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NOVÝM HEJTMANEM KRAJE
VYSOČINA JE VÍTĚZSLAV SCHREK
Novým hejtmanem Kraje Vysočina zastupitelé
na svém ustavujícím zasedání zvolili Vítězslava
Schreka (ODS + STO). V čele vysočinského
hejtmanství vystřídá Jiřího Běhounka (nez.
za ČSSD). Kraj Vysočina v následujících
čtyřech letech povede koalice Piráti, ČSSD,
KDU-ČSL, ODS + STO, STAN + SNK-ED.
„V prvních týdnech ve funkci hejtmana se
chci společně s členy rady kraje soustředit na
kroky vedoucí ke schválení rozpočtu kraje
na další rok, za klíčovou považuji stabilizaci
regionálního zdravotnictví a sociálních služeb,
lidé v nemocnicích i v domovech musí mít ve
svém zřizovateli oporu a jejich potřebám je
třeba naslouchat, mezi zásadní kroky nové
samosprávy řadím i ty, které budou směřovat k podpoře ekonomické stability regionu
a maximální podpoře měst a obcí s přihlédnutím k aktuálním možnostem kraje. Nová
krajská rada je silný a odborně zdatný tým
lidí, na spolupráci se těším,“ uvedl hejtman
Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.
Složení Rady Kraje Vysočina ve volebním
období 2020–2024:
 Hejtman Kraje Vysočina: Mgr. Vítězslav
Schrek (ODS + STO) – krizové řízení a bezpečnost, vnější vztahy, externí komunikace Kraje
Vysočina, RHSD
 1. náměstkyně hejtmana, statutární zástupce:
Mgr. Hana Hajnová (Piráti) – regionální rozvoj,
územní plán a stavební řád, Fond Vysočiny,
NNO
 Náměstek hejtmana: Ing. Vladimír Novotný
(ČSSD) – zdravotnictví, analýzy a podpora
řízení, veřejnosprávní kontrola u PO, přezkoumání hospodaření obcí
 Náměstek hejtmana: Ing. Miroslav Houška
(KDU-ČSL) – ekonomika, doprava a silniční
hospodářství
 Náměstek hejtmana: Ing. Lukáš Vlček (STAN
+ SNK-ED) – lesní a vodní hospodářství, zemědělství, životní prostředí
 Člen rady kraje: RNDr. Jan Břížďala (Piráti) –
školství, mládež a sport, informatika a komunikační technologie
 Člen rady kraje: Mgr. Jan Tourek (KDU-ČSL)
– sociální věci
 Člen rady kraje: Mgr. Karel Janoušek (ODS +
STO) – majetek
 Člen rady kraje: Mgr. Roman Fabeš (STAN +
SNK-ED) – kultura, památková péče, cestovní
ruch a mezinárodní vztahy
Rada Kraje Vysočina má devět členů.
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Vítězslav Schrek
Složení Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro volební období 2020–2024:
 KDU-ČSL (6 zastupitelů) – Vít Kaňkovský,
Josef Klement, Marie Dudíková, Pavel Janoušek, Jan Tourek, Miroslav Houška
 Česká pirátská strana (7 zastupitelů) – Hana
Hajnová, Jan Břížďala, Blanka Lednická, Jiří
Wiche, Pavel Knežik, Eva Nováková, Roman
Pašek
 Starostové pro Vysočinu (6 zastupitelů) – Lukáš
Vlček, Pavel Pacal, Roman Fabeš, Martin
Mrkos, Zdeněk Tůma, Karolína Koubová
 Česká strana sociálně demokratická (6 zastupitelů) – Jiří Běhounek, Vladimír Novotný,
Tomáš Škaryd, Martin Hyský, Jana Fialová,
Vladimír Malý
 ODS a Starostové pro občany (7 zastupitelů) –
Miloš Vystrčil, Vítězslav Schrek, Eva Decroix,
Karel Janoušek, Martina Bártová, Radek Černý,
Petr Bárta
 ANO 2011 (10 zastupitelů) – Martin Kukla,
Zdeněk Faltus, Radek Zlesák, Pavel Franěk,
Otto Vopěnka, Bohumila Kobrlová, Jiří Pokorný,
Miloš Hrůza, Vladimír Slávka, František Smažil
 Komunistická strana Čech a Moravy (3 zastupitelé) – Marek Nevoral, Josef Zahradníček,
Karel Dvořák
Zastupitelstvo Kraje Vysočina má 45 členů,
z nichž 24 (53 %) obhájilo svůj mandát z minulého
funkčního období. V zastupitelstvu zasedne devět
žen, což je zatím nejvíce ve dvacetileté historii
Kraje Vysočina. V minulosti v prvním a pátém
funkčním období usedlo v zastupitelstvu po osmi
ženách. Krajské zastupitelstvo v rámci programu
ustavujícího jednání zřídilo šest výborů a stanovilo počty jejich členů a poměrné zastoupení
politických stran.
 Uvolněný člen zastupitelstva kraje a předseda
Výboru pro rozvoj strategických projektů,
životní prostředí a MA21: Ing. Bc. Martin Hyský
(ČSSD) – plnění úkolů v oblastech dopravy, na
úseku odpadového hospodářství a uplatňování
principu udržitelného rozvoje a MA21
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Profil hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava SCHREKA
 Narozen 17. 1. 1970, Znojmo

 Vystudoval speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy, Praha

 Působil jako lektor a projektový manažer pro Oblastní charitu 
Jihlava, před zvolením řídil Domov pro seniory Velké Meziříčí

Od roku 2004 člen ODS, od roku 2006 zastupitel města Jihlava (2014 a 2016 člen Rady města Jihlava)
Mezi koníčky patří mimo jiné kultura, hudba
Je ženatý, má dvě dcery

SNÍŽENÍ SAZBY DOTACÍ KE ZMÍRNĚNÍ
DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, administruje žádosti o finanční příspěvky podle Zásad
Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro
poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v nestátních lesích. Ve druhém kole příjmu žádostí se
podávaly žádosti za nahodilou kůrovcovou těžbu za celý rok 2019.
Přehled za jednotlivé kraje je uveden v níže uvedené tabulce.
2. kolo příjmu (podle dat z Modulu pro žadatele!)

Administrace příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity – stav
ke 22. 9. 2020 (=konec příjmu žádostí)
PŘEDÁNO NA KRAJSKÝ
Krajský úřad
ÚŘAD (v modulu pro žadatele)
Počet žádostí Částka v Kč
Hl. m. Praha
7
3 394 714
KÚ Středočeského kraje
669
514 853 906
KÚ Jihočeského kraje
1 649
839 066 197
KÚ Plzeňského kraje
835
422 509 474
KÚ Karlovarského kraje
77
67 879 159
KÚ Ústeckého kraje
90
50 518 265
KÚ Libereckého kraje
238
53 095 031
KÚ Královéhradeckého kraje
535
240 119 247
KÚ Pardubického kraje
649
188 933 339
KÚ Kraje Vysočina
3 739
1 559 665 465
KÚ Jihomoravského kraje
480
360 845 441
KÚ Olomouckého kraje
230
468 650 364
KÚ Zlínského kraje
644
393 124 153
KÚ Moravskoslezského kraje
125
170 497 195
CELKEM
9 967
5 333 151 950

Proplacení žádostí z druhého
kola příjmu žádostí bude
ovšem pokráceno dle sdělení
MZe ze dne 16. 10. 2020, a to
poměrným snížením finančních příspěvků o 24,62 %,
a bude provedeno sníženou
sazbou finančního příspěvku
ve výši 300 Kč/m3. Upozorňujeme tedy žadatele o finanční
příspěvek, že původní sazba
398 Kč/m3 byla ponížena a rozhodnutí k finančním příspěvkům, které žadatelé obdrží,
jsou již přepočítána se sníženou
sazbou 300 Kč/m3. Krajský úřad
Kraje Vysočina začal vydávat
rozhodnutí od konce října 2020
a s ohledem na celkový počet
žádostí (3 739) není možné vše
rychle administrovat i s ohledem na omezení v rámci koronavirové pandemie. Dovolíme
si upozornit žadatele – především vlastníky lesů, že je
rozdíl v podaných žádostech
mezi jednotlivými kraji a nelze

srovnávat rychlost administrace
vyřízení žádostí u krajů, kde
podalo žádosti kolem stovky
žadatelů, s Krajem Vysočina,
kde se jedná o tisíce žádostí.
Dále poukazujeme na problémy
s přílohami žádostí, protože
některé žádosti byly podány
chybně nebo neúplně. Všechny
potřebné informace k dotacím
do lesního hospodářství, které
Kraj Vysočina administruje,
lze telefonicky zjistit na odboru
životního prostředí a zemědělství – oddělení zemědělství
a dále je lze nalézt na webových
stránkách: www.kr-vysocina.cz
nebo je nutné se obrátit na
příslušného odborného lesního
hospodáře.
 Eva Horná,
odbor životního prostředí
a zemědělství
tel.: 564 602 512,
e-mail: horna.e@kr-vysocina.cz

DALŠÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY OP INTERREG V-A

RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA 2014–2020 MÍŘÍ NA VYSOČINU
Začátkem listopadu se uskutečnil už 10. Monitorovací výbor
programu spolupráce Interreg V–A Rakousko – Česká republika
2014–2020, který se mimo jiné zabýval schvalováním nových
přeshraničních projektů vhodných pro podporu z tohoto programu. Členové monitorovacího výboru diskutovali o deseti
předložených projektech ve dvou prioritních osách, a to Životní
prostředí a zdroje a Spolupráce institucí a síťování. Nakonec
bylo schváleno sedm projektů za 3 miliony euro, dvě podání
byla zamítnuta a jeden projekt pozastaven pro dopracování.
Území spolupráce je tvořeno na české straně kraji Jihočeským,
Jihomoravským a Krajem Vysočina a v Rakousku zeměmi Horní
a Dolní Rakousko a městem Vídeň.
Nově schválené projekty se zaměřují například na spolupráci v oblasti
cestovního ruchu, na adaptaci na změnu klimatu nebo digitalizace ve

veřejné správě. „Program běží dál a stále je zde možnost připravovat
nové přeshraniční projekty. V programu zbývá ještě přibližně sedm
milionů euro, doufám, že toho žadatelé z Vysočiny ještě využijí,“
uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.
Aktuální termín pro předkládání projektových žádostí je stanoven
na 15. ledna 2021. Projekty musí být ukončeny do konce roku 2022.
Současně běží také intenzivní příprava nového programu Interreg
Rakousko – Česká republika pro období 2021–2027. Je však nutné
počítat s tím, že nový program neodstartuje dříve než v roce 2022.
V případě zájmu mohou zájemci kontaktovat regionální
koordinační místo programu Interreg V–A Rakousko – Česká
republika pro Kraj Vysočina: odbor regionálního rozvoje, Oldřich
Sklenář, mobil: +420 724 650 149, tel.: +420 564 602 562, e-mail:
sklenar.o@kr-vysocina.cz.

číslo 12/2020

strana 3

ZPRAVODAJ

MOŽNOSTI SNÍŽENÍ NADMĚRNÉ RADIAČNÍ
ZÁTĚŽE OBYVATEL V KRAJI VYSOČINA
Že radon je plyn, vznikající
jaderným rozpadem uranu,
radioaktivní a při průniku z podloží do pobytových prostor
v nadměrné koncentraci život
ohrožující, není od roku 1991
žádnou novinkou. Ani to, že
území našeho Kraje Vysočina
vzhledem k dané geologické
struktuře je velmi bohaté na
uranové žilky a žíly. Tomu také
odpovídají naměřené hodnoty
koncentrace radonu v některých
obydlích, zejména na Třebíčsku
a Žďársku, pohybující se řádově
v rozsahu jeden tisíc až několik
tisíc Becquerelů na m3 (Bq/m3),
přičemž směrná hodnota pro
starou zástavbu (do 28. února
1991) činí 400 Bq/m 3 a pro
novostavby 200 Bq/m3. Překročení směrné hodnoty znamená,
že je třeba touto problematikou
se vážně zabývat a toto nebezpečí eliminovat protiradonovým
opatřením, které je za určitých
podmínek zatím ještě státem
dotované. Tato problematika
se týká též pobytových prostor
v předškolních a školních zařízeních, a tedy převážně dětí. Je
třeba dodat, že toto nebezpečí
si zvyšujeme sami, novými
těsnými okny bez trvalé mikroventilace a zateplením objektů,
což prokázala mnohá kontrolní

měření vykonaná Státním ústavem radiační ochrany Praha.
Kraj Vysočina však toto nebezpečí nepřehlíží a v zájmu udržení zdravého vývoje obyvatel
se k této problematice staví
čelem a vychází všem zájemcům o její řešení vstříc tak,
aby jim co nejvíce pomohl toto
nebezpečí eliminovat, protože
je nejexponovanějším územím
v republice. Už v roce 2015
v rámci Radonového programu
ČR spolupracoval odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Kraje Vysočina
na ozdravení 643 bytů převážně v rodinných domcích, 53
základních a mateřských škol
a 148 veřejných vodovodů. Po
celém kraji bylo bezplatně rozmístěno přibližně 67 500 monitorovacích zařízení (stopových
detektorů RAMARN). Díky
státní dotaci bylo možno v roce
2019 snížit nadměrnou radiační zátěž životního prostředí
v mateřské škole v Jersíně a v
základní škole v Jihlavě za celkem 2 307 189,23 Kč. Tím bylo
ozdraveno životní prostředí pro
dalších přibližně 300 občanů
regionu. V letošním roce byl
zatím třem žadatelům vydán
příslib o poskytnutí dotace od
Ministerstva financí, a to pro

dva rodinné domy v Hostákově
a Tasově a pro mateřskou školu
v Hamrech nad Sázavou, čímž
přispějeme k ozdravení prostředí pro dalších minimálně sto
občanů. Tyto žadatelé mohou
získat podporu v maximální
výši na RD 150 000 Kč a na
MŠ 1 500 000 Kč. K vyřešení
této problematiky však nestačí
pouze zájem kraje, ale je k tomu
především zapotřebí zájem
obyvatel, měst, městysů a obcí,
kterým proto kraj doporučuje
se této problematice věnovat
s větší vážností a důsledností,
než tomu bylo dosud.
Od 1. ledna 2020 nabyl účinnosti Národní akční plán pro
regulaci ozáření z radonu, který
navazuje na Radonové programy České republiky, jež
byly realizovány na základě
usnesení vlády v letech 2000 až
2009 a v letech 2010 až 2019.
Stále dle atomového zákona
platí, že za výši radiační zátěže
objektu odpovídá jeho vlastník. Rovněž tak platí nabídka
bezplatného měření radonu pro
předškolní a školní zařízení
i pro občany v jejich bydlení.
Toto měření a také veškeré
poradenství k této problematice
zabezpečuje a zprostředkovává odbor životního prostředí

a zemědělství Krajského úřadu
Kraje Vysočina s kontaktní osobou Ing. Jakubem Moravou, tel.:
564 602 519, mob.: 724 650 163,
e-mail: Morava.J@kr-vysocina.
cz. Dotační tituly na realizaci
protiradonových ozdravných
opatření v rodinných domcích,
bytech, předškolních a školních
zařízeních i na veřejných vodovodech zůstávají nadále v platnosti na webových stránkách
www.sujb.cz; www.suro.cz
a www.radonovyprogram.cz.
Upozorňujeme dále na to,
že dnem 1. 1. 2017 vstoupil
v platnost nový atomový zákon
č. 263/2016 Sb. Se změnami se
můžete seznámit na www.kr-vysocina.cz > Životní prostředí
> Radon > Aktuální informace
> Nový atomový zákon platný
od 1. 1. 2017. Další informace
o této problematice lze čerpat na
www.kr-vysocina.cz > Životní
prostředí > Radon, www.sujb.
cz, www.suro.cz a www.radonovyprogram.cz.
Více informací:
 Jakub Morava,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
oddělení rozvoje a podpory ŽP,
tel.: 564 602 519,
e-mail: Morava.J@kr-vysocina.cz

NEVĚŘ VŠEMU NA NETU
V letošním roce se opět žáci a studenti v Kraji Vysočina
mohou zapojit do kreativní soutěže k vybranému tématu
z oblasti elektronické bezpečnosti. Jedná se již o desátý
ročník soutěže.
Soutěž Nevěř všemu na netu vyhlašuje Pracovní skupina k elektronické bezpečnosti, která působí na Krajském úřadě Kraje
Vysočina. Soutěžní práce se mají věnovat tématu pravdivosti
a důvěryhodnosti informací na internetu, rizikům spojeným
s tímto tématem, fake news apod.
„Žáci a studenti ze základních a středních škol v Kraji Vysočina
mohou zasílat své soutěžní práce až do 31. 12. 2020,“ uvedl
vedoucí odboru informatiky Petr Pavlinec.
Soutěžící mohou natáčet videa, namalovat plakáty, komiksy či
vytvářet powerpointové prezentace. Stejně jako v loňském roce

je jednou z kategorií výroba deskových her a nově byla přidána
kategorie počítačových her.
„Příprava soutěžních prací může být aktuálně využitelná při online
výuce, kdy učitelé mohou se studenty probrat témata dezinformací během online výuky a soutěžní práci mohou žáci připravit
doma,“ uvedla koordinátorka pracovní skupiny Lucie Časarová.
Kraj Vysočina v tomto roce také v rámci této soutěže vyhlašuje soutěž
škol. Škola, ze které bude nejúspěšnější soutěžící, získá 20 000 Kč.
V loňském roce, kdy tématem soutěže byla závislost na internetu
a online technologiích, se do soutěže zapojilo 150 soutěžících.
Porota, složena ze členů pracovní skupiny k problematice elektronické bezpečnosti, hodnotila celkem 81 soutěžních prací.
Více informací o soutěži naleznete na www.kr-vysocina.cz/
ebezpecnost.
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STRÁVILI JSTE PARÁDNÍ DOVOLENOU
NA VYSOČINĚ? PODPOŘTE JI V ANKETĚ
Letošní nezvyklá turistická
sezona je u konce. Mnozí
během ní zůstali doma a jezdili po krajích českých i po
Vysočině. Týká se to i vás?
A vzala vás Vysočina za
srdce? Podpořte ji svým
hlasem v anketě Kraj mého
srdce. Anketa odstartovala
1. listopadu a je určena všem
turistům, návštěvníkům,
cestovatelům nebo třeba i jen
cestujícím, na něž některý

z krajů ČR udělal dobrý
dojem v určité z oblastí volnočasových aktivit.
Hlasovat lze až do konce ledna
2021 na portálu Kam po Česku.
Pokud jste strávili na Vysočině
příjemný čas odpočinku či
aktivního vyžití, hlasujte pro
ni v některé z osmi kategorií:
■ KAM na letní dovolenou/
pěší a cyklo
■ KAM na zimní dovolenou
■ KAM na výlety s dětmi

■ KAM na koně/koňské
stezky
■ KAM do lázní/wellness
■ KAM za zážitkem/
adrenalinem
■ KAM na památky
■ KAM za folklorem/
tradicemi
V každé této kategorii ohodnoťte tři kraje podle obliby,
vlastních zkušeností z letošního roku či podle toho, kam

byste se rádi vypravili příště.
Vybrat si můžete třeba na turistickém portále Vysočina.eu.
Svým hlasem nejenže podpoříte kraj svého srdce, ale
navíc můžete i vyhrát některou z hodnotných cen. Tak
hodně štěstí při hlasování:
www.kampocesku.cz/anketa!
 Vysočina Tourism, p. o.

KAPLE U HRADU KÁMEN MÁ PŘED SEBOU
JEŠTĚ ROK INTENZIVNÍCH OPRAV.
NA SVÉ MÍSTO SE VRÁTÍ PŮVODNÍ VARHANY
Kaple Panny Marie Bolestné pod hradem Kámen, která sloužila od
druhé poloviny 17. století jako hrobka rodu Malovců, prochází generální opravou, a to včetně restaurování téměř kompletního exteriéru,
interiéru a mobiliáře. Chátrající a nevyužívanou kapli získal Kraj
Vysočina darem od českobudějovického biskupství v roce 2018.
Generální oprava téměř všeho bude hotová na podzim 2021. Kraj
Vysočina za ni zaplatí více než 17 milionů korun, kapli opravuje
bez dotací. Stavebně je zrekonstruována zhruba polovina objektu,
složitější práci mají ale restaurátoři. Ti jsou pravidelně překvapováni
odkrytými poklady. Není tak dopředu jisté, v jaké míře je barokní
mobiliář zachován, co bude nutné restaurovat a co nahradit novým
prvkem.
„Na mobiliáři se restaurátoři zaměřují především na odkryv původní
polychromie, zlacení a stříbření s lazurami na plastikách z interiéru
celé kaple bez ohledu na to, zda byla daná plastika umístěna na
některém z oltářů, či nikoliv. Postupně jsou restaurovány původní
konsekrační kříže z doby Jana Kryštofa Malovce a připravuje se
restaurování iluzivní balustrády na kruchtě kaple pocházející ze stejného období jako kříže. Kaple je liturgický prostor, který se v době
svého vzniku řídil poměrně striktními zvyklostmi; většina věcí, které
byly objeveny a odkryty, byly očekávatelné. To, co památkářsky
naladěné kolegyně a kolegy a samozřejmě i mě potěšilo, je míra
zachování původní malovcovské výzdoby, ať již to je blankytné
zrcadlo na klenbě nad hlavním oltářem či již zmiňované původní
lazury na stříbře. Obnovení a restaurování všech těchto fragmentů
a jejich následné doplnění povede k tomu, že z kaple vznikne opravdu
mimořádný prostor s velmi silným geniem loci,“ popisuje blízkou
budoucnost ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov Ondřej Hájek.
Dominantním prvkem kaple byly a budou varhany. Podle informací
Ondřeje Hájka jsou de facto před dokončením. Upozorňuje však, že
v jejich případě to není otázka pouze opravy varhanní skříně spojené
s nakašírováním píšťal, aby to vypadalo. Generální opravou prošel
i samotný nástroj, a tak po jejich instalaci opět po dlouhé době

naplní prostor kaple jejich krásný zvuk. Varhany a lavice z lodi
kaple u varhan patřily k nejpoškozenějším částem mobiliáře kaple.
„V minulosti se kdosi bavil tím, že rozšlapal téměř všechny cínové
píšťaly, jež už nešlo zachránit, a rozkopal píšťaly dřevěné, které se
vesměs zachránit podařilo. Je tedy zřejmé, že cínové píšťaly budou
ve varhanním nástroji zcela nové, byť s identickým laděním jako ty
předchozí. Neřešená vlhkost zničila lavice, došlo k úplnému zničení
spodního nosného rámu a podlahy obou bloků lavic. Nicméně vzhledem k použitým konstrukčním technologiím zbytků nosného rámu
a podlahy lze předpokládat, že tato smrková konstrukce již kdysi
nahradila konstrukci předchozí, a tudíž není původní. U lavic se tedy
jedná o nevratné poškození přibližně ze 30 %. Dlužno podotknout, že
těchto 30 % nikdy neneslo žádný výzdobný prvek a jedná se pouze
o technickou konstrukci,“ doplňuje Ondřej Hájek.
Z hlediska stavebního se veškeré práce na kapli na zimu přesunou
do interiérů: budou probíhat přípravné práce pro osazení světel
a bezpečnostních prvků, práce na kamenných článcích uvnitř kaple,
výmalba… Z hlediska restaurování jsou prioritou plastiky, a to především ty, které jsou vázány na oltářní architekturu.
Hradní kaple se po dokončení generální opravy stane součástí
prohlídkových okruhů hradu Kámen. Definitivní termín jejího zpřístupnění se bude odvíjet také od harmonogramu dalších stavebních
a rekonstrukčních prací, které hlavní hradní objekt v budoucích
letech čekají. Vedle novostavby návštěvnického centra má hradní
správa naplánované instalace nových expozic nebo rekonstrukci
elektroinstalace.
Generální opravě kaple Panny Marie Bolestné pod hradem Kámen
předcházel podrobný archeologický průzkum. Ostatky dvanácti
nalezených osob se na místo odpočinku vrátí po rekonstrukci.
Rekonstrukcí naplánovanou na tři roky projdou nejen interiéry včetně
restaurování kompletního mobiliáře, ale i exteriér kaple.
Kapli stejně jako hrad Kámen spravuje krajské Muzeum Vysočiny
Pelhřimov.
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NOVÝ PAVILON NEMOCNICE PELHŘIMOV SE
POSTAVÍ V PASIVNÍM ENERGETICKÉM STANDARDU
Krajský projekt výstavby
nového pavilonu dětského,
gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení Nemocnice Pelhřimov
bude podpořen finančními
prostředky Evropské unie,
a to částkou téměř 50 milionů Kč. Nová šestipodlažní
budova, jejíž výstavba byla
zahájena začátkem listopadu
2020 a měla by být dokončena
nejpozději počátkem roku
2023, bude splňovat parametry pasivního energetického
standardu, což hrálo klíčovou
roli pro získání dotace.
O získání dotace nyní Kraj Vysočina informovalo Ministerstvo
životního prostředí, které je
řídicím orgánem Operačního
programu Životní prostředí
2014–2020. V tuto chvíli Státní
fond životního prostředí ČR

ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí připravuje
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se o objekt
s minimální potřebou tepla na
vytápění a velmi dobře tepelně
izolovanou obálkou budovy.
Konstrukce je navržena bez
tepelných mostů, a tak zaručuje
minimalizaci tepelných ztrát
a tepelnou pohodu. Realizací
projektu dojde rovněž ke zlepšení vnitřního prostředí pro pacienty a personál, zefektivnění
provozu nemocnice a zlepšení
kvalitativního standardu poskytované péče.
„Kraj Vysočina se dlouhodobě
zajímá o sledování nových technologií a trendů v oblasti energetiky, proto je i téma budování
objektů s minimálními nároky
na spotřebu energie součástí
Územní energetické koncepce

Kraje Vysočina,“ uvádí náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územního
plánu a stavebního řádu Hana
Hajnová.

Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií – Evropským
fondem pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu
Životní prostředí.

VYSOČINA MÁ DVĚ ZLATA Z ODBORNÉ SOUTĚŽE
EGOVERNMENT THE BEST 2020
Dva vlastní IT projekty přihlásil Kraj Vysočina do 15. ročníku Egovernment THE BEST 2020, a tedy do odborné soutěže
vyhlašované pravidelně Magazínem Egovernment ve spolupráci se společností ICZ. Do čtyř kategorií bylo přihlášeno celkem
27 projektů obcí, měst, krajů, ministerstev. „Ocenění prvním místem si Vysočina zasloužila za Nákupní portál Kraje Vysočina,
díky kterému mohou desítky příspěvkových organizací i zaměstnanců krajského úřadu doplňovat komodity bez nutnosti
jejich zdlouhavého individuálního soutěžení a v prostředí, jež je velmi podobné klasickým e-shopům, druhým ,zářezem‘ mezi
oceněnými je projekt Zdravotnická dokumentace na portálu občana, který kraj realizoval například s Nemocnicí Třebíč
a Ministerstvem zdravotnictví. Projekt zjednoduší přístup občana k jeho zdravotní dokumentaci,“ popsala sekční ředitelka
Krajského úřadu Kraje Vysočina Eva Janoušková.
zdravotnické dokumentace od jednotlivých poskytovatelů zdravotPro IT tým Kraje Vysočina je získání dvojitého zlata obrovským nických služeb (nemocnice, ZZS) přímo občanovi (pacientovi).
zadostiučiněním a oceněním práce, kterou občan obvykle nevidí, Vedle propojení výše jmenovaných státních systémů pak byly cílem
ale jejíž výsledky maximálně zpříjemňují a ulehčují řešení běž- projektu standardizace a integrace výměnných platforem a rozhraní
ných životních situací. Vyhlašovatelé touto cestou shromažďují informačních systémů poskytovatelů zdravotnických služeb.
a prezentují projekty, jež byly (případně právě jsou) v rámci státní
a veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirací Soutěžní kategorie kraje
NÁKUPNÍ PORTÁL KRAJE VYSOČINA
pro ostatní.
Realizátor: QCM, s. r. o.
Provozovatel: Kraj Vysočina
Soutěžní kategorie centrální úřady
Cílem aplikace je elektronizovat agendu nákupů vybraného zboží.
Zdravotnická dokumentace na Portálu občana
Realizátor: Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem zdravot- Jde o ucelený proces počínaje naplněním nákupního košíku, vytvonictví, Ministerstvem vnitra, NAKIT a Nemocnicí Písek, Nemoc- řením objednávky, která prochází schvalováním kompetentními
osobami, pokračuje realizací objednávky dodavatelem a končí
nicí Třebíč a ZZS Královehradeckého kraje
dodáním zboží a připojením dodacího listu/faktury. Obdobně proProvozovatel: Kraj Vysočina
Cílem projektu bylo využití stávajících centrálních informačních cesně se schvalováním kompetentních osob je řešen i požadavek na
systémů Portál občana (PVS), eGon Service BUS (eGSB) a Národní realizaci veřejných zakázek na dodávky zboží z interních katalogů,
kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví (NCP) pro zpřístupnění jenž končí realizací dodávky připojením dodacího listu/faktury.
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Usnesení
Souhrn schválených usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2020 konaného dne 18. 11. 2020
Usnesení 0477/06/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 18. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0478/06/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje volí Petra
Bártu a MUDr. Jiřího Běhounka ověřovateli zápisu ze zasedání
zastupitelstva kraje č. 06/2020.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, termín: 18. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0479/06/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje volí hejtmanem
Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka.
odpovědnost: Zastupitelstvo Kraje Vysočina (18. 11. 2020), termín: 18. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 13, zdržel se 0.
Usnesení 0480/06/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje volí * náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Hanu Hajnovou * náměstkem
hejtmana Kraje Vysočina Ing. Vladimíra Novotného * náměstkem
hejtmana Kraje Vysočina Ing. Miroslava Houšku * náměstkem
hejtmana Kraje Vysočina Ing. Lukáše Vlčka * dalšími členy Rady
Kraje Vysočina RNDr. Jana Břížďalu, Mgr. Jana Tourka, Mgr. Karla
Janouška, Mgr. Romana Fabeše, stanovuje počet uvolněných členů
Rady Kraje Vysočina na 9 (devět), stanovuje * Mgr. Vítězslava
Schreka uvolněným členem rady kraje pro funkci hejtmana s účinností od 18. 11. 2020 * Mgr. Hanu Hajnovou uvolněnou členkou rady
kraje pro funkci náměstkyně hejtmana s účinností od 18. 11. 2020 *
Ing. Vladimíra Novotného uvolněným členem rady kraje pro funkci
náměstka hejtmana s účinností od 18. 11. 2020 * Ing. Miroslava
Houšku uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana
s účinností od 18. 11. 2020 * Ing. Lukáše Vlčka uvolněným členem
rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 18. 11. 2020
* RNDr. Jana Břížďalu uvolněným členem rady kraje s účinností
od 18. 11. 2020 * Mgr. Jana Tourka uvolněným členem rady kraje
s účinností od 18. 11. 2020 * Mgr. Karla Janouška uvolněným členem rady kraje s účinností od 18. 11. 2020 * Mgr. Romana Fabeše
uvolněným členem rady kraje s účinností od 18. 11. 2020, určuje
v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, náměstkyní hejtmana, která zastupuje
hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman
nevykonává funkci, Mgr. Hanu Hajnovou.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje (18. 11. 2020), termín: 18. 11.
2020
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 12, zdržel se 0.

Usnesení 0481/06/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva
Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, v platném znění, s účinností od 18. 11. 2020,
bere na vědomí že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný
člen Zastupitelstva Kraje Vysočina pouze měsíční odměnu za
výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve
výši nejvyšší sazby odměny dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
v platném znění.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (18. 11. 2020), oddělení
řízení lidských zdrojů (18. 11. 2020), termín: 18. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení 0482/06/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje zřizuje *
Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA
21 * Výbor regionálního rozvoje * Výbor pro udělování medailí
Kraje Vysočina, volí předsedou Výboru pro rozvoj strategických
projektů, životní prostředí a MA 21 Ing. Bc. Martina Hyského,
stanovuje funkci předsedy Výboru pro rozvoj strategických
projektů, životní prostředí a MA 21 uvolněnou funkcí s účinností
od 18. 11. 2020.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (18. 11. 2020), termín:
18. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 11, zdržel se 0.
Usnesení 0483/06/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana
a IZS, § 5213 – Krizová opatření, o částku 20 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní
činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva,
o částku 20 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření
COVID-19, ukládá hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (31. 12. 2020), termín:
31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení 0484/06/2020/ZK – Zastupitelstvo kraje bere na
vědomí stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na listopad
a prosinec 2020.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana (18. 11. 2020), termín:
18. 11. 2020
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
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Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje dle
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních
samosprávných celků
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
výběrové řízení na pozici:

úřednice/úředník
na úseku investic

odboru
majetkového
s místem výkonu práce Žižkova
57, Jihlava

Pro podání přihlášky můžete
využít formulář umístěný na
www.kr-vysocina.cz volná pracovní
místa pracovní místa pro
zaměstnavatele Kraj Vysočina
(se zařazením do krajského úřadu).
Přílohy přihlášky se uchazečům
nevrací, je možné si je osobně
vyzvednout do 30 dnů po ukončení
výběrového řízení na oddělení řízení
lidských zdrojů, kancelář
B – 2.18. Nevyzvednuté přílohy
přihlášky budou skartovány.
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Požadujeme:
• střední vzdělání s maturitní zkouškou1)
• vzdělání ve stavebním oboru
• nejméně 3 roky praxe z oblasti investorsko-inženýrské přípravy a řízení staveb
nebo vedení staveb v oblasti pozemního stavitelství
• orientaci v procesech přípravy a realizace investiční výstavby, znalost obecně
závazných předpisů z oblasti stavebního práva
• schopnost logického, analytického a tvůrčího myšlení
• samostatné uvažování a organizační schopnosti
• komunikativnost a dobrou schopnost vyjednávání
• vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo
při výkonu svěřených pracovních činností
Výhodou:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském
studijním programu
• orientace v problematice BIM (Building Information Modeling)
Nabízíme:
• perspektivní pozici
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• předpokládané zahájení pracovního poměru – leden 2021
• plný pracovní úvazek
• 11. platovou třídu1), platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek
platu2)
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
Uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto
náležitosti:
• jméno a příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost3)
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho
státní/ho občanku/občana
• kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
• datum a podpis
K přihlášce je nutno přiložit:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad
příslušného státu)
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději dne 11. 1. 2021 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu
posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
V Jihlavě 1. 12. 2020

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106,
e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
1)
2)
3)

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel krajského úřadu

S využitím výjimky v souladu s § 3 odst. 4 a souvisejícím odpočtem let započítané praxe v souladu s § 4 odst. 7 písm. d) nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizí/m
státní/m občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.

