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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 13. 9. 2016 s výhledem do 22. 11. 2016
Následující písemná zpráva zachycuje období od 13. 9. 2016 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 4. 11. 2016 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
22. 11. 2016 (7. zasedání v roce 2016). Je přílohou materiálu (ZK-07-2016-03, 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):


Nákup energií
OAPŘ řeší kontrolu návrhů smluv s vysoutěženými dodavateli elektrické energie
a smlouvy – probíhá kontrola vysoutěžených podmínek a odběrných míst, a to u všech
smluv kraje a příspěvkových organizací.



Kybernetická bezpečnost
- OAPŘ zahájil sérii školení v oblasti kybernetické bezpečnosti, které jsou zaměřeny na
dodržování pravidel a postupů v souvislosti s nabytím účinnosti Směrnice, kterou se
stanoví bezpečnostní politika Kraje Vysočina
- Pokračují práce na implementaci procesního rámce - systému řízení bezpečnosti
informací (dále jen „ISMS“). ISMS je popsán v normách ČSN ISO/IEC 2700x a slouží
k zavedení procesních a technických opatření za účelem zajištění odpovídající
úrovně informační bezpečnosti.



Zásobník akcí
OAPŘ průběžně testuje novou aplikaci Zásobník akcí.

Odbor ekonomický (OE):


Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2017
V současné době byl zpracován návrh rozpočtu na rok 2017. Při sestavování rozpočtu
jsme vycházeli ze schváleného rozpočtového výhledu, ale i z reálného skutečného vývoje
(a to zejména daňových příjmů) v letošním roce. Trend příznivé ekonomické situace,
vysoké úrovně zaměstnanosti a očekávaných přínosů v důsledku přijatých ekonomických
opatření nám dává základ pro navýšení očekávaných daňových příjmů. Daňové příjmy
jsou navrženy v indexu 110 % oproti rozpočtu daňových příjmů na rok 2016 a ve větší
míře budou kopírovat realitu roku 2016. Tato tvorba daňových příjmů umožní to, že jejich
část bude moci být zapojena, a to prostřednictvím Fondu strategických rezerv, na
předfinancování a spolufinancování evropských projektů. Odvod do FSR je naplánován
ve výši 450 mil. Kč. Návrh rozpočtu bude projednán v klubech zastupitelstva kraje dne
22. 11. 2016, následně předložen do rady kraje a dne 20. 12. 2016 bude předložen
zastupitelstvu kraje k projednání.

Odbor informatiky (OI):


Mezinárodní konference Řešení elektronického násilí a kyberkriminality
Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina a Policejní
akademií uspořádal již šestý ročník mezinárodní konference Řešení elektronického násilí
a kyberkriminality. Cílem setkání pracovníků policie, ze sociální oblasti i školství bylo
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seznámit se prostřednictvím odborných příspěvků s novými poznatky a trendy v oblasti
kyberkriminality a možnostech elektronické bezpečnosti.


Projekt Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice – NIXZD.CZ
Kraj Vysočina je vedoucím subjektem národního konsorcia, jehož dalšími členy jsou
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Nemocnice Jihlava a Zdravotnická záchranná
služba Kraje Vysočina. Jedná se o projekt, jehož cílem je vybudování (příprava,
testování, uvedení do provozu a běžný provoz) národní brány pro přeshraniční výměnu
zdravotní dokumentace v rámci EU pro službu pacientský souhrn – tzv. Národní
kontaktní místo pro eHealth pro Českou republiku (National Contact Point for eHealth).
Harmonogram projektu je 01/2017 – 12/2020. Projekt bude převážně financován z fondu
CEF (Connecting Europe Facility) – TELECOM a Kraj Vysočina bude koordinátorem
projektu.



Společný postup zadavatelů při společném zadávání rámcových smluv na dodávky
ICT komponent
Odbor informatiky připravuje zadávací řízení na uzavření rámcových smluv na dodávky
ICT komponent pro příspěvkové organizace Kraje. Předmětem veřejné zakázky jsou tyto
části: Wifi komponenty, aktivní prvky, firewall a proxy servery, identity management (IDM)
a servery. Jednotné řešení sítí a wi-fi bude využito i v rámci projektů, které podávají školy
do programu IROP.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2016 probíhají od září do listopadu
kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Od srpna do prosince 2016 vykonávají pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření
obcí první dílčí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2016.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


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

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo zkontrolováno 68 vozidel v rámci státního odborného dozoru na
silnicích. Dále bylo provedeno 10 kontrol státního odborného dozoru u dopravců. Ve
správním řízení bylo uloženo 77 pokut, z toho 63 kaucí, v celkové výši 1 577 000 Kč,
z toho kauce 1 471 000 Kč.
Byly provedeny 4 kontroly STK.
Bylo řešeno 19 odvolání.
Pracovníci oddělení dopravy uspořádali dvoudenní seminář BESIP pro pracovníky obcí
s rozšířenou působností.



Projektové řízení
Proplaceny dotace z grantového programu Bezpečná silnice 2015 ve výši 430 tis. Kč.
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U příležitosti OPEN DAYS 2016 v rámci tematického bloku „Funding sustainable TEN-Trelated investments to improve regional competitiveness“ prezentace na téma Regionální
silniční síť a fondy EU v Kraji Vysočina.


Investiční výstavba
Byla dokončena 3 výběrová řízení na stavby hrazené z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) a 2 výběrová řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje.
Byla dokončena 4 výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací a probíhají
4 výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací hrazených z IIROP.
Do předčasného užívání byly dány 4 stavby hrazené z rozpočtu kraje.
Probíhá realizace 4 staveb hrazených z rozpočtu kraje. Byly dokončeny 4 stavby hrazené
z rozpočtu kraje.
Do předčasného užívání byly dány 4 stavby hrazené z IROP.
Bylo dokončeno 10 projektových dokumentací hrazených z IROP.



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Byl sestaven plán zimní údržby a předložen ke schválení na Ministerstvo dopravy.
Probíhá realizace a postupné dokončování všech akcí hrazených z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury.



Veřejná doprava
Projednání návrhů na rekonstrukci trati č. 227 Kostelec – Slavonice, jednání se Správou
železniční a dopravní cesty ohledně rekonstrukce tratě 250.
Příprava mezikrajské smlouvy s Pardubickým krajem. Jednání s Jihomoravským krajem
ohledně koncepce dopravy na trati 240 v úseku Třebíč – Brno s možností zřídit nový
segment spěšných vlaků.
Tvorba podkladů na vyúčtování objížďkových jízdních řádů v linkové dopravě za rok
2016.
Jednání s dopravci ve věci změny odměňování řidičů v linkové dopravě pod závazkem
veřejné služby v Kraji Vysočina.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Intenzivně je řešena majetkoprávní příprava řady dopravních staveb na silnicích II. a III.
třídy.
Ve veřejné zakázce Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím
zřizovaných organizací pro další období po roce 2016 bylo rozhodnuto o výběru
nejvhodnějších nabídek. Na část I. - Pojištění majetku a odpovědnosti za způsobenou
újmu – byl podán jedním z uchazečů návrh na přezkum úkonů zadavatele a orgán
dohledu přezkum zahájil.
Probíhá další etapa majetkoprávního vypořádání pozemků pod krajskými silnicemi.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit a úsekem veřejných zakázek
Byla dokončena rekonstrukce pavilonu 13 v Nemocnici Havlíčkův Brod.
Byla dokončena akce Nemocnice Jihlava – PET centrum.
Probíhá projekční příprava objektů vhodných pro realizaci projektů transformace klientů
ústavů sociální péče.
Probíhá realizace řady staveb dle schváleného rozpočtu, stavby se postupně dokončují.
Probíhá předprojektová příprava staveb (zpracování stavebních záměrů), u kterých je
předpoklad podání žádostí o podporu z IROP.
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SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):


Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2017
Kraj zajišťuje spolufinancování provozních nákladů poskytovatelů sociálních služeb
na svém území, a to z vlastních zdrojů a z dotace poskytnuté Ministerstvem práce
a sociálních věcí. Odbor sociálních věcí organizačně zajistil proces podávání žádostí
jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb v příslušné webové aplikaci. Žádosti
poskytovatelé budou podávat v termínu do 11. 11. 2016.



Vykazování údajů o sociálních službách
Odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem analýz a podpory řízení a s odborem
informatiky uvedl do provozu systém sběru dat od poskytovatelů sociálních služeb. Jedná
se o ekonomická, personální a výkonová data, která kraji umožní průběžně sledovat
vývoj financování – průběh nákladů a výnosů, počty úvazků důležité pro výpočet výše
dotace a rozsah skutečně poskytovaných služeb pro ověření jejich vytížení. Nyní byl
zahájen sběr dat za první čtvrtletí roku 2016, na kterém bude systém ověřen, případně
upraven a bude na základě dotazů rozšířena metodická podpora. Pokud je to možné,
využívá systém i možností automatického přenosu dat. Na sběr dat bude navazovat
tvorba reportů, které usnadní výpočty dotací a porovnávání mezi službami stejného
druhu.



Kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb
Ve sledovaném období byla pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
provedena kontrola výkonu přenesené působnosti krajského úřadu, zaměřená na agendu
registrací poskytovatelů sociálních služeb včetně vedení Registru poskytovatelů
sociálních služeb, související správní řízení, koordinování činností sociální práce,
metodické vedení a kontrolu sociálních kurátorů na obcích s rozšířenou působností,
kontrolní činnost v oblasti registrací, výkonu sociální práce a sociálních kurátorů,
vyřizování stížností a podnětů souvisejících s kontrolovanými agendami. Kontrolováno
bylo období 1. 1. 2014 – 19. 9. 2016. V rámci kontroly a následného protokolu o kontrole
nebyly zjištěny žádné nedostatky ve výkonu uvedených agend.



Oddělení sociální ochrany a prevence
Dne 25. 10. 2016 ve spolupráci s Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje
Vysočina, příspěvková organizace se uskutečnila realizace vzdělávacího dne
pro pěstouny na téma „Vztahy v náhradní rodině“, rozdíl mezi rodičovskými
a pěstounskými kompetencemi.
Dne 13. 9. a 11. 10. 2016 se konala porada sociálních kurátorů a sociálních pracovníků.
Dne 7. 10. 2016 byl zorganizování seminář ke standardům pro pověřené osoby
doprovázející pěstouny.
Dne 14. 10. 2016 se uskutečnily semináře k přestupkům na úseku SPOD a zpracování
metodiky k této problematice.
Dne 3. a 8. 11. 2016 se konal seminář pro sociální pracovníky na téma: „Techniky
psychohygieny“.



Projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“.
Projekt „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“. Kraj získal dotaci ve výši
přes 4,4 milionu korun k podpoření až 768 dětí v padesáti školských zařízeních v rámci
Kraje Vysočina. V průběhu měsíce září došlo u partnerů a Úřadu práce ČR k ověření
skutečného počtu zájemců o podporu. Ze 426 rodičů dětí, kteří projevili zájem, se jich
do projektu zapojilo 331. V této chvíli jsou tak připravovány podklady pro podstatnou
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změnu projektu, aby mohli být přibráni noví partneři a mohlo dojít k efektivnímu
dočerpání celé částky dotace.


Rodinná a seniorská politika
Akce Dny pro seniory se konaly od 3 do 7. 10. 2016. Ve všech Senior Pointech byla
organizována u příležitosti Mezinárodního dne seniorů poprvé a s velkým úspěchem.
Na jednotlivé aktivity nám během týdne dorazilo téměř devět set návštěvníků, především
seniorů a lidí v předseniorském věku. Největší zájem byl o tvořivé dílny, kde vznikaly
z rukou seniorů úžasné podzimnní dekorace. V třebíčském Senior Pointu si oslavy
prodloužili až do čtvrtku, kdy se zde uskutečnilo společenské posezení, při kterém
si mohli senioři zazpívat se živou hudbou. Na Senior Pointu v Havlíčkově Brodě
probíhala akce až do pátku, během kterého seniorské týmy poměřily sílu ve sportovní
Miniolympiádě.



Svátek seniorů
Již tradiční 6. ročník Svátek seniorů se letos uskutečnil pod záštitou pana hejtmana
ve Žďáře nad Sázavou, v prostorách zámeckých zahrad dne 25 9. 2016. Pro seniory byl
po celé odpoledne připraven pestrý kulturní a zábavný program, který vyvrcholil
vystoupením baviče Jířího Krampola. Svátek s námi oslavilo více jak pět set seniorek
a seniorů.



Pořádané semináře na téma:
- Kultura chování a vystupování zaměstnanců v sociálních službách, přednášející
Mgr. et Mgr. M. Erdinger, společnost Curatio,
- Time management, lektor Mgr. Věra Máchová,
- Psychické poruchy seniorů, lektor PhDr. D. Klevetová, společnost Curatio,
- Najděte klíč ke svému potenciálu, lektor Ing. Marek Pavlík, PhDr., společnost Triton.



Společenské akce
Dne 14. 9. 2016 se uskutečnila akce s názvem Počátecká duha II., která spočívá
v setkání uživatelů sociálních služeb Kraje Vysočina, spojená s přehlídkou multikulturní
tvorby. Na této akci bylo přítomno 70 účastníků a vítězem se stala příspěvková
organizace Kraje Vysočina Domov Kamélie Křižanov p.o.



Porady ředitelů
Dne 29. – 30. 9. 2016 se uskutečnila závěrečná porada ředitelů PO. Předmětem byla
závěrečná bilance úkolů souvisejících s ukončením 4letého volebního období.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Rozvojové projekty kraje
Gastroakademie - slavnostně byl zahájen projekt, který je zaměřený na zvýšení kvality
odborné praxe žáků v oblasti gastronomie a ke zlepšení spolupráce škol a firem.
Podpora stavebních oborů - projekt Podpora polytechnické výchovy na ZŠ
a stavebních oborů na SŠ (Teifoc) vyvrcholil slavnostním předáním stavebnic a metodik
zapojeným 25 ZŠ a 5 SŠ.
Sportovec Kraje Vysočina za rok 2016 proběhlo jednání k zajištění pravidelné ankety.
Francouzský lektor - v září byly zajištěny a vyřízeny všechny záležitosti spojené
s působením lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina (pracovní smlouvy, ubytování
apod.).
Bezpečné klima na škole - pokračoval projekt na finanční podporu primární prevence
z MŠMT.
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Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně
Ve dnech 3. – 7. října 2016 se uskutečnil 58. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně,
kterého se zúčastnilo 1 670 firem z 35 zemí. Na veletrhu se prezentoval Kraj Vysočina ve
společném stánku se sedmi středními odbornými školami, které zde představily sportovní
automobily vytvořené v rámci projektu Postav si svoje auto.



Prezentace středoškolského vzdělávání
Kraj Vysočina se druhým rokem prezentoval svým stánkem na festivalech vzdělávání.
Účast byla zaměřena na propagaci krajských systémových aktivit, podpoře technického
vzdělávání, na představení sítě středních škol, na poskytování informací o přijímacím
řízení, maturitách, motivačních stipendiích apod. Proběhla aktualizace brožury Střední
školy zřizované Krajem Vysočina, jejímž prostřednictvím se kraj prezentoval na
přehlídkách SŠ.



Letní olympiáda dětí a mládeže (LODM) 2017
Proběhla první schůzka krajů a byly zahájeny práce spojené s přípravou výpravy Kraje
Vysočina pro Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže.



Příprava projektů pro IROP a OP VVV
Ve sledovaném období byl finálně zpracován tzv. Rámec pro investice do infrastruktury,
který byl následně projednán a schválen na Pracovní skupině školství, vzdělávání,
vysoké školy, výzkum a vývoj při Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina
a schválen Regionální stálou konferencí dne 14. 9. 2016.
V rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina proběhly konference
pro ZŠ a SŠ a byla zahájena práce v tzv. minitýmech.
Dokončena byla etapa zpracování projektových fiší jednotlivých SŠ zřizovaných krajem
do výzvy 32 a 33 IROP.



Rozvojové a dotační programy MŠMT
Průběžně probíhá administrace rozvojových a dotačních programů MŠMT, např. program
na podporu odborného vzdělávání, na zvýšení platů pracovníků regionálního školství.



Pravidelné hodnocení ředitelů škol a školských zařízení v roce 2016
OŠMS dokončil v říjnu 2016 druhou etapu pravidelného hodnocení ředitelů škol
a školských zařízení. V druhé etapě prošlo hodnocením 8 ředitelů škol a školských
zařízení (dětské domovy a školské poradenské zařízení).



Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
OŠMS organizuje pravidelné porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Krajem Vysočina. V září se uskutečnila porada 29. 9. a 30. 9. 2016. Školy
a školská zařízení jsou rozděleny do třech skupin (1. Základní školy a školské
poradenské zařízení, 2. Dětské domovy, 3. Střední školy).



Konkursní řízení na ředitele školy
Byl ukončen konkurs na pozici ředitele/ky Střední školy stavební Třebíč a byl jmenován
od 1. 10. 2016 nový ředitel Ing. Jiří Kurka. Byl vyhlášen konkurs na místo ředitele/ky
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť.



Rozpočet, účetnictví a výkaznictví
Z povinně vytvořené rezervy přímých výdajů na vzdělávání byla obecním a krajským
školám a školským zařízením provedena druhá úprava rozpočtu přímých výdajů na
vzdělávání.
Proběhl sběr a kontrola účetních závěrek obecních a krajských škol a školských zařízení
k 30. 9. 2016 a jejich předání do centrálního systému účetních informací státu.
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Proběhl sběr a kontrola vyúčtování poskytnutých dotací za školní rok 2015/2016
soukromých škol a školských zařízení a předání sumárních hodnot na MŠMT.
Proběhl sběr a kontrola výkazů P1-04 (čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových
prostředcích) za 1. – 3. čtvrtletí krajských a soukromých škol a výkazů P1c-01 (výkaz
o evidenčním počtu zaměstnanců podle stavu k 30. 9.) krajských škol a jejich předání na
MŠMT.
Proběhl sběr a kontrola účetních závěrek obecních a krajských škol a školských zařízení
k 30. 9. 2016 a jejich předání do centrálního systému účetních informací státu.


Kontrolní činnost
Proběhlo plánované provedení veřejnoprávních kontrol projektů
z grantových programů z Fondu Vysočiny a jiných dotačních titulů kraje.

podpořených

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Účinnost Aktualizace č. 2. a č. 3. Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Dne 13. září 2016 vydalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy
Aktualizaci č. 2. a č. 3. Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Aktualizace č. 2
zohledňovala pouze úkoly pro územní plánování obsažené v aktualizované Politice
územního rozvoje ČR a Aktualizace č. 3 se zabývala třemi úpravami na krajských
komunikacích, které procházejí správním územím více obcí (jihovýchodní obchvat
Jihlavy, obchvat Velkého Beranova a obchvat Okříšek s napojením průmyslové zóny
Přibyslavice – Nová Ves).
Obě územně plánovací dokumentace nabyly účinnosti dne 7. října 2016 a jsou tedy
platné a závazné pro další územně plánovací činnost kraje i obcí.



Územní studie Přeložka I/23 Telč
Na základě úkolu z aktualizované Politiky územního rozvoje ČR pořizuje OÚPSŘ územní
studii Přeložka I/23 Telč.
Vítěz výběrového řízení na projektanta územní studie SÚRPMO, a.s., atelier Hradec
Králové, má za úkol vyřešit a vyhodnotit 3 varianty obchvatu Telče (severní, jižní a tzv.
nulovou – stávající průtah), vzájemně je mezi sebou kvalifikovaně porovnat a doporučit
nejvýhodnější variantu k dalšímu stupni projekce.
Dne 24. října 2016 proběhla schůzka projektanta s pořizovatelem územní studie, na které
bylo upřesněno a dovysvětleno zadání a dohodnut další časový harmonogram
odpovídající uzavřené smlouvě. Další setkání – výrobní výbor, kterému bude přítomno
kromě projektanta a pořizovatele i město Telč a budoucí investor ŘSD Brno, se bude
konat 7. listopadu 2016 v 10:00 hodin na MěÚ Telč.
Termín odevzdání dokončené studie je 30. listopad 2016.



Seminář Ministerstva pro místní rozvoj k dotacím na územní plánování z IROP
Ministerstvo pro místní rozvoj organizuje po celé České republice sérii seminářů pro
primátory, starosty a tajemníky obcí s rozšířenou působností (dále ORP). Bude zde
vysvětlovat možnosti a podmínky ORP pro čerpání finančních prostředků pro účely
zpracování územních studií krajinného rázu či veřejného prostoru pro celé území ORP
dle současné výzvy IROP.
Krajský úřad Kraje Vysočina pro tento seminář poskytnul prostory kongresového sálu,
proto se v Jihlavě bude seminář konat dne 21. listopadu 2016 ve 14:00 hodin.
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Odbor zdravotnictví (OZ):


Projekty „První pomoc do škol“, Program prevence dětských úrazů“ a „Dny
prevence“ ve školním roce 2016/2017
V projektu První pomoc do škol, v kategorii sedmnáctiletých, se do letošního ročníku
přihlásilo 48 škol (179 tříd, 4 218 účastníků), což je cca 85 % studentů této věkové
kategorie v kraji. Výuka již byla zahájena a provádí ji Zdravotnická záchranná služba
Kraje Vysočina, příspěvková organizace.
V kategorii čtrnáctiletých byl ukončený sběr přihlášek, přihlásilo se cca 95 % základních
škol, odpovídající ročníky víceletých gymnázií a zúčastní se i žáci speciálních
a praktických škol. V současnosti je připravováno vyhlášení výzvy k podání nabídek
na veřejnou zakázku na provedení části výuky. Další část výuky budou tradičně
realizovat střední a vyšší odborné školy našeho kraje, pracovníci Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a Hasičského záchranného sboru Kraje
Vysočina. Výuka bude zahájená v lednu 2017.
Do projektů Program prevence dětských úrazů a Dny prevence, které jsou určené
pro žáky 3. tříd základních škol, pedagogy a zaměstnance základních škol, se letos
přihlásilo 117 škol (vloni 112). V říjnu již byla zahájená výuka první pomoci pro učitele
a zaměstnance škol, kterých se letos přihlásilo 577 ze 42 škol (o 18 % více než
v loňském školním roce). Do konce listopadu budou do všech škol, pro všechny žáky
třetích tříd, rozvezeny výukové zdravotně osvětové materiály. Další části projektů budou
realizovány postupně během celého školního roku.



1. zasedání Rady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Dne 19. 9. 2016 se konalo 1. zasedání Rady NRPZS.
První část se týkala shrnutí proběhlých validací obsahu NRPZS, proběhlé migrace dat
v 6/2014, funkčnosti, metodiky – byly zjištěny vážné nedostatky a zahájeno odstraňování
těchto nedostatků, příprava nové metodiky a další kroky vedoucí k nápravě a funkčnosti
registru. Zároveň byl Radě NRPZS udělen úkol ustavení pracovní skupiny pro Metodiku
NRPZS (cca 5 osob nominovaných z KrÚ), jejímž jsme se stali členem.
Dále proběhla prezentace klíčových metodických materiálů k NRPZS, požadavky na
reklamace funkčnosti, rozvoj NRPZS, prezentace zástupců ČSÚ, prezentace zcela
nového portálu NRPZS, informace o neplnění zákonem stanovených povinností PZS
v rámci Programu statistických zjišťování – bylo navrhnuto, že poskytovatelé budou
obesláni dopisem ze strany ÚZIS ČR o upozornění na neplnění této povinnosti
s informací, že byl informován rovněž správní orgán, v tomto případě KÚ, a že v tomto
období to bude ještě bez uplatnění sankcí, přičemž v příštím období k uplatnění sankce
již dojde.
Termín dalšího zasedání rady je plánován na březen 2017, nebude-li nutné ji ze
zvláštních důvodů svolat dříve.



Soutěž Bezpečná nemocnice 2016 – 9. ročník
K 31. 10. 2016 bylo ukončeno přijímání projektů jednotlivých zdravotnických lůžkových
zařízení do 9. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice. Celkem bylo doručeno 20 projektů
ze zdravotnických zařízení z celé České republiky. Všechny projekty budou následně
předány hodnotící komisi sestavené ze zástupců jednotlivých partnerů soutěže, zástupce
kraje, zástupce za zdravotnická zařízení a nominován byl i odborník z Ministerstva
zdravotnictví ČR.
Dne 19. 1. 2017 bude na slavnostním večeru vyhlášeno šest nejlepších oceněných
projektů. Současně se soutěží se ve stejný den uskuteční 10. jubilejní ročník konference
Dny Bezpečí.
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Projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“
V termínu od 3. 9. 2016 do 7. 9. 2016 byl v rámci projektu „Modernizace a standardizace
vybavení ZZS Kraje Vysočina“ (dále jen „Projekt“) ze strany Ministerstva financí ČR
proveden audit operací č. IOP/2016/O/025. Nyní se čeká na obdržení protokolu
z provedeného auditu.
Dále byla v průběhu října 2016 vypracována a na Centrum pro regionální rozvoj ČR
předána
I. monitorovací
zpráva
o
udržitelnosti
Projektu
za
období
1. 12. 2015-30. 9. 2016.



Projekt „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“
Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou
organizací a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, pokračují
práce na zpracování studie proveditelnosti, tak aby mohla být předložena žádost
o podporu. V současné době byla podána žádost o vydání stavebního povolení
a územního rozhodnutí, je vypracována projektová dokumentace stavby.



Veřejnosprávní kontrola na místě u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
V průběhu října 2016 byla ukončena průběžná veřejnosprávní kontrola na místě
u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. V rámci kontroly nebyly zjištěny závažné
nedostatky.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Seminář – Dáváme odpadům druhou šanci
Ve dnech 3. až 4. 11. 2016, tradičně v obci Hrotovice, uspořádal OŽPZ ve spolupráci
s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., a se společností ESKO-T s.r.o.
seminář na podporu komunálního odpadového hospodářství ve městech a obcích Kraje
Vysočina. Seminář byl určen starostům, zastupitelům a pracovníkům v odpadovém
hospodářství obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí v Kraji Vysočina, a to
v rámci společného projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití
využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina.
Hlavními tématy semináře byly: možnosti podpory odpadového hospodářství obcí Krajem
Vysočina; Studie překládacích stanic pro přepravu odpadu v Kraji Vysočina; praktické
zkušenosti s řízením odpadového hospodářství v obcích zejména s důrazem na
oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu a ekonomiku hospodaření
s komunálním odpadem; příklady dobré praxe nakládání s komunálním odpadem;
informace kolektivních systémů pro nakládání s vyřazenými elektrozařízeními
a bateriemi.



Seminář k problematice sucha a možným opatřením ke snížení jeho dopadů
Krajský úřad, OŽPZ ve spolupráci s pracovní skupinou k řešení dopadů dlouhodobého
sucha a nedostatku vody, jejíž vznik jako svého poradního orgánu inicioval hejtman Kraje
Vysočiny, uspořádal ve středu dne 21. 9. 2016 od 9 hod. v kongresovém sále Krajského
úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě seminář k této problematice určený zejména pro obce.
Cílem semináře bylo informovat zástupce obcí na území Kraje Vysočina o problematice
dlouhodobého sucha, o možných opatřeních ke zmírnění negativních následků sucha
a nedostatku vody, o přípravě takových opatření včetně uvedení možností financování.
Na semináři vystoupili zástupci kraje, krajského úřadu, OŽPZ, Českého
hydrometeorologického ústavu, Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí,
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Krajské hygienické stanice kraje
Vysočina a další odborníci na danou problematiku. Prezentace a závěry semináře byly
zveřejněny na webových stránkách kraje v dokumentech OŽPZ, oddělení vodního
hospodářství:
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https://www.kr-vysocina.cz/prezentace-ze-seminare-quot-problematika-dlouhodobehosucha-a-mozna-opatreni-ke-snizeni-jeho-dopadu-quot/ds-303422/archiv=1&p1=65363.


XIII. národní výstava – Den českého strakatého skotu
V září letošního roku proběhl již 13. ročník národní výstavy českého strakatého skotu.
Výstava byla zaměřena především na expozici plemenného skotu, prasat a ovcí. Dále
měli návštěvníci výstavy možnost navštívit expozici zemědělské techniky, služeb,
výrobních programů atd. Krajský úřad, OŽPZ představil ve svém stánku propagační
materiály zaměřené na mladou generaci, dále potraviny, které jsou vyráběny v Kraji
Vysočina.



Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě
Ve dnech 20. - 22. 10. 2016 proběhly v Havlíčkově Brodě již 26. bramborářské dny.
V pátek 21. 10. 2016 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 propagoval hlavně masné výrobky vyrobené Školním statkem v Humpolci.



Přiblížení zemědělství mladé generaci
V říjnu a listopadu 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.



Seminář k ochraně krajinného rázu
Ve dnech 10. – 11. 11. proběhl ve Žďárských vrších dvoudenní seminář zaměřený na
obecné i praktické otázky ochrany krajinného rázu. Semináře se zúčastnili především
zástupci úřadů obcí s rozšířenou působností. Vedení semináře se ujal osvědčený
odborník Ing. Roman Bukáček.



Evropský kongres lesní pedagogiky
V Kraji Vysočina je v září 2017 plánovaný 12. Evropský kongres lesní pedagogiky.
Kongres se skládá z bloků odborných přednášek, workshopů a závěrečné exkurze. Ke
spolupráci na organizaci této prestižní akce se kraj přihlásil s cílem prezentace kraje
a aktivit realizovaných krajem v této oblasti. Evropský kongres tak proběhne v regionu,
kde byla přijata tzv. Staroranská deklarace (2013) a Jihlavská deklarace přijatá
generálními řediteli zodpovědnými za lesy v zemích EU během předsednictví ČR v Radě
EU (2009).



Meliorace a hrazení bystřin v lesích
Kraj Vysočina trvale sleduje cíl zadržování vody v krajině. Tomu mimo jiné napomáhá
realizace opatření, tzv. meliorací a hrazení bystřin v lesích podle zákona o lesích. Jde-li
o opatření ve veřejném zájmu, pak náklady spojené s realizací hradí stát. Krajský úřad ve
spolupráci se správci toků v průběhu října 2016 vytipoval lokality vhodné k zadržení vody
v lesích, tedy místa vhodná pro realizaci retenčních nádrží. Samotná realizace těchto
staveb by měla proběhnout v následujících letech.

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 shora uvedených úsecích zajišťovalo OddOSČ běžné pracovní činnosti.
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Úsek voleb
OddOSČ zajišťovalo organizačně technicky volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina. Za
úspěch lze považovat skutečnost, že na Krajský soud v Brně nebyl z Kraje Vysočina ve
stanovené lhůtě doručen žádný návrh na neplatnost voleb, neplatnost hlasování nebo
neplatnost volby kandidáta. Dne 1. 11. 2016 se tak mohlo uskutečnit ustavující zasedání
Zastupitelstva Kraje Vysočina.
V současné době zajišťuje OddOSČ organizačně technicky nové volby do Zastupitelstva
obce Ostašov, kde po rezignaci na mandát se počet členů zastupitelstva obce snížil pod
hranici 5 členů. Nové volby vyhlásil ministr vnitra na den 4. 2. 2017.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR):


Projekty spolufinancované z ROP JV – fáze udržitelnosti
- Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ –
udržitelnost projektu končí 30. 5. 2019.
- Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – probíhá průběžná digitalizace
sbírkových předmětů a doplňování databáze prezentační webové aplikace.
Udržitelnost projektu končí 19. 12. 2018.
- Projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ – databáze vytvořené webové
prezentační stránky je průběžně aktualizována a doplňována o nové informace.
Udržitelnost projektu skončila 31. 10. 2016. V listopadu bude podána monitorovací
zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za poslední sledované období 1. 10. 2015 –
31. 10. 2016.



Projekty spolufinancované z EU v období 2014-20
- Projektový záměr „Centrum tradiční lidové kultury“ (dále jen CTLK) – jedná se
o záměr rekonstrukce objektu na Cyrilometodějské ulici 4/48, Třebíč svěřeného do
hospodaření Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro účely vytvoření
CTLK; konzultace záměru do programu INTERREG V-A; OM ve spolupráci
s OKPPCR zrealizoval výběrové řízení na zhotovení kompletní projektové
dokumentace stavby „Muzeum Vysočiny Třebíč – Centrum tradiční lidové kultury“.
Zároveň s přípravou stavební části projektu probíhají jednání s projektovými partnery
z Jihočeského kraje, Dolního Rakouska a Horního Rakouska ohledně vyspecifikování
a konkretizace měkkých aktivit s přeshraničním dopadem. Vybavení objektu a měkké
aktivity zajistí z pozice projektového partnera muzeum. První možný termín pro
předložení žádosti o podporu do programu Interreg bude na jaře 2017.
- Projekt „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – žádost o podporu předložena
do výzvy č. 21 MUZEA IROP. V současné době probíhá hodnocení (aktuální stav
žádosti – žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu). Celkové
výdaje projektu jsou cca 73,052 mil. Kč.



Připravované a realizované záměry
- Spolupráce s OM na přípravě projektové dokumentace novostavby Krajské knihovny
Vysočiny v lokalitě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Záměr výstavby byl projednán
v orgánech kraje i města, nyní probíhá VŘ na zpracovatele projektové dokumentace.
Byla uzavřena nová smlouva o zajištění provozu krajské knihovny zohledňující
plánovanou výstavbu a zvýšení provozních nákladů souvisejících s rozšířením
a modernizací objektu a zrevidován další smluvní vztah s městem Havlíčkův Brod
o zajištění činnosti základních knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu.
- Spolupráce s OM na realizaci projektu restaurátorských prací na kamenné výzdobě
průčelí sídla Horácké galerie v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace
městské památkové zóny na rok 2016. Projednání veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace (příspěvky na památky) v orgánech kraje. Dotace z programu je
11 (celkem 18)

ZK-07-2016-03, př. 3
Počet stran: 18

-

dle návrhu smlouvy ve výši 200 tis. Kč. Celkové skutečné náklady akce jsou cca
386,7 tis. Kč.
Spolupráce s OM na projektovém záměru „Horácké divadlo Jihlava – divadelní
kavárna, zkušebna“.



Spolupráce na dalších projektech a jiných aktivitách
- Spolupráce na projektových záměrech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku kultury do programu přeshraniční spolupráce Interreg
V-A Rakousko-Česká republika – příprava přeshraničního projektu „I-CULT“ 4
regionů (Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a spolkové země
Dolní Rakousko).
- Spolupráce na projektových záměrech příspěvkové organizace Vysočina Tourism do
programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika – dne
22. 9. 2016 byly podány projektové žádosti projektu „Poznejte kulturní a přírodní
dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu kolem Železné opony
na kole“ (7 partnerů - Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Horní
Rakousko, Dolní Rakousko a Nadace partnerství) a projektu „Zlepšení přístupu
a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-WaldviertelMühlviertel“ (6 partnerů - Jihočeská Silva Nortica, Vysočina Tourism, příspěvková
organizace, Destination Waldviertel GmbH, Jihočeská centrála cestovního ruchu,
p.o., Národní památkový ústav a Mühlviertel Marken GmbH). V současné době
probíhá formální kontrola žádostí, projednány budou na třetím zasedání
Monitorovacího výboru INTERREG V-A AT-CZ v termínu 24. - 25. ledna 2017 ve
Vídni.
- realizace projektu „Gastronomie a řemesla na Vysočině“ (Vysočina Tourism,
příspěvková organizace) - podpora gastronomie, gastroturistiky a řemesel na
Vysočině formou jednodenní akce s gastronomickou tematikou uskutečněné dne
22. 9. 2016 v Jihlavě a dne 1. 10. 2016 v Havlíčkově Brodě.
- Schvalovací proces projektu návrhu vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4.
- Realizace národní cyklokonference Česko jede 2. 11. 2016 ve Žďáru 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
(průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, administrace nových
žádostí o dotaci na podporu účasti na národních přehlídkách, uzavírání smluv
o poskytnutí dotace s účinkujícími),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (průběžná
kontrola obnov, kontrola závěrečných vyúčtování a proplacení dotací)
- dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek - administrace
(kontrola závěrečných vyúčtování a proplacení dotací)
- grantové programy Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2015“ a „Regionální
kultura 2015“ (kontrola vyúčtování, proplácení dotací)
- grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2016“ - administrace
(kontrola závěrečných zpráv a vyúčtování)
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2016“ – administrace (kontrola
závěrečných zpráv a vyúčtování)
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grantový program Fondu Vysočiny „Edice Vysočiny 2016“ – administrace (uzavírání
smluv o poskytnutí dotace)
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2016“ - administrace
(uzavírání smluv o poskytnutí dotace)
„Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – administrace (vyúčtování, poskytování dotace
ukončeným projektům)
grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“
a „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ – administrace (vyúčtování, poskytování
dotace ukončeným projektům)
grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II“ – výzva,
příjem žádostí, příprava podkladů a realizace řídících výborů
grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ – administrace
(vyúčtování, poskytování dotace ukončeným projektům)



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.



Výkon státní správy na úseku památkové péče a kultury
- 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 archeologické nálezy, prodlužování lhůt a další úkony),
- zahájení kontroly výkonu státní památkové péče obcí s rozšířenou působností –
Městského úřad Světlá nad Sázavou a Magistrátu města Jihlavy



Metodická pomoc obcím s rozšířenou působností
- příprava a realizace odborného metodického dne pro obce s rozšířenou působností
na úseku státní památkové péče, konaného dne 18. 10. 2016 v Pacově a v Sudkově
Dole

ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):


Integrace cizinců
V průběhu měsíce října se uskutečnily 2 akce na podporu integrace cizinců v Kraji
Vysočina. V Kraji Vysočina v současné době žije asi 8 250 cizinců s povoleným trvalým
nebo dlouhodobým pobytem (nejvíce z Ukrajiny, Vietnamu a Mongolska) a přes 30
cizinců s přiznaným statutem azylanta. Hlavní aktivity směřující k integraci cizinců jsou
zaměřeny na výuku českého jazyka, právní a sociální poradenství, rodinná a pobytová
problematika. V souvislosti s nelegální migrací bylo za 8 měsíců letošního roku v Kraji
Vysočina zajištěno 105 migrantů.
Integrací cizinců se v Kraji Vysočina zabývají 2 organizace – Centrum na podporu
integrace cizinců pro Kraj Vysočina a Centrum Multikulturního vzdělávání Jihlava.
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Dotace na dopravní automobily pro JPO obcí
Administrace žádostí obcí o dotace na pořízení dopravních automobilů do vybavení
jednotky požární ochrany. V současné době odbor administruje 52 žádostí.



Metodická porada pracovníků krizového řízení
Dne 24. 10. 2016 uspořádal OSH-OKŘB v sídle Kraje Vysočina metodickou poradu
pracovníků krizového řízení obcí s rozšířenou působností. Porady se zúčastnili rovněž
zástupci Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Krajského
vojenského velitelství Jihlava, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, společnosti
ČEZ a.s., Jaderná elektrárna Dukovany. Porada byla věnována projednání aktuálních
otázek v oblasti havarijního plánování, krizového řízení a související vodohospodářské
problematiky, kterou zabezpečil OŽPZ.
Pracovní setkání partnerů čtyřstranné dohody v rámci pracovní skupiny „Ochrana před
katastrofami“
- Dne 12. 10. 2016 se zástupce OSH-OKŘB zúčastnil v Jihočeském kraji pracovního
workshopu partnerů (čtyřstranné dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní
Rakousko, Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina a Jihočeským krajem)
k tématice krizové situace Blackoutu. Kraj Vysočina prezentoval svoje zkušenosti ze
cvičení „Blackout – Vysočina 2016“, které proběhlo 27. dubna 2016.
- Dne 25. 10. 2016 se zástupci KrÚ Kraje Vysočina (OSH-OKŘB a OŽP-OVH)
zúčastnili v Jihomoravském kraji pracovního setkání partnerů (čtyřstranné dohody
o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, Jihomoravským krajem, Krajem
Vysočina a Jihočeským krajem) věnovaného problematice povodní v příhraničních
oblastech. Cílem setkání byla především vzájemná výměna zkušeností a přístupů
k organizaci protipovodňové ochrany, uspořádání a činnosti krizových štábů,
spolupráce s dalšími zainteresovanými složkami a organizacemi v oblasti prevence
i řešení mimořádných událostí. Dále partneři projednali rámcový výhled aktivit na rok
2017.



Zasedání Česko – rakouského grémia 2+6 v Kraji Vysočina
Oddělení vnějších vztahů zorganizovalo dne 7. září 2016 třetí zasedání Grémia 2+6
Česko rakouské spolupráce. Zúčastnili se velvyslanci ČR a Rakouska, dále ředitelé
Krajských úřadů Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, ředitelé
zemských úřadů spolkových zemí Horního Rakouska, Dolního Rakouska a ředitel
Magistrátu města Vídně. Řešila se témata možné spolupráce například v oblasti
zdravotnictví, záchranných služeb, dopravní infrastruktury, energetické politiky, turismu,
kulturní spolupráce a výměny mládeže. Setkání se zabývalo i aktuální otázkou migrace
a bezpečnosti. Byla projednána i forma budoucí spolupráce a příprava nové smluvní
dokumentace pro přeshraniční spolupráci po roce 2017, kdy skončí platnost dosavadního
Pracovního programu.



Setkání ministrů zahraničí a hejtmanů příhraničních krajů České republiky
a Rakouska ve Valči
Oddělení vnějších vztahů společně s ministerstvem zahraničních věcí uspořádalo
8. září 2016 v Kraji Vysočina setkání ministrů zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka
a Rakouska Sebastiana Kurze. Setkání se zúčastnili hejtmané Kraje Vysočina,
Jihočeského a Jihomoravského kraje, zemští hejtmané a zástupci spolkových zemí
Horního Rakouska, Dolního Rakouska a města Vídně. Řešila se témata
spolupráce v různých oblastech a aktuální zahraničně politické problematiky (migrace
a azylové politik, Brexit, bezpečnost v Evropě).
- Ve dnech 19. - 22. 9. 2016 proběhly odborné stáže běloruských lékařů ve
zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina (projekt ve spolupráci s firmou MEDIN)
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Ve dnech 27. - 29. 10. 2016 se uskutečnila pracovní cesta do partnerského regionu
Minská oblast Běloruska, účel cesty: příprava projektů na rok 2017 + podnikatelská
mise + účast na státní recepci.
Ve dnech 11. – 13. 10. 2016 se konala pracovní cesta do partnerského regionu
Zakarpatská oblast Ukrajiny, účel cesty: kontrola hotových projektů + otevření nové
učebny českého jazyka na ZŠ č. 6 v Mukačevu + pracovní jednání s novým
generálním konzulem ČR Pavlem Peškem.

Návštěva delegace hudebních a uměleckých škol z Dolního Rakouska na Vysočině
12. října navštívila čtrnáctičlenná delegace z hudebních a uměleckých škol Dolního
Rakouska Základní uměleckou školu v Třešti a v Jihlavě. Zástupci Dolního Rakouska si
prohlédli obě umělecké školy a živě se zajímali o finanční záležitosti, ukotvení škol
v rámci platné legislativy ČR, ale také o informace související s rolemi měst jako
zřizovatelů škol i Kraje Vysočina, který každý rok vypisuje grant ve výši 800 tisíc korun na
opravu hudebních nástrojů a má na starosti i přerozdělování platů učitelů uměleckých
škol. V Dolním Rakousku aktuálně pracují na změně systému organizace uměleckých
škol. Byla nabídnuta možnost návštěvy uměleckých škol v Dolním Rakousku a vzájemné
spolupráce jednotlivých škol.
Summit regionů v Bruselu na téma regionální politiky EU po roce 2020
Zástupce Kraje Vysočina v Bruselu se podílel na koordinaci připojení českých krajů ke
společné iniciativě regionů EU s názvem „Silná obnovená regionální politika pro všechny
regiony po roce 2020“ a doprovázel radního Kraje Vysočina Martina Hyského na summit
regionů, který se konal dne 28. září 2016 v Bruselu. Summit byl svolán za účelem
zveřejnění uvedené výzvy a byla na něm podepsaná výzva předána hlavním
představitelům institucí EU. Signatáři výzvy mají za cíl podporu a větší zapojení regionů
při formování regionální politiky po roce 2020. Iniciativu vyvolal hejtman Dolního
Rakouska Erwin Pröll. K výzvě se připojilo 332 regionů a 5 meziregionálních organizací.



Evropský týden regionů a měst v Bruselu
V Bruselu se ve dnech 10. – 13. října 2016 konal 14. ročník Evropského týdne regionů
a měst. Do Bruselu přijelo na šest tisíc reprezentantů regionů, měst, výzkumných institucí
i byznysu, aby na přibližně 130 seminářích sdíleli své zkušenosti a domlouvali projektová
partnerství. Kraj Vysočina se na letošním ročníku představil na workshopu s názvem
„Financování projektů týkajících se Transevropských dopravních sítí (TEN-T) pro zvýšení
regionální konkurenceschopnosti“, který byl spoluorganizován s regiony z Polska,
Slovinska, Španělska a Portugalska. Na programu semináře se podíleli také řečníci
z Evropské komise a Výboru regionů. Zkušenosti Kraje Vysočina prezentoval Radek
Handa, vedoucí oddělení projektového řízení odboru dopravy a silničního hospodářství.
Zástupci Kraje Vysočina využili workshopu pro získání kontaktů v Evropské komisi
i dalších regionech, které čelí stejným výzvám.



Rezidence výtvarného umělce z Vysočiny ve Francii
Oddělení vnějších vztahů se podílelo na zprostředkování již druhé umělecké rezidence
v partnerském regionu Grand Est. Regionální rada Grand Est stejně jako v roce 2015
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 malíř Jaroslav Grodl, který tvoří pod pseudonymem Pure
Beauty, pro nějž byl domluven rezidenční pobyt na období od 3. října do 30. listopadu
2016.
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Účast tvůrců z regionu Grand Est na MFDF Jihlava
Za podpory partnerského regionu Grand Est a ve spolupráci se spolkem Pellicule
ensorcelée se pět filmových tvůrců (režisérů a producentů) z francouzského regionu
Grand Est zúčastnilo Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava.



Drakiáda Vzhůru nad mraky
OSH ve spolupráci se Sdružením na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o. s.
uspořádalo v neděli 23. října na kopci Skalka v Jihlavě tradiční Drakiádu Vzhůru nad
mraky. Na akci zavítalo okolo dvou set návštěvníků, celkem bylo registrováno na sedm
desítek draků. Vyhlašovaly se soutěže o nejhezčího draka Vysočiny a drakiády a také
nejvýše létající drak. Návštěvníkům byly zdarma k dispozici teplé nápoje a propagační
materiály Kraje Vysočina. Jedná se o lokální avšak velmi oblíbenou akci, která
přirozeným způsobem posiluje vztah veřejnosti ke Kraji Vysočina.



Mistrovství Evropy v canicrossu
Zajištění prezentace Kraje Vysočina na Mistrovství Evropy v canicrossu, které se konalo
v polovině října ve Vysočině Areně v Novém Městě na Moravě. Šampionátu se zúčastnilo
více než 650 závodníků z celé Evropy a do areálu během závodního víkendu zavítalo
několik tisíc diváků. Kraj Vysočina prostřednictvím promotýmu propagoval turistické cíle
v regionu a zval na další významné akce v kraji.



Představení kalendáře Kraj Vysočina 2017 – řemeslo má zlaté dno
Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a Krajskou agrární
komorou Kraje Vysočina uspořádal dne 22. 9. 2016 v obchodním centru Citypark Jihlava
slavnostní představení velkého nástěnného kalendáře na rok 2017 s názvem Kraj
Vysočina – řemeslo má zlaté dno. Součástí slavnostního představení byla i módní
přehlídka tvorby studentů Uměleckoprůmyslové školy Helenín a pracovních oděvů.
Významným hostem akce byla světoznámá módní návrhářka a designérka pocházející
z Vysočiny paní Blanka Matragi, která se stala také tváří titulní strany kalendáře.
Kalendáře jsou vydány v nákladu 7 000 ks a jejich příjemci jsou např. starostové měst
a obcí v Kraji Vysočina, příspěvkové organizace Kraje Vysočina a další.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Příprava veřejného fóra
Kraj jako realizátor místní Agendy 21 má povinnost v rámci plnění kritérií této metody
kvality uspořádat jednou za dva roky veřejné fórum, kde zástupci odborníků a veřejnosti
hledají deset největších „problémů“ kraje. Nejdůležitější problémy jsou následně
ověřovány dotazníkovým šetřením a výsledek předložen Zastupitelstvu Kraje Vysočina.
ORR připravil ve spolupráci s ostatními odbory celokrajské Veřejné fórum Kraje
Vysočina, které se uskutečnilo dne 16. 11. 2016 v budově B Krajského úřadu Kraje
Vysočina.



Informace o podaných projektech do druhé uzávěrky programu Interreg V-A AT-CZ
2014 - 2020
V rámci druhé uzávěrky pro příjem žádostí z OP Interreg V-A AT-CZ dne 22. 9. 2016 bylo
podáno celkem 23 projektů, z toho 11 s účastí projektového partnera z Kraje Vysočina.
V pěti z nich je organizace z Kraje Vysočina vedoucím partnerem projektu. Kraj Vysočina
a jeho příspěvkové organizace žádají o částku 1,25 mil. € Evropského fondu pro
regionální rozvoj.



Kotlíkové dotace
V uvedeném období bylo zpracováno více jak 200 žádostí o změnu Smlouvy o poskytnutí
dotace s následným uzavřením dodatků k těmto smlouvám. V období od 13. 9. do 2. 11.
bylo schváleno 403 vyúčtování za více jak 43 mil. Kč. Do 30. 11. 2016 by měli všichni
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příjemci dotace svůj projekt zrealizovat a do 31. 12. 2016 předložit závěrečné vyúčtování.
Průběžně jsou realizovány veřejnosprávní kontroly na místě u příjemců dotace, které by
měly být v době proplácení uskutečněny u 5 % příjemců.
Dne 6. 9. 2016 bylo radou kraje rozhodnuto o podání žádosti o změnu Rozhodnutí
k projektu kotlíkových dotací, na základě kterého by mělo MŽP navýšit současnou
alokaci určenou pro Kraj Vysočina o 10 %, tj. o 23,8 mil. Kč. Do 2. 11. 2016 nebyla
doručena žádná reakce na tuto žádost. V okamžiku doručení změny Rozhodnutí jsou
připraveny všechny podklady pro vyhlášení dodatečné výzvy pro rozdělení těchto
prostředků.


Činnost Regionální a Národní stálé konference
Klíčovým úkolem posledního zasedání RSK dne 14. 9. 2016 bylo projednání aktualizace
tzv. Regionálního akčního plánu (dále jen „RAP“), který by na základě zmapované
absorpční kapacity měly zohlednit řídící orgány při přípravě konkrétních výzev v rámci
územní dimenze jednotlivých operačních programů a dále jednotlivá ministerstva při
přípravě národních dotačních titulů. K dalším projednávaným tématům patřilo schválení
Rámce pro investice do infrastruktury Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
a informace o realizaci místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, Teritoriálním paktu
zaměstnanosti Kraje Vysočina a realizaci integrovaných nástrojů (strategie CLLD, IPRÚ
Jihlavské sídelní aglomerace).
Ve dnech 5. – 6. 10. 2016 se uskutečnilo též 5. jednání Národní stálé konference.
V rámci plenárního zasedání byly shrnuty závěry z jednání jednotlivých komor (CLLD,
ITI/IPRÚ, komora regionální), představeny aktuální informace ze strany řídících orgánů
operačních programů a diskutována aktuální řešená témata, jako stav schvalování
strategií CLLD, problematika krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání,
funkčnost jednotného systému ISKP 2014+ a další.



Informace o podpořeném projektu Z teorie do praxe
ORR ve spolupráci s OddŘLZ připravil do výzvy č. 03_15_027 Operačního programu
Zaměstnanost projekt „Z teorie do praxe – Rovnost a slaďování v podmínkách Krajského
úřadu Kraje Vysočina“, který podpoří přípravu a implementaci konkrétních nástrojů pro
systematické prosazování rovných příležitostí v rámci kraje a krajského úřadu (např.
genderový audit, evaluace strategie rovných příležitostí, akční plán pro vyrovnané
zastoupení žen a mužů, vzdělávání pro zaměstnance apod.). Realizace projektu bude
probíhat v období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 s celkovým rozpočtem ve výši 2 mil. Kč. Na
základě informace řídícího orgánu ze dne 31. 10. 2016 byl projekt doporučen k podpoře
a probíhá příprava vydání právního aktu.



Česko-čínské fórum investic
Dne 26. 10. 2016 ORR prezentovalo Kraj Vysočina na semináři k česko-čínské
spolupráci v oblasti investic do cestovního ruchu. Seminář navazoval na podpis
Memoranda o porozumění v oblasti investic do cestovního ruchu mezi Českou republikou
a Čínskou lidovou republikou. Cílem semináře bylo prohloubit česko – čínské obchodní
a ekonomické vztahy a představit konkrétní projekty, které hledají investiční podporu
nebo se uchází o zájem čínských turistů a investorů, kterých každoročně v ČR přibývá.

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


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 70 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 16 návrhům zákona, k 5 návrhům
nařízení vlády, k 38 návrhům vyhlášek a k 11 návrhům materiálů nelegislativní povahy.
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Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Podpora pro zajištění vyhlášení dalšího ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za
společenskou odpovědnost
OddŘLZ zajistilo podporu pro vyhlášení dalšího ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina
za společenskou odpovědnost. Soutěž vyhlásil Kraj Vysočina ve spolupráci se
Sdružením pro oceňování kvality s podporou zastřešujících organizací, kterými jsou
Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR,
KOUS Vysočina, z. s., Sdružení pro oceňování kvality a Vysočina Education, školské
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
příspěvková organizace. Cílem této aktivity je ocenit a poukázat na organizace, které do
svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní
a zájmy zákazníků.



Katalog vzdělávacích akcí na II. pololetí roku 2016
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,
ale i jím řízených příspěvkových organizací. Volná kapacita je případně nabízena také
účastníkům z obcí s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou působností.



Den firem JOBStart 2016
OddŘLZ prezentovalo Kraj Vysočina v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava
(dále jen“ VŠPJ“) na 5. ročníku Dne firem JOBStart 2016, který organizovala VŠPJ pro
své studenty a absolventy dne 8. 11. 2016. Kraj Vysočina byl účasten mezi zástupci firem
a institucí, které nabízejí 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.



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 o změně nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterou došlo k úpravě stupnic
platových tarifů,
- informaci prostřednictvím e-mailu pro obce Kraje Vysočina o uvedené změně nařízení
vlády.



Rozsáhlé zpracování platových výměrů
V návaznosti na změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zpracovalo OddŘLZ nové platové výměry
k 1. 11. 2016 všem zaměstnancům zařazeným do Krajského úřadu Kraje Vysočina
a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.



Práce spojené s ukončením volebního období a se zahájením nového volebního
období
OddŘLZ zajišťovalo pracovněprávní právní a související úkoly spojené s ukončením
volebního období 2012 – 2016 z hlediska ukončení odměňování uvolněných
a neuvolněných členů zastupitelstva kraje, komisí a výborů a zpracování jejich
výstupních náležitostí. Dále ve sledovaném období zajišťovalo úkoly související se
zahájením nového volebního období 2016 – 2020 z hlediska zajištění odměňování
a souvisejících odvodů nových členů zastupitelstva kraje, komisí a výborů.
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