, sportovní klání, divadelní představení, soutěže a další
aktivity, na které byla zvána široká veřejnost. Týden sociálních služeb na Vysočině
vyvrcholil sobotní návštěvou předsedy Vlády ČR Bohuslava Sobotky. Po boku členů
Rady Kraje Vysočina se zúčastnil dne otevřených dveří Domova Jeřabina v Pelhřimově.



Transformace pobytových zařízení sociální péče v Kraji Vysočina
Ve sledovaném období se uskutečnilo otevření transformovaného bydlení v Humpolci.
Byly zde otevřeny dvě domácnosti pro lidi s postižením. Tím byla dokončena
transformace Domova Jeřabina Pelhřimov (bývalý ÚSPMP Těchobuz). Postaveny tu byly
dva domy pro celkem 12 klientů. Poskytována je tu služba chráněného bydlení, v prvním
případě se střední, ve druhém nízkou mírou podpory. Výstavba domů stála 12 milionů
korun. Otevřením bydlení v Humpolci skončila stavební část transformace Domova
Jeřabina Pelhřimov, která probíhala ve třech etapách. Před Humpolcem bylo nové
bydlení postaveno v Cetorazi, Horní Cerekvi, Novém Rychnově, Pelhřimově, Počátkách
a Starém Pelhřimově. Celkem bude žít ve svém a podle svého 72 jeho klientů. K tomu
byly vybudovány objekty pro terapie. Klienti budou tkát, vyrábět keramiku, mandlovat.
Služby bude moci využívat také veřejnost. Náklady na plnou transformaci zařízení včetně
vybudování sídla organizace si vyžádaly 121 milionů korun.



Projekt „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“
a agenda romského koordinátora
V rámci projektu byla zpracována aktualizace Strategie integrace sociálně vyloučených
lokalit v Kraji Vysočina, jejíž platnost bude při této příležitosti prodloužena do roku 2020.
Aktualizovanou strategii dne 21. 10. 2015 projednala Komise sociální a pro oblast
protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina a doporučila ji samosprávným orgánům kraje
ke schválení. Dne 31. 10. 2015 byla ukončena realizace projektu s tím, že se podařilo
naplnit klíčové aktivity projektu, u řady z nich – včetně fungování platformy pro řízení
procesu integrace sociálně vyloučených komunit – předpokládáme jejich pokračování
i do budoucna.
Dne 8. 10. 2015 byla ze strany Úřadu vlády ČR provedena průběžná veřejnosprávní
kontrola na místě, jejímž předmětem bylo dodržování podmínek poskytnutí neinvestiční
dotace na projekt Podpora koordinátorů pro romské záležitosti (na rok 2015),
financovaného ze státního rozpočtu. V průběhu kontroly na místě nebyly po věcné
stránce konstatovány nedostatky, protokol z kontroly by měl být k dispozici do 30 dnů od
ukončení kontroly. V této souvislosti lze rovněž zmínit personální změnu na pozici
krajského koordinátora pro romské záležitosti, k níž dochází od 1. 11. 2015.



Projekt Senior plus – informace o auditu Ministerstva financí ČR
Ve sledovaném období jsme obdrželi zprávu o výsledku auditu projektu „Aktivní
seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko“, zkrácený název Senior plus
(realizovaného do 30. 9. 2014, v němž Kraj Vysočina plnil roli vedoucího partnera). Byl
realizován Auditním orgánem Ministerstva financí ČR na místě ve dnech 2. 6. –
5. 6. 2015. Při auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky v realizaci projektu, výsledky jsou
„bez zjištění“ i „bez doporučení“. V hodnoceném období byla kontrolnímu orgánu CRR
(Centrum pro regionální rozvoj) pobočka Brno zároveň ještě podána první zpráva
o zajištění udržitelnosti projektu.
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Závěrečná konference projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině“
Ve středu 23. září se v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnila závěrečná
konference projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině“. Tematicky byla zaměřena na
rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny, tedy oblasti, na které byl tříletý projekt
zaměřen. Cílem konference bylo seznámit účastníky s výstupy a úspěchy společného
počínání, uvést příklady dobré praxe a inspirovat se zkušenostmi z těchto oblastí.
V rámci projektu byly zřízeny kontaktní a základní Family Pointy v regionu, vyhlášen
první ročník soutěže Podnik přátelský rodině v Kraji Vysočina, vytvořily se didaktické
pomůcky a provedeny byly rodinné audity v organizacích zřízených Krajem Vysočina.



Svátek seniorů
V pondělí 28. září se uskutečnila letošní oslava Svátku seniorů. Místem konání bylo
Masarykovo náměstí v Pelhřimově. Oslavy Svátku seniorů tímto zavítaly do posledního
bývalého okresního města Vysočiny. Více než tříhodinový program zahrnoval vystoupení
dechové hudby, zpěvačky Gabriely Goldové, pěvce Jakuba Pustiny a baviče Vladimíra
Hrona. Odpoledne prováděla hlasatelka Marie Tomsová. Svátku seniorů se účastnili
předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek,
náměstek hejtmana Libor Joukl a krajští radní Jana Fialová a Petr Krčál.



Vzdělávání seniorů
Mezi nejvýznamnější aktivity vzdělávání seniorů patří Univerzita třetího věku Kraje
Vysočina (U3V), která byla slavnostně zahájena pro rok 2015/2016 v Domově pro
seniory Pelhřimov a Velké Meziříčí.



Pořádané semináře
Ve sledovaném období se uskutečnily tyto semináře:
 Práce s klientem s poruchami chování a osobnosti
 Vzdělávání sociálních pracovníků 1. skupina
 Vzdělávání sociálních pracovníků 2. skupina
 Individuální plánování pro domovy seniorů
 Individuální plánování pro pečovatelské služby
 Vykazování péče na zdravotní pojišťovny.
Dalším významným vzděláváním pro seniory je Letní škola seniorů, která byla prozatím
realizována v měsíci září na téma: Zdravé tělo i mysl seniorů a Aktivita jako cesta
z osamělosti seniorů.



Metodické návštěvy v příspěvkových organizacích
V tomto období byly provedeny metodické návštěvy příspěvkových organizací v domově
pro seniory Pelhřimov, Velké Meziříčí, Černovice a Náměšť nad Oslavou.



Společenské akce
Kraj Vysočina a město Počátky ve spolupráci s Domovem Jeřabina Pelhřimov uspořádaly
první ročník festivalu multikulturní tvorby osob se zdravotním postižením s názvem
Počátecká duha 2015. Vítězem letošního ročníku se stal soubor z Domova Kamélie
Křižanov. Mezinárodního soutěžního festivalu se zúčastnilo 11 soutěžních družstev
ze 4 zemí. Kromě hostitelského Kraje Vysočina přijelo jedno družstvo z Polska, ze
Slovenska a Rakouska. Festival se konal pod záštitou radního Kraje Vysočina Petra
Krčála a starosty města Počátky Karla Štefla.
Radní Kraje Vysočina Petr Krčál, Marie Kružíková a Zdeněk Chlád se dne 8. 10 2015
u příležitosti Mezinárodního dne seniorů setkali se zástupci Krajské rady seniorů.
Aktuální diskuze se týkala zdravotnictví, sociálních služeb, životního prostředí
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a v neposlední řadě možností kulturního vyžití. Zmíněna byla také témata úbytku
obyvatel Kraje Vysočina nebo uprchlická krize.
Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Pravidelné hodnocení ředitelů škol a školských zařízení v roce 2015
OŠMS dokončil v říjnu 2015 druhou etapu pravidelného hodnocení ředitelů škol
a školských zařízení. V druhé etapě prošlo hodnocením 15 ředitelů škol a školských
zařízení (většinou dětské domovy a poradenská zařízení).



Rozpočet a účetnictví
OŠMS na základě Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 a pokynů
ekonomického oddělení připravil návrh rozpočtu Kapitoly školství, mládeže a sportu na
rok 2016.
Proběhl sběr a kontrola účetních závěrek obecních a krajských škol a školských zařízení
k 30. 9. 2015 a jejich předání do centrálního systému účetních informací státu.



Rozvojové projekty kraje
Proběhlo hodnocení jednotlivých částí výběrových řízení v rámci projektů „Od myšlenky
k výrobku 2“. Do technických škol byly dodány CNC výukové stroje s výměnnými panely
(cca 20 mil. Kč).
Do gymnázií byly dodány vědecké přístroje (17 mil. Kč) a dokončeny badatelské učebny
v rámci projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“.
Uskutečnily se další 2 mobility v rámci projektu „Vaříme společně“ (Champagne Ardene
a Kraj Vysočina).



Přijímací řízení 2016
MŠMT a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání budou opět nabízet jednotné
centrálně zadávané přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol. K jejich
použití se přihlásilo všech 34 krajem zřízených škol, které mají obory gymnázií a SOŠ,
a 6 škol jiných zřizovatelů.



Prezentace středoškolského vzdělávání
Kraj se poprvé v historii prezentuje svým stánkem na festivalech vzdělávání. Účast je
zaměřena na propagaci krajských systémových aktivit, podpoře technického vzdělávání,
na představení sítě středních škol a na poskytování informací o přijímacím řízení,
maturitách, motivačních stipendiích apod.



Rozvojové a dotační programy MŠMT
Průběžně probíhá administrace rozvojových a dotačních programů MŠMT, např. program
na podporu odborného vzdělávání, na podporu školních psychologů a školních
speciálních pedagogů, na zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství.
Program na podporu polytechnické výchovy - rada kraje schválila poskytnutí prostředků
104 základním a mateřským školám. Byly vypracovány a rozeslány smlouvy a jednotlivé
organizace začaly objednávat věci, příp. služby dle projektů.



Sportovní akademie
Byly dohodnuty rámce podpory pro pilotní období působení fotbalové a hokejové
akademie v Kraji Vysočina a připraveny příslušné smlouvy.
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Odbor zdravotnictví (OZ):


Projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“
Na základě uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem (FOSAN s.r.o.) v rámci nadlimitní
veřejné zakázky „Dodávka sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje
Vysočina“(dále jen „VZ“) bylo dodáno veškeré vybavení společně se 14 novými sanitními
vozy. Dne 13. října 2015 proběhlo v areálu Zdravotnické záchranné služby Kraje
Vysočina, příspěvkové organizace, slavnostní předání těchto sanitních vozů.
Centrum pro regionální rozvoj ČR provedlo kontrolu dokumentace zadávacího řízení
k VZ a ta byla schválena bez připomínek či výhrad.
Dále byla zajištěna povinná publicita k projektu.



Projekt „Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina“
Ve spolupráci s OI, OAPŘ a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina,
příspěvkovou organizací, je dokončován projekt, který je spolufinancován v rámci
Integrovaného operačního programu – 11. kontinuální výzva. Způsobilé výdaje
představují cca 32 mil. Kč. Ukončení projektu musí být nejpozději do 30. 11. 2015.
V současné době probíhá fyzické dodání položek dílčího plnění v souladu s platnými
smlouvami o dílo – jedná se zejména o technologickou vybavenost, informační systémy
pro operační řízení, radiovou síť PEGAS, telefonii.



Systém pro řízení vzdělávání ve zdravotnických příspěvkových organizacích
zřizovaných Krajem Vysočina
Ve spolupráci s odborem informatiky je do nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, pořizován
systém LMS (Learning Management systém), který bude zajišťovat tvorbu, organizaci
a evidenci e-learningových kurzů a organizaci a evidenci klasických prezenčních
vzdělávacích kurzů. Pro zajištění této akce byl na základě zadávacího řízení vybrán
dodavatel PragoData Consulting, s.r.o.



Aktualizace finančních plánů zdravotnických příspěvkových organizací
Projednání a schválení druhé verze finančních a ostatních souvisejících plánů na rok
2015 u všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
U všech zdravotnických příspěvkových organizací se předpokládá dosažení vyrovnaného
výsledku hospodaření.



Hodnocení ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací
V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací
zřizovaných krajem ze dne 11. 9. 2012 č. 11/12 je od začátku listopadu provedeno
hodnocení ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací.



Pracovní skupina pro ERP systém
Od listopadu letošního roku funguje pracovní skupina, která bude zajišťovat koordinaci
a administraci jednotného ERP systému (QI, FaMa+, DMS) užívaného ve všech
zdravotnických příspěvkových organizacích kraje. Hlavní náplní bude zajistit jednotné,
maximální a správné využívání systému, ale také jeho další rozvoj. Pracovní skupina
bude mj. připravovat metodické pokyny a doporučení. Je složena ze zástupců OZ a IT
pracovníků vybraných nemocnic kraje.



Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
Na základě dvou dosavadních schůzek se zástupci ÚZIS (Ústav zdravotnických
informací a statistiky), jako novým správcem národního registru, jsou postupně činěny
kroky k odstraňování závad a nedostatků, na které jednotlivé kraje upozorňovaly po celou
dobu přípravných prací ke spuštění registru. Současná komunikace správce registru se
8 (celkem 18)

ZK-06-2015-03, př. 3
Počet stran: 18

správními orgány budí skutečný zájem o zkvalitnění a zpřístupnění konečné verze
veřejnosti, poskytovatelům a dotčeným institucím.


Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice
V těchto dnech byly započaty přípravy 9. ročníku konference Dny bezpečí a zároveň
slavnostní vyvrcholení 8. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice 2015. Termín pro zaslání
projektů končí 31. 10. 2015, po jehož ukončení budou projekty předány k posouzení
odborné porotě, a ta z nich vybere 3 nejlepší projekty a hlavního vítěze. Vyhlášení
proběhne na slavnostním večeru dne 21. 1. 2016 v Horáckém divadle v Jihlavě.



Projekt První pomoc do škol
Od začátku září je připravovaný další ročník projektu První pomoc do škol. Do všech
základních a středních škol byla rozeslána nabídka této výuky a v kategorii
sedmnáctiletých již byla výuka zahájena. V současnosti je dokončován příjem přihlášek
a příprava realizace projektu v kategorii čtrnáctiletých.



Projekt Program prevence dětských úrazů
Pro potřebu projektu byla zpracovaná nová brožura „Co udělám …„ s tématikou prevence
dětských úrazů a první pomoci. Brožuru dostanou všichni žáci třetích tříd základních škol
v Kraji Vysočina. Součástí projektu je i šestihodinový kurz poskytování první pomoci
určený pro učitele a zaměstnance základních škol.
Dne 9. 10. odbor zdravotnictví prezentoval tyto projekty na konferenci „Zdraví obyvatel
Moravskoslezského kraje“ pořádané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Probíhá proces posouzení vlivu návrhu koncepčního materiálu „Komplexní aktualizace
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina“ na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. Řízení v této věci (proces SEA)
zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. V rámci procesu SEA se uskutečnilo dne
23. 10. 2015 v sídle kraje v Jihlavě veřejné projednání tohoto koncepčního materiálu. Po
vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí bude návrh koncepčního materiálu
předložen ke schválení zastupitelstvu kraje.



Příprava II. ročníku konference „Za čistou řeku Jihlavu“ dne 3. 12. 2015
V rámci činnosti pracovní skupiny Za čistou řeku Jihlavu, jejímž cílem je podpora opatření
vedoucích ke zlepšení jakosti povrchových vod v povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem
Dalešice, se připravuje uspořádání II. ročníku konference „Za čistou řeku Jihlavu“.
Konference se uskuteční pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina, ministra zemědělství
a ministra životního prostředí ve čtvrtek 3. 12. 2015 od 10 hod. v sídle kraje v Jihlavě
v kongresovém sále. Na konferenci vystoupí zástupci kraje i krajského úřadu, obou
ministerstev, ČEZ, a.s., správce povodí a zpracovatelů studií a projektů v povodí řeky
Jihlavy.



Monitorovací lety
V měsíci říjnu letošního roku krajský úřad zajistil rekognoskační lety zaměřené na situaci
na úseku ochrany lesa. Důvodem k tomu se stal průběh počasí letošního léta, které díky
vysokým teplotám a nízkým dešťovým srážkám vytvořilo výborné podmínky pro
rozmnožení kůrovců. K letům byli přizváni i zástupci státní správy lesů obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností. Nejhorší situace je na území okresu Třebíč, nejméně
zasaženy jsou vyšší polohy kraje. Státní správa lesů Kraje Vysočina tak velmi efektivně
získala informace jednak rámcové, ale i detailní o konkrétních místech, kterým je třeba
věnovat zvýšenou pozornost.
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Přiblížení zemědělství mladé generaci
V září a říjnu bylo uspořádáno pět akcí pro žáky II. stupně základních škol. Tyto akce
byly zaměřeny na představení moderních zemědělských podniků a přiblížení možností,
které nabízí práce v zemědělství. Žáci měli možnost se v jednotlivých podnicích seznámit
s konkrétními provozy rostlinné výroby, živočišné výroby i s ostatními provozy, např.
bioplynové stanice. Pokusili jsme se vzbudit zájem mladé generace o práci v agrárním
sektoru.



Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě
Ve dnech 22. - 24. 10. 2015 proběhly v Havlíčkově Brodě již 25. bramborářské dny.
V pátek 23. 10. 2015 se uskutečnil odborný seminář pěstitelů brambor z celé České
republiky - zde byly předneseny úspěchy bramborářství, ale i diskutovány problémy,
kterým musí bramboráři dlouhodobě čelit. Obdobné problémy ve svých příspěvcích
zmiňovali i zahraniční hosté. Kraj Vysočina - OŽPZ se prezentoval ve stánku
a poskytoval aktuální informace z agrárního sektoru.



Legislativní změny v odpadovém hospodářství
Oddělení integrované prevence, úsek odpadového hospodářství řešil na poradě
krajských úřadů aktuální novelu zákona o odpadech a návrhy prováděcích právních
předpisů. Dne 1. 10. 2015 vešel v platnost zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon
č. 185/2015 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Touto tzv. euronovelou se
mění vztah mezi odpadní vodou a odpady, zpřísňují se požadavky na nakládání s kaly
z ČOV a sedimenty z nádrží v zemědělství se záměrem zamezit chybné aplikaci
a vyloučit nevhodné prostředníky. Nově se zavádí kolektivní systém pro zpětný odběr
pneumatik. Z důvodu sledování toků nebezpečných odpadů bude od 1. 1. 2016
zavedena elektronická evidence přepravy nebezpečných odpadů.



Spolupráce čtyř krajů
Podle Smlouvy o spolupráci mezi Dolním Rakouskem, Jihomoravským krajem,
Jihočeským krajem a Krajem Vysočina se dne 22. 9. 2015 OŽPZ zúčastnil jednání
pracovní skupiny č. 3 – ochrana přírody a životního prostředí, alternativní energie,
zachování čistoty vzduchu, odpadové hospodářství. Závěry z jednání jednotlivých
pracovních sekcí: 1. Ochrany přírody - byla řešena možná spolupráce při ochraně druhů
rostlin a živočichů. Byla nalezena průmětová témata k dalšímu řešení v případě nejvíce
ohrožených druhů vyskytujících se ve více regionech (např. raroha velkého, sýčka
obecného, sysla obecného). Dalším takovým tématem je řešení škod způsobených
chráněnými druhy (bobr evropský a vydra říční), které vyžadují specifickou ochranu při
současném řešení jimi způsobovaných škod. 2. Ochrana ovzduší – byla řešena opatření
ke zlepšení kvality ovzduší v regionu a doporučeno se na dalším jednání věnovat
seznámení s plánovanými opatřeními v jednotlivých regionech v dalším období.
3. Odpadové hospodářství – bylo řešeno nakládání s komunálními odpady, byly srovnány
principy nakládání s komunálními odpady v jednotlivých regionech vč. ekonomických
ukazatelů. Systém Dolního Rakouska dosahuje podstatně lepších výsledků v recyklaci
komunálních odpadů. Zástupci Dolního Rakouska zašlou dostupné informace
k programu prevence vzniku prevence vzniku komunálních odpadů. Bylo dohodnuto, že
kraje se budou dále domlouvat na způsobech realizace programů prevence vzniku
odpadů regionů a plnění cílů plánů odpadového hospodářství.
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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.
Na uvedených úsecích zajišťovalo OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
Dne 26. září 2015 proběhly v obcích Ovesná Lhota a Fryšava pod Žákovou horou nové
volby do zastupitelstva obce. Zástupci OddOSČ provedli v obou obcích kontrolu průběhu
hlasování ve volebních místnostech bez zjištění závad. Podle sdělení Krajské správy
Českého statistického úřadu Jihlava byla zastupitelstva obou obcí řádně zvolena.
V současné době je na Ministerstvo vnitra ČR podán návrh na vyhlášení nových voleb do
Zastupitelstva obce Radostín, okres Havlíčkův Brod, kde pracovalo pětičlenné
zastupitelstvo obce. Důvod pro konání nových voleb nastal poté, kdy jedna členka
zastupitelstva obce rezignovala na mandát a další členka zastupitelstva obce se z obce
trvale odstěhovala. Počet členů zastupitelstva obce tak klesl 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.
 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.



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
 Práce na projektu pasportizace cyklotras, doprovodné infrastruktury a značení v Kraji
Vysočina – vytvoření aplikace pro sběr dat, testování pilotní trasa
 Realizace projektu vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4, optimalizace trasování,
zpracování návrhu značení a realizační dokumentace, projednávání obce, vlastníci,
CHKO
 Cykloportál – komunikační kanál s veřejností a obcemi v rámci webu Kraje Vysočina



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,
aktualizace zásad),
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dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (příjem žádostí od
účinkujících, průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným
projektům, aktualizace pravidel)
dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (průběžná
kontrola obnov, kontrola vyúčtování a poskytování dotací ukončeným obnovám)
grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2015“ – administrace
(průběžná kontrola, poskytování dotací ukončeným projektům)
grantový program Památkově chráněná území 2014, Regionální kultura 2014, Edice
Vysočiny 2014 – administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí
dotací ukončeným projektům)
grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2015“- administrace
(poskytování dotací ukončeným projektům)
aktualizace dotačních titulů na úseku památkové péče vzhledem k novele zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2014“ – administrace
ukončena
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2015“ – vyhotovování
a uzavírání smluv
„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, aktualizace
zásad, průběžná kontrola vyúčtování
grantový program „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ – administrace, průběžná
kontrola, kontrola vyúčtování
grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ – administrace
(poskytování dotací ukončeným projektům)
připomínkování projektového záměru pracovní skupiny Doprava v rámci Evropského
regionu Dunaj-Vltava



Koncepční a programové materiály
 Zahájení prací nad koncepčním materiálem v cestovním ruchu
 V součinnosti s ORR zpracován návrh 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
Žďár nad Sázavou, Městský úřad Velké Meziříčí),
 uspořádání odborného metodického semináře v Chotěboři pro pracovníky ORP na
úseku památkové péče



Výstavní a propagační činnost na úseku památkové péče
 příprava podkladů k prezentaci Kraje Vysočina v rámci periodika pro památky
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ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):


Koncert k 15. výročí vzniku Kraje Vysočina
Oslavy k 15. výročí vzniku Kraje Vysočina zahájil koncert v kostele sv. Ignáce z Loyoly
dne 11. září 2015. Te Deum od Antonína Dvořáka zde přednesl sbor složený ze zpěváků
pěveckých sborů Melodie a Campanula, za doprovodu symfonického orchestru ZUŠ
Jihlava.



Den s Krajem Vysočina
Oslavy výročí 15 let Kraje Vysočina pokračovaly 12. září 2015 v letním amfiteátru Heulos
v Jihlavě při Dni s Krajem Vysočina. Na dvou scénách byl k vidění kulturní program, kde
vystoupilo více než pět stovek účinkujících – ať už z řad známých jmen a souborů v Kraji
Vysočina, či dětí z Domovů dětí a mládeže a Základních uměleckých škol z celého kraje.
Svoji kulturu, gastronomii a tradice představily i partnerské regiony kraje z Běloruska,
Francie, Rakouska, Slovenska a Ukrajiny. Program byl obohacen o ukázku práce armády
a vojenské policie, tréninku bojových umění, zajímavosti z oblasti zemědělství, lesního
hospodářství a rybářství. Pro děti bylo navíc k dispozici velké skákací centrum a soutěže
společnosti EKO-KOM.



Pracovní cesta zastupitelů Kraje Vysočina na EXPO 2015
Celkem devatenáct členů zastupitelstva Kraje Vysočina podniklo v rámci zastupitelské
mise ve dnech 23. – 25. září 2015 pracovní cestu do Milána na EXPO 2015, jejíž
součástí bylo kromě samotné prohlídky také setkání s generálním komisařem České
republiky EXPO 2015 a účast při představení expozice Kraje Vysočina.
Součástí programu hejtmana kraje Jiřího Běhounka bylo bilaterální jednání se zástupci
regionu Friuli Venezia Giulia o možnostech vzájemné spolupráce obou regionů.



Návštěva guvernéra provincie Hunan na Vysočině
Dne 6. října 2015 navštívila Kraj Vysočina delegace čínské provincie Hunan vedená
guvernérem provincie Du Jiahao. Delegaci přijala rada kraje v čele s náměstkem
hejtmana Vladimírem Novotným. Po představení obou provincií zamířila čínská skupina
do společnosti Jihlavan Airplanes, o jejíž produkci se zajímá. Prohlídka společnosti byla
zakončena prezentací firmy a diskuzí o možnostech spolupráce s čínskými protějšky.



Účast Krajské knihovny z Nitry na 25. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově
Brodě
Na stánku Krajské knihovny Vysočiny 9. a 10. 10.2015 proběhla prezentace slovenské
knihovny i autorská čtení současných slovenských autorů.
Byla projednána příprava Festivalu slovenské literatury na Vysočině – v době od 2. do
13. 11. 2015 proběhnou přednášky, autorská čtení a besedy se slovenskými autory
v Krajské knihovně Vysočiny Havlíčkův Brod a Městských knihovnách Třebíč, Jihlava,
Pelhřimov, Žďár nad Sázavou.



Jednání Pracovní skupiny 13 - vzdělávání, mládež, výchova, sport
V Českých Budějovicích proběhlo 19. 10. 2015 jednání Pracovní skupiny z Pracovního
programu 2014-2017 dle Smlouvy o spolupráci mezi Dolním Rakouskem,
Jihomoravským krajem, Jihočeským krajem a Krajem Vysočina. Proběhlo zhodnocení
činnosti skupiny v tomto roce a návrh aktivit pro rok 2016 – Projekt Eljub 2016 / Evropské
literární setkání mládeže/, pedagogové z Rakouska budou opět v porotách krajských
olympiád v německém jazyce a fotbalový turnaj mládeže se uskuteční příští rok v Kraji
Vysočina.
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Open Days v Bruselu
V Bruselu se ve dnech 13. – 15. 10. 2015 konal 13. ročník Evropského týdne regionů
a měst, veřejnosti známý jako Open Days. Do Bruselu přijelo na šest tisíc reprezentantů
regionů, měst, výzkumných institucí i byznysu, aby na více než stovce seminářů sdíleli
své zkušenosti a domlouvali projektová partnerství. Kraj Vysočina se na letošním ročníku
představil na semináři s názvem Zodpovědný výzkum a inovace jako součást
regionálního inovativního ekosystému. Seminář se konal na zastoupení Lodžského
vojvodství, dalšími spoluorganizátory byly regiony ze Španělska, Portugalska, Walesu,
Chorvatska, Srbska a Slovinska. Na programu semináře se podílela také Univerzita
v Lodži a vystoupili lidé z oblasti výzkumu a řečníci z Evropské komise.



Rezidence výtvarného umělce z Vysočiny ve Francii
Oddělení vnějších vztahů se podílelo na zprostředkování umělecké rezidence
v partnerském regionu Champagne-Ardenne. Regionální rada Champagne-Ardenne
nabídla možnost vyslat výtvarného umělce z Kraje Vysočina do rezidenčního centra
CAMAC (Centrum umění v Marnay-sur-Seine) na dvouměsíční tvůrčí pobyt. Na základě
této nabídky byl ve spolupráci odboru sekretariátu hejtmana, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu a tří galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi Kraje
Vysočina, vybrán a osloven grafik Jan Vičar, pro nějž byl domluven rezidenční pobyt na
období od 2. října do 30. listopadu 2015.



Vyslání středoškolských studentů na studium ve Francii v programu Rok
v Champagne-Ardenne
Ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a Académie de Reims vyjeli tři studenti
středních škol z Kraje Vysočina na roční studium ve školním roce 2015/2016 na
středních školách v regionu Champagne-Ardenne. Jsou to Nela Valentová, studentka
Gymnázia Pelhřimov a studenti Gymnázia Havlíčkův Brod Matěj Pojezdný a Tomáš
Weber.



Představení nástěnného kalendáře Kraje Vysočina
Dne 2. října 2015 proběhlo v Gotické síni Magistrátu města Jihlavy slavnostní
představení nového nástěnného kalendáře Kraj Vysočina 2016 s podtitulem Kraj
Vysočina - studánka naší země. Slavnostního představení se zúčastnili členové Rady
Kraje Vysočina, představitelé partnerských firem a další hosté. Jedná se již o pátý ročník
společného projektu Kraje Vysočina, Krajské hospodářské komory a Krajské agrární
komory. Kalendáře jsou vydány v nákladu 5 000 ks a jejich příjemci jsou např. starostové
měst a obcí v Kraji Vysočina, poslanci a senátoři za Kraj Vysočina, příspěvkové
organizace Kraje Vysočina a další.



Návštěva předsedy Vlády ČR v Kraji Vysočina
Dne 10. 10. 2015 proběhla v Kraji Vysočina návštěva předsedy Vlády ČR pana
Bohuslava Sobotky. Premiér navštívil firmu DD Lukavec, setkal se se starostou města
Pacov, s radou města Pelhřimov, navštívil Domov Jeřabina a firmu BOSCH v Jihlavě.



Setkání rady kraje se starosty obcí Kraje Vysočina
Dne 12. 10. 2015 se uskutečnilo v Polné setkání Rady Kraje Vysočina se starosty obcí
Kraje Vysočina.



Pracovní cesta do partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny
Ve dnech 14. – 17. 10. 2015 se uskutečnila pracovní cesta do partnerského regionu
Zakarpatská oblast Ukrajiny, za účelem slavnostního předání projektů realizovaných
v roce 2015.
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Prevence kriminality
Dne 7. 10. 2015 se uskutečnil ve spolupráci s Občanskou poradnou Jihlava a Občanskou
poradnou Třebíč seminář k dluhové problematice s názvem „Aby dluhy netížily.“. Seminář
byl určen pro pracovníky odborů sociálních věcí městských úřadů a pro pracovníky
nestátní neziskové organizace, kteří přichází do styku s osobami, které nejčastěji spadají
do dluhové pasti.
Dne 8. 10. 2015 se konal pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina odborný seminář
organizovaný ve spolupráci s odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR s názvem „Bezpečná lokalita – Bezpečná země“. Semináře se
zúčastnili ředitelé městských policií statutárních měst a manažeři prevence kriminality
krajů a ORP Kraje Vysočina. Cílem semináře bylo zvýšení účinnosti prevence majetkové
trestné činnosti.
Dne 23. 10. 2015 se konala v rámci spolupráce Kraje Vysočina a Asociace pracovníků
intervenčních center ČR konference na téma „Interdisciplinární spolupráce jako
prostředek pomoci seniorům ohroženým domácím násilím“. Konference byla zaměřena
na prevenci domácího násilí páchaného na seniorech a zúčastnili se jí pracovníci odborů
sociálních věcí obcí a pracovníci intervenčních center.



Porada pracovníků krizového řízení
Dne 12. 10. 2015 zorganizoval OKŘB metodickou poradu úseku krizového řízení pro
tajemníky bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností (BR ORP). 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. Porady se rovněž účastnil plk. Mgr. Leoš Švarc, vedoucí
odboru cizinecké policie Krajského ředitelstvím Policie ČR, s příspěvkem k aktuálnímu
tématu migrace osob v ČR. Vedoucí oddělení vodního hospodářství KrÚ Mgr. Jaroslav
Mikyna dále přiblížil účastníkům porady problematiku opatření při nedostatku vody
a nouzové zásobování pitnou vodou.



Pracovní jednání k přípravě na zimní období
Dne 19. 10. 2015 proběhla pracovní porada vybraných složek IZS k problematice
přípravy na nastávající zimní období, probíhající rekonstrukce dálnice D1 a odstraňování
překážek v silničním provozu. Jednání se zúčastnili představitelé kraje, zástupci
krajského úřadu, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
zástupci základních složek IZS a odtahových služeb. Účastníci jednání zejména
zhodnotili připravenost svých organizací k údržbě pozemních komunikací v kraji na zimní
období, široce byla diskutována problematika odtahů vozidel tvořících překážku silničního
provozu a zástupci KrÚ a ŘSD seznámili přítomné s plánovanými opravami pozemních
komunikací na rok 2016.



Jednání Poradní expertní skupiny pro řešení otázek výstavby pátého bloku
v lokalitě Dukovany (PES)
Dne 29. 10. 2015 se uskutečnilo 11. zasedání PES. Byl zhodnocen další vývoj a podány
aktuální informace o realizaci „Projektu EDU5“ a oblastech souvisejících s plánem
výstavby nového jaderného zdroje. Pozornost byla věnována zejména přípravě na
proces EIA, vodohospodářské problematice a územnímu plánování. Rovněž byly
projednány závěry z výjezdního zasedání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a ze společného zasedání tohoto
výboru s Výborem pro regionální rozvoj Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 14. 10. 2015.
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Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Prezentace Kraje Vysočina na EXPU 2015 v Miláně
Prezentace Kraje Vysočina na EXPU 2015 v Miláně proběhla v termínu 14. 9. –
2. 10. 2015. Kraj se prezentoval interaktivní expozicí se základními prvky světlo a sklo.
Součástí bylo i několik ukázek moderního designového osvětlení a designového skla.
Informace o kraji byly poskytovány jak studenty Vysoké školy polytechnické Jihlava, kteří
byli oblečení do oděvů navržených studentkou 3. ročníku oboru designu oděvů SUPŠ
Jihlava – Helenín, tak i prostřednictvím QR kódů, kterých bylo více jak 110 v celé
expozici. Expozice byla dále doplněna filmem. Expozici Kraje Vysočina navštívilo během
14 dnů více jak 225 000 návštěvníků. V rámci doprovodných aktivit proběhla
podnikatelská mise s řadou bilaterálních jednání, setkání zástupců Kraje Vysočina se
zástupci italského regionu Friuli Venezia Giulia, prezentace nabídky přírodního
a kulturního dědictví kraje pro italské tour operátory, propagace Vysočina Arény v Novém
Městě na Moravě prostřednictvím tréninkové biatlonové střelnice apod. Pro ucelené
informace o prezentaci kraje na EXPU 2015 byly připraveny samostatné webové stránky
www.kr-vysocina.cz/EXPO.



5. a 6. zasedání Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina
Dne 11. 9. 2015 se uskutečnilo 5. zasedání Regionální stálé konference pro území Kraje
Vysočina (RSK). Hlavními body jednání byla např. aktualizace Regionálního akčního
plánu pro území Kraje Vysočina (RAP), shrnutí činnosti tematických pracovních skupin
při RSK a představení problematiky Místních akčních plánů vzdělávání v Operačním
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Dne 4. 11. 2015 proběhlo 6. zasedání RSK. Stěžejním tématem jednání bylo
schválení územního dělení Kraje Vysočina pro účely Místních akčních plánů vzdělávání
(MAP) a nositelů jednotlivých MAP. Na jednání dále zazněly aktuální informace
o problematice tzv. kotlíkových dotací a o zřízení nové krajské pobočky Centra pro
regionální rozvoj ČR v Jihlavě. Jednání RSK se rovněž k diskuzi aktuálních témat
zúčastnila i ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová při příležitosti návštěvy
Kraje Vysočina.



1. jednání pracovní skupiny „Zdravotnictví a sociální oblast“ při Regionální stálé
konferenci pro území Kraje Vysočina
Dne 30. 10. 2015 poprvé zasedla pracovní skupina „Zdravotnictví a sociální oblast“ při
Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina (RSK). Pracovní skupina je
poradním orgánem RSK, jehož úkolem je zejména doporučovat RSK priority za oblast
zdravotnictví a sociálních věcí do připravovaných výzev a navrhovat nové projektové
záměry k řešení potřeb Vysočiny v těchto oblastech. Jednání se zúčastnili též zástupci
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, kteří představili aktuální témata a výzvy
Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 i v rámci navazujícího semináře pro
veřejnost, který navazoval bezprostředně na zasedání pracovní skupiny.



Společné mezinárodní cvičení dobrovolných záchranářů na Vysočině
V rámci realizace projektu HelpTeamUkraine (START – Danube Region Project Fund)
pořádal Kraj Vysočina ve dnech 9. – 12. 9. 2015 společné mezinárodní cvičení pro
čtrnáctičlennou skupinu dobrovolných záchranářů z Ukrajiny, Maďarska a Slovenské
republiky. Cílem cvičení bylo seznámit se s organizací a působením dobrovolných
a profesionálních záchranných jednotek v České republice a vybranými praktickými
aspekty jejich činnosti, jako např. záchranářská činnost na vodě, záchranářská činnost při
lesním požáru, vyprošťování osob z havarovaných vozidel či stavění protipovodňových
hrází.
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Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období oddělení grantových programů realizovalo především následující
činnosti:
 příprava a tisk publikace s názvem Zhodnocení výsledků a výstupů globálních grantů
OP VK Kraje Vysočina v rozsahu 60 stran,
 uspořádání závěrečné konference k ukončování realizace globálních grantů Kraje
Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

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


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 77 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 9 návrhům zákona, k 17 návrhům
nařízení vlády, k 34 návrhům vyhlášek a ke 17 návrhům materiálů nelegislativní povahy.



Projektová kancelář
OddPKŽÚ se ve spolupráci s OAPŘ podílelo na intenzivní přípravě zřízení nové
příspěvkové organizace.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Metodická podpora příspěvkovým organizacím a obcím v oblasti pracovněprávní
OddŘLZ v rámci metodické pomoci zpracovalo informaci prostřednictvím Portálu PO
všem příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina k překážkám v práci na
straně zaměstnance, jejich řešení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Dále zajistilo informování obcí kraje a příspěvkových organizací zřízených Krajem
Vysočina o změně nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, kterou došlo k úpravě stupnic platových tarifů.



Plošné zpracování platových výměrů
V návaznosti na výše uvedenou změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zpracovalo OddŘLZ nové
platové výměry k 1. 11. 2015 všem zaměstnancům zařazeným do Krajského úřadu Kraje
Vysočina a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.



Den firem JOBStart 2015
OddŘLZ prezentovalo Kraj Vysočina v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava
(dále jen“ VŠPJ“) na ročníku Dne firem JOBStart 2015, který organizovala VŠPJ pro své
studenty a absolventy dne 5. 11. 2015. Kraj Vysočina byl účasten mezi zástupci firem
a institucí, které nabízeli studentům VŠPJ možnost nastartování jejich kariéry. Na
přidělené výstavní ploše zajistilo OddŘLZ konzultační stánek a studentům VŠPJ byla
nabízena praxe, spolupráce při zpracování bakalářských prací a informace k případnému
zájmu o pracovní uplatnění.



Katalog vzdělávacích akcí na II. pololetí roku 2015
OddŘLZ v měsíci říjnu zveřejnilo aktualizaci katalogu vzdělávacích akcí realizovaných
v sídle kraje. Došlo v něm k rozšíření vzdělávacích aktivit, reflektující potřeby vznesené
prostřednictvím vedoucích zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a k úpravě
a doplnění termínů stávajících aktivit. Katalog je určen pro zaměstnance Kraje Vysočina,
17 (celkem 18)

ZK-06-2015-03, př. 3
Počet stran: 18

ale i jím řízených příspěvkových organizací. Volná kapacita je případně nabízena také
účastníkům z obcí s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou působností
Oddělení vnitřní kontroly (OddVK):


Kontrolní činnost Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí 2015
Na www stránkách Kraje Vysočina byl v souladu s příslušným ustanovením zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejněn materiál Vyhodnocení kontrolní
činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí 2015. Uvedený materiál je
dostupný na adrese:
http://www.kr-vysocina.cz/plan-a-vyhodnoceni-kontrol-krajskeho-uradu-kraje-vysocina/ds302755/archiv=1&p1=73140.

V Jihlavě dne 23. 10. 2015

18 (celkem 18)

