Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 16. 9. 2008 do 17. 12. 2008
(určeno pro informaci členům zastupitelstva kraje
a jako podklad pro částečnou verbální prezentaci na zasedání ZK č. 7/2008)

Vážený pane hejtmane,
vážení členové zastupitelstva kraje,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Krajského úřadu kraje Vysočina za období od
zasedání ZK č. 5/2008 konaného 16. 9. 2008 do zasedání ZK č. 7/2008 konaného 17. 12.
2008. Jedná se o výběr nejdůležitějších událostí a záležitostí - jsem přesvědčen, že byste o
nich jako zastupitelé měli být informováni.

Aktivity v gesci OLVHZ:
Řešení havarijní situace na skládce nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
Přes slib místopředsedy vlády a ministra životního prostředí Martina Bursíka, učiněný před
více než rokem a spočívající v tom, že Ministerstvo životního prostředí ČR zajistí odkoupení
této skládky a její následnou sanaci, dosud nebyl na zasedání vlády schválen materiál v této
věci. Připravované usnesení vlády, které řešilo koupi skládky a její sanaci prostřednictvím
státního podniku DIAMO, mělo být projednáno a schváleno již v říjnu 2008.
Proto ředitel krajského úřadu odeslal Martinu Bursíkovi dne 8. 12. 2008 dopis s žádostí o
sdělení aktuálních informací ve věci.
Změna složení Povodňové komise kraje Vysočina
Nový hejtman se po svém zvolení stal ze zákona předsedou povodňové komise kraje podle § 80 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení hejtman zřizuje povodňovou
komisi kraje a jejím předsedou. Prvním místopředsedou byl jmenován gesční radní pro
oblast vodního hospodářství Ing. Josef Matějek. Jinak se složení povodňové komise kraje
zatím nezměnilo, nejbližší zasedání této komise se uskuteční dne 6. 1. 2009.
Interreg IVC projekt FOREST TREE
Ve sledovaném období probíhaly a nadále probíhají přípravné práce pro podání žádosti do
programu Interreg IVC, projekt FOREST TREE. Projekt se týká oblasti lesního hospodářství
a přípravy na něm byly zahájeny v návaznosti na společnou smlouvu o spolupráci mezi
regionem Champagne-Ardenne a Vysočinou v první polovině roku 2008.
Ve dnech 8. a 9.12. proběhla zahraniční cesta pracovníků OLVHZ na jednání v Bruselu
v rámci připrav podkladů pro podání žádosti do tohoto projektu, která se podává koncem
ledna 2009.

Aktivity v gesci OKPP:
Dolnorakouská zemská výstava (DRZV)
DRZV prezentující se ve znamení společné česko-rakouské historie je významným
příspěvkem kraje Vysočina českému předsednictví v Radě EU, které nás čeká v prvním
pololetí roku 2009. Její slavnostní zahájení, které se 17. 4. 2009 postupně uskuteční ve
všech třech městech – v Hornu, Raabsu a v Telči, je zařazeno mezi oficiální doprovodné
akce a je mu propůjčeno oficiální logo českého předsednictví. Na české straně probíhají

velmi intenzivní práce na realizaci výstavy, je vyjasněn rozsah, typy a grafická podoba
propagačních materiálů, některé tištěné produkty – propagační brožura, plakát a
upomínkové předměty budou k dispozici v průběhu ledna 2009. V závěrečné fázi jsou
stavební práce v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava na zámku v Telči. Město Telč vyhradilo
prostory v budově městského úřadu pro „Infocentrum Dolnorakouské zemské výstavy Telč“,
které bude zajišťovat rezervaci prohlídek a prodej vstupenek.
Odhalení sochy plk. Josefa Jiřího Švece
Slavnostní odhalení sochy významné osobnosti československých legií plk. J. J. Švece se
konalo v sobotu 25. 10. 2008 v Tyršových sadech v Třebíči za účasti 1. místopředsedkyně
PSP ČR Miroslavy Němcové, gen. konzula SR I. Nejezchleby a vrcholných představitelů
kraje Vysočina, Města Třebíč, České obce sokolské, Československé obce legionářské,
Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů, Ministerstva kultury
ČR a dalších hostů. Sochu vytvořenou dle návrhu akademického sochaře Otakara Marcina
věnoval kraj Vysočina Městu Třebíč u příležitosti 90. výročí vzniku samostatného
československého státu a současně 90. výročí úmrtí plk. J. J. Švece.
Finanční mechanismus EHP/Norska
Kraj Vysočina je zprostředkovatelem pro poskytnutí dotace v rámci FM EHP/Norska v letech
2007-2010 pro šest konečných sub-projektů. V průběhu sledovaného období došlo
k dokončení realizace tří sub-projektů. Z této aktivity vyplývá zásadní pracovní zatížení
odboru.
Dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se
k událostem 1. světové války a k činnosti československých legií
(poskytuje kraj Vysočina na základě zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č.15/07)
Dle zásad bylo navrženo k podpoře 78 žádostí v celkovém objemu finančních prostředků
1 103 656,- Kč; všechny projekty byly v termínu do 31. 10. 2008 zrealizovány, v současné
době probíhá jejich kontrola a vyúčtování jednotlivých dotací.
Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina
souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
(poskytuje kraje Vysočina na základě zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 01/08)
Dle zásad bylo navrženo k podpoře 85 žádostí v celkovém objemu finančních prostředků
3 145 925 Kč. Do 11. 12. 2008 bylo proplaceno 79 žádostí v celkové výši
2 839 85 Kč; 4 žadatelům nebyla dotace poskytnuta. Bližší informace budou v lednu 2009
zveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina.

Aktivity v gesci OSH:
OSH - podklady pro ZK (období od ZK č. 6/2008 do 17. 12. 2008)
•
•
•
•

11. až 14. 11. 2008 - návštěva folklórního souboru z Lazeščiny (Zakarpatská
oblast Ukrajiny – partnerský region Vysočiny) v kraji Vysočina, vrchol návštěvy:
koncert pro veřejnost 13. 11. 2008 v sídle krajského úřadu
26. 11. 2008 - slavnostní večer u příležitosti předání záslužných medailí složkám
IZS – Horácké divadlo v Jihlavě
30. 11. 2008 - návštěva generální guvernérky Kanady paní Michelle Jean v Telči,
návštěva kraje Vysočina byla součástí celostátní návštěvy.
8. až 10. 12. – návštěva viceprezidentky (náměstkyně hejtmana) partnerského
regionu Champagne-Ardenne paní Claudine Ledoux v kraji Vysočina
Návštěva paní Claudine LEDOUX, viceprezidentky regionu ChampagneArdenne v kraji Vysočina, v doprovodu Michel Durand, vedoucí odboru evropských a
mezinárodních vztahů, a Morgan Rémond, odbor evropských a mezinárodních vztahů
Česko/Slovensko, byla zaměřena především na prohlubování spolupráce v oblasti
školství a mládeže a partnerství v evropských projektech a také navázání užší
spolupráce v oblasti kultury a cestovního ruchu. Hosté byli v kontaktu s členy Rady

•

•

•

•

•

kraje Vysočina, zejména panem Vladimírem Novotným, náměstkem hejtmana kraje
Vysočina, a paní Marií Kružíkovou, oblast školství, a panem Tomášem Škarydem,
oblast kultury a cestovního ruchu, a také s ředitelem KrÚ Zdeňkem Kadlecem.
Hosté se setkali s těmito reprezentanty obcí Vysočiny: Irena Wagnerová, náměstkyně
primátora města Jihlava; Roman Fabeš, starosta Telče, a paní Hana Müllerová,
místostarostka Telče.
Projednávaly se zejména tyto oblasti:
• působení lektora francouzského jazyka, rodilého mluvčího, na
vybraných školách v kraji Vysočina v roce 2009/10 pro studenty,
učitele FJ, pravděpodobně přes Vysočina Education
• podpora obou regionů při spolupráci zejména středních odborných škol
v obou krajích - výborná a velmi přínosná je spolupráce Hotelové školy
Světlá a OA ve Velkém Meziříčí
• uskutečnění mezinárodního hokejového turnaje v ChampagneArdenne – OŠMS
• vzájemná nabídka výstavy vybraných sbírkových předmětů - ze strany
Ch-A moderního umění, ze strany Oblastní galerie Vysočiny - např.
hmatové modelování
• Francouzsko česká hudební akademie - možnost pro nejlepší vybrané
studenty z kraje Ch-A
• Letní žurnalistické škola - možnost pro 2 studenty z kraje Ch-A
V termínu od 22. do 25. června 2009 se uskuteční v kraji Vysočina setkání
ředitelů zodpovědných za lesy v zemích EU. Předpokládá se účast zhruba 60
představitelů z členských zemí EU. Pro tuto akci je sestaven koordinační tým, který
se skládá z úředníků ministerstva zemědělství a úředníků odboru sekretariátu
hejtmana a úřadníků lesního a vodního hospodářství a zemědělství. Je připraven
podrobný program akce. 31. října 2008 proběhla prohlídka exkurzní trasy v rámci
generální zkoušky "Setkání ředitelů zodpovědných za lesy v zemích EU".
Akce na vysoké úrovni k energetice, která by se měla konat ve dnech 23. - 24.
dubna 2009 v kraji Vysočina je v současné chvíli v jednání s Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR. To bohužel z důvodu potřeby zajištění finančních úspor v
rozpočtu na předsednictví uvažuje o zrušení této akce na Vysočině.
Ve dnech 26. - 28. 11. proběhlo vícestupňové vnitrostátní cvičení složek IZS a
krizových štábů s názvem ZÓNA 2008. V kraji Vysočina se ho zúčastnilo cca 300
osob. Tématem cvičení byl fiktivní únik radioaktivních látek do životního prostředí
z 2. bloku JE Dukovany a následná činnost při realizaci opatření Vnitřního a Vnějšího
havarijního plánu JE Dukovany. Komplexní hodnocení cvičení orgány MV zatím není
ukončeno. Přesto lze již nyní vnímat pozitivní hodnocení koordinační role krajského
úřadu (OSH) při přípravě cvičení. Rovněž krizový štáb kraje pod vedením hejtmana
kraje prokázal schopnost řízení složek IZS a včasné reakce včetně přijímání
neodkladných a následných opatření k ochraně životů zdraví a majetku obyvatel.
Na přelomu října – listopadu byl vytvořen Statistický portál bezpečnosti kraje
Vysočina. Jde o společný projekt kraje Vysočina a Policie ČR jehož cílem je širší
využití statistických údajů o kriminalitě v kraji Vysočina, které vede Policie ČR. Údaje
o kriminalitě budou zveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina od 1. 1. 2009
(dosud zkušebně na adrese:
http://intranet.kr-vysocina.cz/_sulc/bezpecnost/index.php)
a budou sloužit ke zpracování programů prevence kriminality, projektů prevence
kriminality, zastupitelům kraje, pracovníků krajského úřadu a veřejnosti.
2. 12. 2008 se konal odborný seminář na téma"Zadluženost občanů".
Seminář byl zorganizován na základě spolupráce kraje Vysočina (pod záštitou
hejtmana) a Asociace občanských poraden ČR jako reakce na zjištění, že v kraji
došlo ke značnému nárůstu počtu trestných činů úvěrových podvodů a dalších

podvodů, které vedou k zadlužování občanů, což má negativní dopad zejména na
sociálně slabé občany a seniory.

Aktivity v gesci OE:
Od 1. 1. 2009 vstoupí v účinnost novela zákona o DPH (jedná se o novelu č. 302/2008 Sb.,
která novelizuje zákon č. 235/2004 Sb., o DPH). Tato novela velmi významně může
zasáhnout do hospodaření územních samosprávných celků, protože kraje i velká část obcí
se stanou plátci DPH. Protože se jedná o novou agendu, která se v praxi kraje a obcí
doposud prakticky nevyskytovala, uspořádal ekonomický odbor dne 9. 12. 2008 k této
problematice pro pracovníky kraje a rovněž obcí seminář. Semináře se zúčastnilo celkem
113 účastníků, z toho 61 z obcí (a to především z obcí s pověřeným úřadem a s rozšířenou
působností). Hodnocení této akce bylo velmi vysoké, a proto je uvažováno o opakování
podobné akce i v roce 2009.

Aktivity v gesci ODSH:
•

•

•

Ocenění a účast v celorepublikové soutěži "Dopravní stavba roku 2007"
Akce "Rekonstrukce mostu ev. č. 152-018 v Jaroměřicích" obdržela Cenu veřejnosti
v celorepublikové soutěži Dopravní stavba roku 2007. Ocenění převzali zástupci kraje
dne 20. 11. 2008 v Ekotechnickém muzeu v Praze. Soutěž je vyhlašovaná Státním
fondem dopravní infrastruktury a Ministerstvem dopravy ČR.
Dokončené investiční stavby na silniční síti v roce 2008
• stavby financované z rozpočtu kraje - 8 akcí v celkové objemu 32,033 mil. Kč
• stavby financované ze Státního fondu dopravní infrastruktury a kraje Vysočina - 7
akcí v celkovém objemu 99,2 mil. Kč (SFDI - 84,7mil. Kč + kraj Vysočina - 14,5 mil.
Kč)
• stavby financované z ROP - 2 stavby (II/602 - 1. a 2. stavba v celkovém objemu
262,6 mil. Kč)
Prezentace zpracovatele
Dne 11. 12. 2008 se uskutečnila pro radu kraje prezentace závěrů ze zpracování studie
"Náhrada části drážní osobní dopravy linkovou osobní dopravou v kraji Vysočina". Kraj
však bude požadovat dopracování prezentace příp. celé studie, zvýšení její vypovídací
schopnosti a srozumitelnosti.

Aktivity v gesci OÚPSŘ:
Vypořádání připomínek kraje Vysočina k návrhu Politiky územního rozvoje ČR 2008
(dále jen PÚR)
Po vydání Zásad územního rozvoje Zastupitelstvem kraje Vysočina v září 2008 bylo na poli
územního plánování velmi významným absolvování série jednání k vypořádání připomínek
kraje k návrhu PÚR. Připomínkování návrhu byla věnována značná pozornost ze strany
krajského úřadu i samosprávy. V termínu 12. 9. 2008 byly připomínky odeslány Ministerstvu
pro místní rozvoj ČR. Následovalo jejich projednání a vypořádání se zúčastněnými
resortními ministerstvy a centrálními orgány.
Některé připomínky kraje byly do návrhu PÚR akceptovány částečnou úpravou textu (např.
problematika větrných elektráren, paralelního komunikačního propojení západ – východ jižně
od D1), jiné připomínky byly po vysvětlení ze strany kraje staženy, tři připomínky bylo nutno
řešit jako rozpor mezi názorem kraje a názory ministerstev.

1. Věc navrženého rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany (rozpor mezi stanoviskem
Ministerstva životního prostředí ČR, které s rozvojem nesouhlasilo, a názorem
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který byl podpořen i ze strany Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR a kraje Vysočina).
2. Dalším problémem ústícím v rozpor byla ochrana vytipovaných lokalit pro umístění
hlubinného úložiště vysokoaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva. Zde byl
nesouhlas kraje Vysočina s výběrem dvou potenciálních lokalit na jeho území
(Rohozná, Budišov) částečně akceptován úpravou textu návrhu PÚR, kde byl
rozšířen úkol pro ministerstva a centrální orgány o jasné stanovení podmínek územní
ochrany předmětných lokalit.
3. Posledním rozporným bodem byl nesouhlas kraje Vysočina s vedením koridoru VRT
přes území kraje při současné úrovni informací o tomto územně velmi náročném
záměru. Při jednáních bylo dosaženo opět úpravy textu návrhu, byla vypuštěna
specifikace trasy koridoru VRT mezi Prahou a Brnem přes území kraje Vysočina a
úkolem pro Ministerstva dopravy ČR bude prověřit účelnost, reálnost a také
podmínky územní ochrany s ohledem na stanovisko kraje o nesouhlasu s vedením
koridoru přes své území.
Jednání o rozporech se konalo 2. 12. 2008 na úrovni náměstků ministrů pro místní rozvoj a
životního prostředí. Za Vysočinu se jej zúčastnil hejtman kraje Jiří Běhounek spolu
s ředitelem krajského úřadu Zdeňkem Kadlecem a účinně zde uplatnili stanoviska kraje
Vysočina.
Je jen škoda, že stejnou pozornost jako kraje jednání nevěnovaly také centrální orgány. Bylo
možno vysledovat obstrukce zejména ze strany Ministerstva životního prostředí ČR, kdy
utápěním se v procesních problémech byla odsunována věcná problematika návrhu do
pozadí s pravděpodobnou snahou zamezit předložení PÚR Vládě ČR ke schválení.

Aktivity v gesci OM:
V rámci účasti státního rozpočtu na majetkovém vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III.
třídy odbor majetkový předložil ministerstvu financí k 31. 10. 2008 seznam dalších
uzavřených kupních smluv a žádost o dotaci. Jednalo se o 173 kupních smluv na výkup
51 575 m2 pozemků. Dotace ve výši 2 062 640 Kč byla již Vysočině Ministerstvem financí ČR
poskytnuta.

Aktivity v gesci OI:
Nový mobilní operátor pro KrÚ
• v polovině listopadu byl dokončen přechod celého kraje včetně úřadu a většiny
příspěvkových organizací na nového mobilního operátora - T-Mobile
• v souvislosti s tím byl aktualizován vnitřní předpis KrÚ - Směrnice o upravující
přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet č. 19/08 z 25. 11. 2008, ve
kterém byl nastaven proces fungování administrace telefonie na KrÚ
• výhod nových tarifů mobilních operátora mají možnost využívat i členové
zastupitelstva kraje
• více informací podá na vyžádání přímo odbor informatiky (kontaktní osoba - Klára
Mayerová)
Projekt ICHNOS II
• v minulém týdnu byl za účasti zástupů RK a KrÚ odstartován úvodní konferencí v Itálii
mezinárodní projekt podpory malých a středních podnikatelů ICHNOS+
• na projektu pracuje odbor informatiky ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a
agenturou EPMA

Nový web
• KrÚ spustil v listopadu nové webové stránky

Aktivity v gesci OA:
Cena MV ČR za inovaci v roce 2008
Krajský úřad obdržel cenu Ministerstva vnitra ČR za inovaci ve veřejné správě v roce 2008
za projekt "Portál strategického řízení úřadu". Ceny jsou nástrojem pro popularizaci a šíření
moderních nástrojů řízení ve veřejné správě. Cílem soutěže je podpořit a ocenit orgány a
organizace veřejné správy, které se aktivně zabývají zvyšováním kvality své práce. Portál
strategického řízení slouží jako informační základna řízení kvality i strategického řízení na
krajském úřadu.

Vážení členové zastupitelstva kraje,
děkuji Vám za pozornost. Jsem společně se svými kolegy z krajského úřadu připraven
v případě potřeby zodpovědět Vaše dotazy či reagovat na Vaše připomínky.

V Jihlavě dne 15. 12. 2008
Ing. Zdeněk Kadlec, ředitel úřadu

