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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 29. 3. 2016 s výhledem do 10. 5. 2016
Následující písemná zpráva zachycuje období od 29. 3. 2016 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 22. 4. 2016 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
10. 5. 2016 (3. zasedání v roce 2016). Je přílohou materiálu (ZK-03-2016-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
Kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor analýz a podpory řízení (OAPŘ):


Nové moduly v Portálu PO
Kromě běžné agendy odbor ve spolupráci s odborem informatiky pracoval na dokončení
nového modulu na Portálu PO:
 Zásobník akcí, který bude základním úložištěm projektových záměrů (investičních
a neinvestičních) hrazených z různých zdrojů.
 Katalog služeb – nabídka služeb pro jiné příspěvkové organizace a kraj, možnost
poptávky

Odbor ekonomický (OE):


Evidence projektů a rozpočtový výhled
Ekonomický odbor se spolu s odborem analýz a s dalšími odbory aktivně spolupodílí na
elektronické podobě evidence záměrů, která by měla vést k přehledu plánovaných
záměrů, jež chtějí realizovat odbory krajského úřadu nebo příspěvkové organizace
zřizované krajem. Tato evidence by měla obsahovat i finanční nároky plynoucí
z realizace jednotlivých projektů i jejich rozložení v čase. Zásobník akcí by sloužil jako
podklad pro plánování cash flow a byl by využíván i jako podklad při sestavování
rozpočtových výhledů kraje.

Odbor informatiky (OI):


Konference ISSS
Ve dnech 4. – 5. dubna se konal v Hradci Králové 19. ročník konference ISSS (Internet
ve státní správě a samosprávě).Jedná se o jednu z největších akcí svého druhu v celém
regionu střední a východní Evropy, kterou již potřinácté doplnila i visegrádská konference
V4DIS. Kraj Vysočina byl partnerem konference a podílel se na organizaci příprav
i průběhu konference ve formě vlastních přednášek (eHealth, eID, aktivity samospráv)
a výstavního stánku.



Grantový program Fondu Vysočiny - Informační a komunikační technologie 2016
V dubnu proběhlo poskytování konzultací před odevzdáním žádostí, sběr žádostí,
kontrola administrativních náležitostí k programu Informační a komunikační technologie
2016. Začátkem května se uskuteční jednání řídících výborů, kde bude zhodnoceno více
než 100 žádostí.



Ostatní činnosti OI v daném období
Příprava veřejné zakázky „Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů“.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické podpory služeb, hardware a software
Technologického centra Kraje Vysočina (TCK) včetně dodávky produktů a služeb třetích
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stran nezbytných pro provoz TCK a dalších technologických celků provozovaných Krajem
Vysočina.


Přechod na Windows 10
Odbor informatiky po zvážení všech pro a proti začal s postupným přechodem všech PC
a notebooků provozovaných v sítí krajského úřadu z MS Windows 7 na MS Windows 10.
Cílem je tento proces dokončit v pololetí roku 2016.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo provedeno 9 kontrol státního odborného dozoru na silnicích,
a bylo zkontrolováno 35 vozidel. Dále bylo provedeno 15 kontrol státního odborného
dozoru u dopravců. Ve správním řízení bylo uloženo 61 pokut, z toho 48 kaucí, v celkové
výši 1 114 000 Kč, z toho kauce 961 000 Kč.
Bylo řešeno 19 odvolání.
Odbor zorganizoval poradu pracovníků odboru dopravy obcí s rozšířenou působností.



Projektové řízení
V uvedeném období byly přijaty dotace z ROP Jihovýchod ve výši 76 mil. Kč.
V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla schválena žádost
o podporu projektu II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba – úsek č. 2.
V rámci programu Interreg Central Europe byla schválena žádost o podporu projektu
RUMOBIL, jehož cílem je zlepšení organizace, dostupnosti a kvality veřejné dopravy
v regionech venkovského charakteru, dotčených demografickými změnami; ORR
a ODSH připravily podklady pro vedoucího partnera projektu, kterým je Sasko-Anhaltsko,
v první výzvě bylo podpořeno 35 žádostí, z nichž pouze dvě v prioritní ose Doprava
a mobilita.
Probíhaly konzultace s potenciálními žadateli o podporu z grantového programu
Bezpečná Vysočina 2016.



Investiční výstavba
Byla dokončena 4 výběrová řízení na stavby hrazené z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) a 8 výběrových řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje.
Bylo dokončeno 1 výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace hrazené
z rozpočtu kraje.
Bylo dokončeno 12 výběrových řízení na koordinátora BOZP a technický dozor
stavebníka. Bylo dokončeno 6 výběrových řízení na výkon autorského dozoru.
Probíhá 1 výběrové řízení na stavbu hrazenou z rozpočtu kraje, probíhá 1 výběrové
řízení na stavbu hrazenou z IROP.
Probíhají 3 výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací hrazených z IROP.
Byla zahájena realizace 7 staveb hrazených z rozpočtu kraje a 2 staveb hrazených
z IROP.
Byla dokončena 2 výběrová řízení a probíhá 1 výběrové řízení na dodávku reflexních
prvků a propagačních materiálů pro akci Bezpečná Vysočina.



Krajská správa údržba silnic Vysočiny
Byla vypracována a schválena aktualizace střednědobého plánu organizace.
Byla předložena a schválena řádná účetní závěrka za rok 2015.
Byl předložen a schválen finanční plán organizace na rok 2016.
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Byla předložena žádost o vydání souhlasu s jednáním o podmínkách uzavření úvěrové
smlouvy na zajištění financování movitého majetku dle schváleného finančního plánu na
rok 2016, která byla odsouhlasena.


Dopravní obslužnost
Proběhlo jednání s ČD, a. s., Regionálním obchodním centrem Jihlava k úpravám návrhu
drážní dopravy dle požadavků.
Jednání se zástupci ministerstva dopravy k problematice drážní dopravy, a to konkrétně
k oboustrannému požadavku na ostrou S:00 v uzlu Havlíčkův Brod u R9. U R11
zastavování v sídlech Batelov a Dolní Cerekev.
Jednání se společností ROPID, koordinátor veřejné dopravy hlavního města Prahy
v oblasti odbavování cestujících.
Probíhaly práce na tvorbě oběhů vozidel v linkové dopravě a drážní dopravě.
Projednání upravených návrhů jízdních řádů drážní dopravy v Dopravní komisi Rady
Kraje Vysočina a následné zpracování připomínek vzešlých z dopravní komise.
Příprava podkladů pro jednání s Pardubickým krajem ohledně přípravy výběrového řízení
na linkové dopravce.
Jednání se SŽDC, s obcemi Vlkov a Osová Bítýška ohledně přesunu vlakové zastávky
Vlkov blíže k obci Vlkov.
Projednávání objízdných tras veřejné linkové dopravy z důvodu zahajování rekonstrukcí
a oprav pozemních komunikací.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Intenzivně je řešena majetkoprávní příprava dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy.
Bude vyhlášena veřejná zakázka na pojištění kraje a příspěvkových organizací
zřizovaných krajem pro další období po roce 2016.
Připravují se podklady pro další etapy majetkoprávního vypořádání pozemků pod
krajskými silnicemi.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit a úsekem veřejných zakázek
Bylo uzavřeno několik desítek podlimitních veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu
na stavební práce na akce zařazené ve schváleném rozpočtu kraje.
Probíhá vyhledávání a posuzování objektů vhodných pro realizaci projektu transformace
klientů ústavů sociální péče.
Probíhá realizace řady staveb dle schváleného rozpočtu.

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


Projednání situace v sociálních službách na místní úrovni
Odbor sociálních věcí společně s radním Mgr. et Bc. Petrem Krčálem realizují návštěvy
měst s rozšířenou působností, popřípadě měst s pověřeným obecním úřadem. Ve
spolupráci s vedením města je vždy zajištěno setkání s poskytovateli sociálních služeb
s příslušného správního území a s místními představiteli. Předmětem jednání jsou
zkušenosti s poskytováním sociálních služeb i s jejich financováním. Na jednání vždy
navazují návštěvy místních poskytovatelů.



Agenda romského koordinátora
Dne 30. 3. 2016 proběhlo na Kraji Vysočina jednání se zástupci Agentury pro sociální
začleňování s cílem předání základních informací spojených navázáním spolupráce
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s městem Žďár nad Sázavou. Jednání se zúčastnili radní Kraje Vysočina a pracovníci
Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Dne 29. 4. 2016 proběhne na Kraji Vysočina opětovné setkání se zástupci Agentury pro
sociální začleňování, kterého se společně se zástupci Kraje Vysočina a pracovníky OSV
Krajského úřadu Kraje Vysočina zúčastní i zástupci samospráv měst a vedoucí odborů
sociálních věcí Městského úřadu Havlíčkův Brod, Jihlava, Moravské Budějovice a Třebíč.
Cílem je navázání možné spolupráce těchto měst s Agenturou pro sociální začleňování
v oblasti řešení sociálního vyloučení obyvatel.


Pořádané semináře
V tomto období byly uskutečněny tyto semináře:
Dne 29. 3. 2016 Dobrá smlouva jako základ sociální služby, lektor Jan Strnad a Radka
Čebišová.
Dne 7. 4. 2016 Práce s rodinou klienta, lektor Mgr. et Mgr. Matěj Černý.
Ve dnech 19. 4. a 20. 4. 2016 Využití sebepoznání a typologie klienta pro jednání
sociálních pracovníků, lektorka Bc. Magdalena Ožanová.
Dne 26. 4. 2016 Vedení lidí v organizaci, lektorka PhDr. Šárka Dynáková.
Dne 2. 5. 2016 Psychologie klienta, jednání s problematickými klienty, lektor
Bc. Veronika Ošťádalová, Mgr. Daniel Štrobl.
Dne 12. 4. 2016 seminář pro sociální pracovníky obecních úřadů ve spolupráci
s Kanceláří veřejného ochránce práv - Pomoc v hmotné nouzi a dávky na bydlení.
Dne 19. 4. 2016 se uskutečnila metodická porada se zařízeními pro děti vyžadující
okamžitou pomoc.
Dne 3. 5. 2016 ve spolupráci s Psychocentrem – manželskou a rodinnou poradnou Kraje
Vysočina je realizován Klub pěstounů na přechodnou dobu v Jihlavě
a dne 10. 5. 2016 v Havlíčkově Brodě s vlastním lektorováním.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Rozvojové projekty a programy kraje.
Byly vyhlášeny soutěže Stavíme z Merkuru (pro týmy z druhého stupně základních škol)
a Stavíme ze stavebnice Roto (pro první ročníky základních škol).
Projekt Postav si svoje auto. Na 7 školách dokončil stavbu sportovních vozů.
V prostorách City parku bylo v rámci roku řemesel připraveno představení všech sedm
vozů a jejich tvůrců.
Ve dnech 25. 4. – 28. 4. 2016 se uskuteční v Nitře celostátní výstava středních
odborných škol Mladý tvorca 2016. Z Kraje Vysočina se této výstavy účastní 14 středních
odborných škol. Výprava bude zahrnovat asi 90 osob. OŠMS zajišťuje přihlášení škol,
ubytování a stravování žáků a učitelů. Na výstavě v Nitře se budou prezentovat
automobily Kaipan, které postavili žáci na sedmi SOŠ pod metodickým vedením svých
učitelů.
Kraj Vysočina organizuje v roce 2016 projekt „Bezpečná Vysočina“, který zahrnuje
systém dopravně bezpečnostních akcí rovnoměrně rozdělených během celého roku.
Jednou z těchto akcí je „Duben měsíc bezpečnosti silničního provozu“. Společně s Policií
ČR a základními školami probíhají běžné kontroly řidičů doplněné podle situace měřením
rychlosti. Místo pokut (když to umožní charakter přestupku) dostanou řidiči citron,
v případě bezproblémové kontroly čokoládovou minci. OŠMS vytvořil časový
harmonogram kontrol. ZŠ z dané obce zajišťuje skupinu žáků s pedagogickým dozorem.
GP Fondu Vysočiny 2016 (Tábory 2016, Sportujeme 2016, Sportoviště 2016,
Jednorázové akce 2016). Proběhla administrace žádostí a jejich vyhodnoceni. Projekty
navržené řídícími výbory k podpoře byly schváleny orgány kraje.
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Finanční plány školských PO
Rada kraje schválila finanční plány školských PO na rok 2016. OŠMS shromáždil
veškerá data a připravil ke schválení finanční plány, které zahrnovaly i požadavky na
použití vlastního fondu investic za účelem pořízení dlouhodobého majetku a oprav
a udržování movitého a nemovitého majetku. K jednotlivým požadavkům předložily svá
stanoviska odbory majetkový a informatiky.



Schvalování účetních závěrek za rok 2015
Probíhá sběr podkladů a příprava materiálu pro radu kraje, která bude schvalovat účetní
závěrky školských PO sestavených k 31. 12. 2015. Souběžně probíhá prostřednictvím
CSÚIS sběr účetních závěrek za 1. čtvrtletí roku 2016.



Pravidelné hodnocení ředitelů škol a školských zařízení v roce 2016
Kraj Vysočina zřizuje 63 škol a školských zařízení. Dne 8. 4. 2016 byla dokončena první
etapa pravidelného hodnocení, kterou absolvovalo 37 ředitelek/ředitelů.



Přijímací řízení na střední školy v roce 2016
Střední školy v Kraji Vysočina se zapojily do pilotního ověřování organizace přijímacího
řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných
jednotných testů. OŠMS zajišťoval ve dnech 14. 4. a 15. 4. 2016 předání zkušební
dokumentace ředitelům středních škol.



Konkursní řízení na ředitelku/ředitele školy
Rada Kraje Vysočina vyhlásila 6. 4. 2016 konkursní řízení na ředitelku/ředitele Vyšší
odborné školy, Obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického
Chotěboř. Administraci konkursního řízení zajišťuje OŠMS.



Porady pro ředitelky/ředitele ZŠ a MŠ zřizovaných obcemi
OŠMS zorganizoval ve dnech od 2. 5. do 9. 5. 2016 porady pro ředitelky/ředitele ZŠ
a MŠ v okresních městech za účasti pracovníků odborů školství z OB III. Hlavním
tématem bylo společné vzdělávání.



Rozpočet regionálního školství
Bylo dokončeno dohodovací řízení a všechny školy a školská zařízení mají nastaven
rozpočet přímých výdajů na vzdělávání (prostředky z MŠMT).
Byly poskytnuty dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí 2016.



Účetnictví
Proběhl sběr a kontrola účetních závěrek obecních a krajských škol a školských zařízení
k 31. 3. 2016 a jejich předání do centrálního systému účetních informací státu.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Stav pořizování Aktualizace č. 2 a Aktualizace č. 3 ZÚR Kraje Vysočina
Dne 9. 2. 2016 se uskutečnilo společné jednání o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad
územního rozvoje Kraje Vysočina a o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina. Aktualizace č. 2 řeší celostátní záměry, které jsou stanoveny v Politice
územního rozvoje ČR a v aktualizaci č. 3 jsou řešeny pouze tři investiční záměry pro
rozvoj krajské silniční sítě.
Po vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek veřejnosti byly návrhy obou
aktualizací předloženy Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu životního
prostředí ČR. Následně bude provedeno veřejné projednání, které bude veřejnosti
oznámeno veřejnou vyhláškou. Vydání obou aktualizací se předpokládá na 5. jednání
Zastupitelstva Kraje Vysočina 13. 9. 2016.
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Odbor zdravotnictví (OZ):


Projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“
Po připsání dotace ve výši 65 300 105 Kč ze strukturálního fondu ERDF na účet kraje byl
projekt ukončen a konečný zůstatek na zvláštním účtu projektu byl přesunut do Fondu
strategických rezerv. Ukončením realizace projektu, tj. dnem 30. 11. 2015 započala běžet
doba udržitelnosti, která činí 60 měsíců.



Střednědobé plány 2017-2019
K 30. 4. 2016 byly na OZ všemi zdravotnickými příspěvkovými organizace zřizovanými
krajem předkládány první návrhy střednědobých plánů na období 2017-2019. Roční
aktualizace plánů musí být schválena v radě kraje nejpozději do 30. 6. 2016. Nově
probíhá předkládání a příprava na následné schvalování v nové aplikaci na Portále
příspěvkových organizací Zásobník akcí.



Účetní závěrky za rok 2015
V průběhu dubna byly všemi zdravotnickými příspěvkovými organizacemi zřizovanými
krajem předkládány materiály sloužící ke schválení účetních závěrek a výsledku
hospodaření za rok 2015 včetně jeho případného rozdělení. Účetní závěrka za rok 2015
musí být schválena nejpozději do 31. 5. 2016.



Aktualizace krizových plánů
V souladu se zásadami traumatologického a krizového plánování ve zdravotnictví
aktualizovaly zdravotnická záchranná služba a nemocnice v kraji ke dni 31. 3. 2016 své
Traumatologické plány, Plány krizové připravenosti a Pandemické plány. Součástí
aktualizace je kontrola platnosti jmenovacích dekretů členů krizového štábu, funkčnost
a návaznost jednotlivých plánů, přehled dostupných personálních a materiálních kapacit,
údaje ve svolávacím systému apod. V aktualizovaných plánech a postupech pro řešení
mimořádných událostí a krizových stavů jsou zohledněny poznatky a zkušenosti
z prováděných cvičení a nácviků.



Příprava vyhlášení 9. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“
Dne 11. 4. 2016 proběhla schůzka s partnery soutěže Bezpečná nemocnice, na které
bylo zvoleno zastřešující téma letošního ročníku soutěže Bezpečná nemocnice, a to
„Zvyšování kvality a bezpečí na základě poznatků z praxe“, včetně podmínek pro
přihlášení projektů a kritéria pro hodnocení projektů. Předpokládaný termín pro příjem
projektů je od 1. 6. 2016 do 31. 10. 2016

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Administrace hlášení o odpadech
Na úseku odpadového hospodářství byla v daném období hlavní činnost zaměřena na
provedení nového elektronického systému hlášení a evidence odpadů. Na základě
novely zákona o odpadech a prováděcí vyhlášky byly dne 8. 4. 2016 stanoveny nové
ohlašovací standardy. Byla provedena aktualizace softwarového vybavení – programů
EVI9 a ESPI9 od společnosti INISOFT s.r.o., ve kterých se budou uvedené povinnosti
realizovat. Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností (ISPOP). Krajský úřad následně zařízením přidělí identifikační
číslo provozu zařízení, skládky odpadů a činnosti dopravce odpadů. V současnosti bylo
zasláno krajskému úřadu ke zpracování cca 90 hlášení. Od 1. 7. 2016 musí být systém
dle zákona plně funkční a provozovatelé zařízení, skládek odpadů a dopravci odpadů
mají povinnost ho používat. Z novelizovaných právních předpisů na úseku odpadového
hospodářství vyvstaly krajskému úřadu, kromě výše uvedeného, další nové povinnosti.
Krajský úřad bude zasílat MŽP informace o každém rozhodnutí vydaném podle zákona
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o odpadech, a to do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci, dále bude zasílat MŽP
informace o provozu zařízení, skládek odpadů a dopravcích odpadů, a to do 15 dnů ode
dne jejich obdržení.


Pracovní seminář „Údržba silniční zeleně“
20. 4. proběhl v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina pod záštitou radního pro
životní prostředí a zemědělství Zdeňka Chláda seminář „Údržba silniční zeleně“
organizovaný Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje
Vysočina, odborem životního prostředí a zemědělství. Semináře se zúčastnili zástupci
Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, České inspekce
životního prostředí, Správy a údržby silnic a Krajských úřadů Kraje Vysočina,
Jihomoravského a Jihočeského kraje. Příspěvky a následná diskuse se týkaly především
povolování kácení dřevin, náhradních výsadeb, arboristických standardů a podpory
výsadby zeleně.



Podpora předcházení vzniku odpadů
Dne 6. dubna 2016 odbor uspořádal v rámci naplňování smlouvy o spolupráci čtyř krajů
(s Dolním Rakouskem, Jihočeským a Jihomoravským krajem) konferenci příkladů dobré
praxe v problematice předcházení vzniku odpadů a opětovného použití. Zazněly
prezentace ke zpětnému odběru elektrospotřebičů, zelenému úřadování, podnětné byly
zkušenosti z Jihomoravského kraje s praktickým řešením opětovného použití
nepotřebných funkční věcí. Paní Christiane Hannauer z Úřadu zemské vlády Dolního
Rakouska přiblížila prioritu číslo 1, a to jakým způsobem předcházejí vzniku odpadů,
objasnila detaily s tzv. Čistými festivaly (v rámci nichž nepotřebují plastové kelímky, tácky
nebo umělohmotné příbory apod.), dále databanky, ve které lidé nabízejí to, co už
nepotřebují a zájemci si věci za rozumnou cenu odkoupí. Součástí konference byla
i přehlídka prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava – Helenín, kdy
artefakty byly vytvářeny z recyklovaných či použitých materiálů.
Celá akce je drobným příspěvkem k naplňování nového Plánu odpadového hospodářství
Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025, který letos v únoru schválilo krajské
zastupitelstvo (součástí plánu jsou i osvětové aktivity na podporu předcházení vzniku
odpadů).



Setkání koordinátorů ekologické výchovy
V sídle Kraje Vysočina odbor dne 9. dubna 2016 zorganizoval setkání koordinátorů
ekologické výchovy ze škol a neziskových organizací: Cílem setkání bylo seznámení
koordinátorů s novými možnostmi podpory environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO) a výměna jejich praktických zkušeností. Na setkání jsme pro koordinátory
připravili vedle nabídky výukových programů, filmů a dílen také informace, jak správně
podat žádost o dotaci do grantového programu Fondu Vysočiny.



Jednání pracovní skupiny k řešení dopadů déletrvajícího sucha
Dne 25. 4. 2016 proběhlo v sídle kraje v Jihlavě jednání širší pracovní skupiny k řešení
dopadů déletrvajícího sucha a nedostatku vody. Zřízení této pracovní skupiny jako svého
poradního orgánu inicioval hejtman Kraje Vysočina. Jejím vedoucím je gesční radní
Zdeněk Chlád, dalšími členy jsou zástupci krajského úřadu, OŽPZ a OSH, státních
podniků Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu a další odborníci na danou
problematiku např. zástupci vodárenského a agrárního sektoru. Jako podklad na jednání
pracovní skupiny vypracoval krajský úřad, OŽPZ a OSH podkladový materiál – souhrn
možných krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření, která by měla
napomoci snížení dopadů sucha a nedostatku vody na území kraje. Materiál byl
připomínkován a bude předmětem dalšího projednání a rozpracování.
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Pracovní setkání zástupců krajů a Dolního Rakouska v oblasti zemědělství
a lesnictví
V rámci dohody o spolupráci mezi kraji České republiky - Jihomoravským krajem,
Jihočeským krajem a Krajem Vysočina a spolkovou zemí Dolní Rakousko se zástupci
OŽPZ dne 27. 4. 2016 účastnili jednání pracovní skupiny Zemědělství a lesnictví, které
se konalo v Dolním Rakousku. Předmětem jednání byla výměna zkušeností a poznatků
z oblasti agrárního sektoru: např. pokusy se setím do mulče a přímé setí, měření eroze,
půdoochranné aktivity Dolního Rakouska, chov skotu. Součástí setkání byla návštěva
Střední zemědělské školy v Mistelbachu.



Výstava při příležitosti Týdne lesů
Při příležitosti Týdne lesů, který proběhne od 9. 5. do 13. 5. 2016, připravil OŽPZ pod
záštitou gesčního radního Zdeňka Chláda výstavu zaměřenou zejména na události
věnované významným místům v lesích na území našeho Kraje Vysočina, doplněné
fotografiemi. Výstavu lze zhlédnout od 2. 5. do 31. 5. 2016 v sídle kraje v přízemí budovy
B v předsálí kongresového sálu. Výstava pokračuje i v dalších patrech budovy B,
v I. patře je věnována vodnímu hospodářství a ve II. patře zemědělství. Vernisáž výstavy
se konala dne 3. 5. 2016.

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 konference ke správnímu řádu.
OddOSČ organizačně zajistilo 10. ročník konference s názvem „Správní řád v praxi
krajských úřadů“.
Na ostatních shora uvedených úsecích zajišťovalo OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
Nové volby do Zastupitelstva obce Ovesná Lhota a do Zastupitelstva obce Radostín (obě
obce okres Havlíčkův Brod) proběhly dne 16. dubna 2016. Zastupitelstva v obou obcích
byla řádně zvolena.
V souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů a ⅓ Senátu Parlamentu České republiky
na podzim letošního roku připomnělo OddOSČ starostům obcí jejich povinnost zavádět
do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí stálé volební okrsky a jejich změny.

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



Projekty spolufinancované z EU v období 2014-20
- Upřesňování informací o dotačních možnostech, konzultace prvotních záměrů odboru
do programů IROP nebo INTERREG V A.
- Příprava projektového záměru do IROP, specifický cíl 3.1. – Projekt Hrad Roštejn –
zpřístupnění nových expozic. Nositelem tohoto projektu bude Kraj Vysočina. Cílem
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projektu je vytvořit na hradě Roštejn nové expozice, které budou adekvátním
způsobem prezentovat a zpřístupňovat sbírky jihlavského muzea, zajistit nutné
rekonstrukční stavební práce a zpřístupnit nové a dosud veřejnosti uzavřené
prostory. V současné době probíhají na projektu přípravné práce (stavební projekt,
projekt expozic, příprava projektové žádosti) tak, aby byl projekt připraven na
předložení řídícímu orgánu IROP do výzvy MUZEA do 31. 7. 2016.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na zasedání v 12/2015 vzalo na vědomí informaci
o návrhu komplexního řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny
Vysočiny a schválilo záměr vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny jako
novostavby v lokalitě Ostrov v Havlíčkově Brodě s využitím spolufinancování
z externích zdrojů. V tuto chvíli se zjišťují možnosti získání zdrojů z IROP.



Spolupráce na dalších projektech a jiných aktivitách
- Spolupráce na projektových záměrech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku cestovního ruchu – příprava přeshraničního projektu „Poznejte
kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu
kolem Železné opony na kole“ 7 partnerů (Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje,
Jihočeského kraje, Horního Rakouska, Dolního Rakouska a Nadace partnerství)
do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
- Spolupráce na projektových záměrech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu – příprava přeshraničního projektu
„I-CULT“ 4 regionů (Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina
a spolkové země Dolní Rakousko) do programu přeshraniční spolupráce Interreg
V-A Rakousko-Česká republika
- Dotace na realizaci nových půjčoven jízdních kol v rámci sítě ČD BIKE (Žďár nad
Sázavou, Třebíč)
- Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2016
- Schvalovací proces projektu návrhu vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4
- Spolupráce s Regionálním pracovištěm tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny
Třebíč, příspěvkové organizaci na vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Kraje Vysočina a udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje
Vysočina. Příprava slavnostního udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje
Vysočina a prezentace nemateriálních statků zapsaných v roce 2015 na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina (Obchůzka královniček na
Velkobítešsku) a Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České
republiky (Betlémská cesta v Třešti) v Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové
organizaci dne 28. dubna 2016.



Anketa Zlatá jeřabina
- Realizace 12. ročníku veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2015. Sběr nominačních návrhů byl od 1. 1. do 31. 1. 2016.
Veřejné hlasování probíhalo od 1. 3. do 31. 3. 2016. Příprava slavnostního vyhlášení,
které proběhne 6. 6. 2016 v Zámku Světlá nad Sázavou.



Dotační tituly na úseku OKPPCR
OKPPCR se ve sledovaném období zabýval následujícími dotačními tituly:
- dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina
souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí – administrace
(uzavírání smluv),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (uzavírání smluv
o poskytnutí dotace, průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a proplacení dotací
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ukončeným projektům, administrace nových žádostí o dotaci na podporu účasti na
národních přehlídkách),
dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (příprava
materiálů pro rozhodnutí orgánů kraje, uzavírání smluv o poskytnutí dotace)
dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek - administrace
(hodnocení žádostí, příprava materiálů pro rozhodnutí orgánů kraje)
grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2016“ – administrace
(kontrola žádostí, příprava podkladů pro jednání řídícího výboru, podklady pro
rozhodnutí orgánů kraje)
grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2015“ – administrace
(kontrola vyúčtování, proplácení dotací)
grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2016“ (vyhlášení, konzultace
s žadateli, příjem žádostí)
grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2015“ administrace
((kontrola vyúčtování, proplácení dotací)
grantový program Fondu Vysočiny „Edice Vysočiny 2016“ – administrace (příprava
výzvy pro vyhlášení)
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2015“ – průběžná
kontrola a vyúčtování
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2016“ – úprava loňského
znění, příprava vyhlášení programu
„Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – příprava materiálů pro rozhodnutí orgánů
kraje, uzavírání smluv schválených RK
grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ –
administrace (vyúčtování, poskytování dotace ukončeným projektům)
grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ –
administrace (vyhlášení, sběr žádostí, hodnocení – řídící výbory, předložení návrhu
na dotace orgánům kraje)
grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ – průběžná
kontrola a vyúčtování



Koncepční a programové materiály
- „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ – dne
16. 3. 2016 uzavřena smlouva o dílo s vítězem veřejné zakázky společností
PROCES - centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. – spolupráce a připomínkování
průběžně zpracovávaných podkladů,
- Schválena Koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven v Kraji Vysočina na léta
2016–2020 v orgánech kraje



Výkon státní správy na úseku památkové péče
- zabezpečování státní správy na úseku památkové péče (vydávání závazných
stanovisek k obnově národních kulturních památek, rozhodnutí v odvoláních proti
rozhodnutí obcí s rozšířenou působností, rozhodnutí o přemístění kulturních
památek, vyjadřování k prohlašování a k rušení prohlášení věcí za kulturní památku,
řízení o odměně za archeologický nález, prodlužování lhůt a další úkony),
- kontrola výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností (Městský úřad
Náměšť nad Oslavou a Městský úřad Chotěboř)
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ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
Oddělení kanceláře hejtmana
Dne 11. 4. 2016 se uskutečnilo setkání rady kraje se všemi starosty Kraje Vysočina
v Třešti
Ve dnech 24. – 27. 4. 2016 proběhla návštěva zemědělské delegace z partnerského
regionu Minská oblast Běloruska v Kraji Vysočina


Prevence kriminalit
Dne 28. 4. 2016 se konal odborný seminář k problematice páchání trestné činnosti pod
vlivem alkoholu určený pro manažery prevence kriminality ORP, pracovníky sociálních
odborů obcí a pro pracovníky neziskových organizací, které se zabývají problematikou
prevence kriminality. Cílem semináře bylo hledat příčiny páchání a způsoby omezení
páchání trestné činnosti pod vlivem alkoholu.



Cvičení „Blackout Vysočina 2016“
Usnesením Bezpečnostní Rady Kraje Vysočina č. 18/02/2015/BRK a usnesením
č. 27/03/2015/BRK bylo stanoveno, aby ve spolupráci se složkami IZS, Jadernou
elektrárnou Dukovany a dalšími subjekty bylo v roce 2016 naplánováno štábní cvičení
na téma déletrvajícího výpadku dodávky elektrické energie tzv. blackoutu. Cvičení se
uskuteční 27. 4. 2016. Konkrétním námětem cvičení s názvem „Blackout Vysočina 2016“
je řešení mimořádné události vzniklé po vichřici, která způsobila poruchy na rozvodech
přenosové i distribuční soustavy a bez dodávky elektrické energie se ocitla území tří
okresů kraje – Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Cílem cvičení je prověřit
akceschopnost krizových štábů a cvičících organizací, upřesnit plánovací dokumentaci
k řešení mimořádné události narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
a informovat občany o možných opatřeních, jak se na takovou situaci připravit a jak se
při ní chovat.



Koordinace dolnorakouské iniciativy k financování evropské politiky soudržnosti
mezi českými kraji
Zástupce Kraje Vysočina v Bruselu se ujal koordinace připojení ostatních českých krajů
ke společnému prohlášení „Silná obnovená regionální politika pro všechny regiony po
roce 2020“, které iniciovala Spolková země Dolní Rakousko. Důvodem pro tuto
koordinační činnost je vynikající spolupráce se zastoupením Dolního Rakouska, se
kterým zastoupení Kraje Vysočina sdílí kancelářské prostory.



Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2015
OSH ve spolupráci s OŠMS a městem Třebíč, uspořádal dne 7. dubna 2016 v Divadle
Pasáž v Třebíči slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2015.
Jedná se o tradiční aktivitu Kraje Vysočina, jejímž cílem je podpora sportu
a volnočasových aktivit na Vysočině a také konkrétní ocenění nejúspěšnějších sportovců
za uplynulou sezonu. Slavnostního včera se zúčastnilo cca 400 návštěvníků.



Výstava automobilů KAIPAN v nákupním centru City Park Jihlava
OSH ve spolupráci s OŠMS realizoval v termínu od 18. do 24. 4. 2016 v nákupním
centru City Park Jihlava výstavu sedmi automobilů KAIPAN, které stavěly týmy studentů
z krajských středních škol technického zaměření. První den výstavy se konala tisková
konference k představení projektu „Postav si svoje auto“, které se kromě médií zúčastnili
i ředitelé jednotlivých škol a zástupci sponzorů. 19. 4. 2016 se uskutečnilo slavnostní
představení projektu, během zábavného odpoledne se stovky návštěvníků z řad
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veřejnosti seznámily s výše uvedeným projektem a se studentskými týmy, které na
projektu pracovaly. V průběhu týdne shlédly vozy KAIPAN v nákupním centru
desetitisíce lidí.


Konference o rozvoji vztahů mezi Českou republikou a Rakouskem
Hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek se 4. 4. 2016 zúčastnil ve Slavonicích
historicky prvního setkání rakouských a českých poslanců a senátorů z příhraničních
oblastí. Předsedové horních parlamentních komor obou zemí, uspořádali při této
příležitosti konferenci o rozvoji vztahů mezi Českou republikou a Rakouskem. Akce se
zúčastnily tři desítky členů obou komor parlamentů obou zemí, přítomni byli také
předsedové zemských sněmů Horního a Dolního Rakouska, hejtmani Jihočeského,
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, 15 starostů měst a obcí z obou stran hranice
a další. Hejtman Kraje Vysočina na konferenci zdůraznil především dlouhodobou
a úspěšnou spolupráci Kraje Vysočina se Spolkovou zemí Dolní Rakousko.



Mezinárodní soutěže Gastrofest Nitra 2016
Radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová přijala
pozvání organizátorů mezinárodní soutěže Gastrofest Nitra 2016, která se konala od 6.
do 7. dubna. Čtyřčlenný tým Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč veze
z devátého ročníku mezinárodní kulinářské soutěže stříbro a bronz. Kraj Vysočina účast
třebíčské školy finančně podpořil.



Mladý tvorca Nitra 2016
Mezinárodní veletrh středních škol Mladý tvorca Nitra 2016 - ve dnech 25. – 28. dubna
2016 se uskutečnil v areálu výstaviště Agrokomplex již 24. ročník prodejní výstavy
výrobků žáků středních odborných škol. V letošním roce se zúčastnilo celkem 14 škol
z Kraje Vysočina, které vystavovaly i 7 automobilů KAIPAN, které postavili studenti
technický škol. Radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová, předala
Ceny hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější výrobek (jedna cena je určena pro
nejzajímavější výrobek ze všech přihlášených škol a druhá cena je určena pro školu
z Kraje Vysočina).

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Čistá Vysočina
8. ročník každoroční osvětové akce spojené s úklidem odpadků kolem silnic probíhal
v termínu 11. – 24. 4. Akce se v letošním ročníku zúčastnilo 22 233 dobrovolníků z 505
organizací, ORR koordinoval nahlašování míst sběru, rozvoz pomůcek pro sběr odpadu,
komunikaci s účastníky akce, odvoz posbíraného odpadu od krajských silnic zajišťovala
KSÚS Kraje Vysočina.



Seminář o pravidlech veřejné podpory
Dne 27. 4. 2016 uspořádal Odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina Seminář
o pravidlech veřejné podpory. V návaznosti na modernizaci pravidel veřejné podpory byly
odborné veřejnosti z řad poskytovatelů (města s rozšířenou působností, města
s pověřeným obecním úřadem, Kraj Vysočina) představeny předpisy upravující danou
oblast. Byly definovány znaky veřejné podpory, představeno Obecné nařízení
o blokových výjimkách (GBER) a povinnosti transparentnosti – povinnost poskytovatele
podpory zapsat určité poskytnuté podpory na souhrnnou internetovou stránku.



Kotlíkové dotace
V uvedeném období bylo rozhodnuto o žádostech předložených od 18. 1. 2016 do
30. 3. 2016. Rada kraje rozhodovala o 2 403 žádostech, z nichž bylo podpořeno 2 050 ve
výši 230 826 806,65 Kč. Výše alokace pro projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina je
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238 800 000 Kč. Z této částky je 7 926 214 Kč určeno na publicitu a administraci
projektu. Částka 230 873 786 Kč je pak určena na realizaci výměn zdrojů tepla
jednotlivých žadatelů.


Globální granty OP VK
Dne 18. 4. 2016 byly schváleny závěrečné monitorovací zprávy ke GG CZ.1.07/1.1.36,
CZ.1.07/1.2.3 a CZ.1.07/1.3.50, dne 22. 4. 2016 pak byla schválena i závěrečná
monitorovací zpráva k poslednímu GG CZ.1.07/3.2.09.



Schválení projektu RUMOBIL (Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020)
Monitorovací výbor programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020 dne 15. 4. 2016
uzavřel 1. výzvu pro předkládání žádostí a dotací ve výši téměř 71 mil. EUR rozhodl
podpořit 35 projektů nadnárodní spolupráce v oblastech, jako jsou inovace, nízkouhlíkové
strategie, přírodní a kulturní zdroje či zlepšování dopravní dostupnosti. V silné konkurenci
620 záměrů předložených do 1. kola výzvy a 90 projektových žádostí, které postoupily do
užšího 2. kola hodnocení, uspěl též projekt s účastí Vysočiny - RUMOBIL (Mobilita
v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými
změnami).
Projekt RUMOBIL byl připraven konsorciem partnerů pod vedením Spolkového
ministerstva pro místní rozvoj a dopravu Saska-Anhaltska (Německo) a klade si za cíl
zlepšit organizaci, dostupnost a kvalitu služeb veřejné dopravy v regionech s převážně
venkovským charakterem, dotčených demografickými změnami, a nalézt inovativní
řešení a přístupy k dopravnímu plánování a koncepci dopravních politik pro tyto regiony.



7. zasedání Regionální stálé konference
Ve středu 30. 3. 2016 se již posedmé sešla Regionální stálá konference pro území Kraje
Vysočina („RSK“) – regionální partnerská platforma, která se v programovém období
2014 – 2020 podílí na naplňování principů územní dimenze v rámci operačních
programů. Hlavními tématy jednání byly příprava aktualizace tzv. Regionálního akčního
plánu pro území Kraje Vysočina („RAP“), dále pak aktuální informace o přípravě
integrovaných nástrojů (strategie CLLD – komunitně vedeného místního rozvoje,
Integrovaný plán rozvoje území pro Jihlavskou sídelní aglomeraci) či informace
o přípravě tzv. Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání.



1. zasedání pracovní skupiny „Cestovní ruch“ při Regionální stálé konferenci
Ve čtvrtek 31. 3. 2016 poprvé zasedla pracovní skupina pro cestovní ruch při Regionální
stálé konferenci pro území Kraje Vysočina („RSK“). Tato pracovní skupina funguje jako
jeden z poradních orgánů RSK. Jednání pracovní skupiny se jako host zúčastnila
ředitelka Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj, která představila
koncept nového národního programu na podporu cestovního ruchu. Na jednání dále
zazněly aktuální informace o přípravě Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji
Vysočina na období 2017 – 2025.



Vytvoření elektronické databáze projektových záměrů pro potřeby RAP
Ve vazbě na aktualizaci Regionálního akčního plánu byla ve spolupráci s odborem
informatiky připravena elektronická databáze projektových záměrů. V rámci této
databáze bychom chtěli evidovat projektové záměry nejrůznějších subjektů z území tak,
abychom byli schopni sestavit vypovídající Regionální akční plán našeho kraje. Sběr
projektových záměrů bude probíhat v 1. fázi do 15. května. Databáze projektových
záměrů je dostupná na http://kevis.kr-vysocina.cz/. Po registraci je možné vkládat
záměry. Projektové záměry budou využity kromě aktualizace Regionálního akčního plánu
i pro zjišťování absorpční kapacity vyhlašovaných výzev OP a odhalování bílých míst
nepokrytých finančními zdroji.
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DALŠÍ ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 35 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 9 návrhům zákona, k 7 návrhům
nařízení vlády, k 10 návrhům vyhlášek a k 9 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
V daném období se OddŘLZ spolupodílelo na organizaci soutěže a na slavnostním
vyhlášení 1. ročníku udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost. Soutěž ocenila snahy organizací, které do svých provozních činností
integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.
Vítězové jednotlivých kategorií na 1. až 3. místě si převzali originální skleněnou plastiku,
kterou speciálně pro tuto soutěž vytvořila Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia
a střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou. Jednalo se
o zpracování vítězného návrhu autorské soutěže studentů. Oficiální tiskovou zprávu
k udělení ocenění lze nalézt na: http://www.kr-vysocina.cz/brodske-hbh-odpady-prvnibrnenska-strojirna-velka-bites-a-stredni-skola-v-chotebori-ziskaly-historicky-prvnioceneni-za-spolecenskou-odpovednost/d-4073202/p1=1013.



Přihláška do soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem,
pořádané Ministerstvem vnitra ČR
Krajský úřad Kraje Vysočina si předsevzal průběžně ověřovat úspěšnost realizovaných
aktivit v oblasti slaďování osobního a pracovního života a rovných příležitostí v soutěži
Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. K získání možnosti ověřit si
úspěšnost realizovaných aktivit v této oblasti, obhájit již popáté získané 1. místo mezi
krajskými úřady v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem,
OddŘLZ ve spolupráci s odborem sociálních věcí, regionálního rozvoje, školství, mládeže
a sportu, sekretariátu hejtmana a odboru dopravy a silničního hospodářství zpracovalo
a po předchozím projednání v radě kraje odeslalo dne 14. 4. 2016 přihlášku do
10. ročníku této soutěže vyhlášené Ministerstvem vnitra, organizované ve spolupráci
s partnerskými organizacemi. Soutěž podporuje zavádění politiky rovnosti žen a mužů
a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. Oficiální vyhlášení
vítězů 10. ročníku soutěže proběhne na konferenci „Rovné příležitosti“, která se bude
konat na počátku měsíce června 2016.



Katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí roku 2016
OddŘLZ v měsíci dubnu zveřejnilo aktualizaci katalogu vzdělávacích akcí realizovaných
v sídle kraje. Došlo v něm k rozšíření vzdělávacích aktivit, a to o další seminář k novému
zákonu o veřejných zakázkách, který budou lektorsky zajišťovat pracovníci odboru práva
veřejných zakázek a koncesí MMR ČR. Katalog je určen pro zaměstnance Kraje
Vysočina, ale i jím řízených příspěvkových organizací. Volná kapacita je případně
nabízena také účastníkům z obcí s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou
působností.



Meziresortní připomínkové řízení
OddŘLZ se významně podílelo na uplatnění připomínek Kraje Vysočina v rámci
meziresortního připomínkového řízení k novele zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a dále na uplatnění zásadních připomínek k novele zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, včetně účasti na jejich vypořádání.
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Metodická pomoc příspěvkovým organizacím
V daném období OddŘLZ zpracovalo a prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací
předložilo metodickou informaci pro příspěvkové organizace k novele zákona
o pedagogických pracovnících, která nově upravuje způsob sjednávání pracovních
poměrů na dobu určitou s pedagogickými pracovníky.



Evidenční listy důchodového pojištění
OddŘLZ zajistilo činnosti související s vyplněním a odesláním evidenčních listů
důchodového pojištění za rok 2015 zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu,
zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
uvolněných členů zastupitelstva kraje, členů komisí rady kraje, členů výborů
zastupitelstva kraje a členů řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny.

V Jihlavě dne 22. 4. 2016
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