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Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 16. 6. 2009 s výhledem do 15. 9. 2009
Následující písemná zpráva zachycuje období od 16. 6. 2009 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 31. 8. 2009 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
15. 9. 2009 (5. zasedání v roce 2009). Je přílohou materiálu (ZK-05-2009-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
kraje Vysočina v uvedeném období.


Změny organizační struktury krajského úřadu
Rada kraje Vysočina stanovila dne 23. 6. 2009 usnesením č. 0907/21/2009/RK počet
zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina k 1. 7. 2009 na
415. Dne 23. 6. 2009 byly s účinností od 1. 7. 2009 příkazem ředitele č. 13/09, kterým se
stanovuje organizační struktura, provedeny následující změny v organizační struktuře
krajského úřadu:
- oddělení řízení lidských zdrojů (vedoucí oddělení Ing. Bc. Ivana Hanáková
Kosourová, DiS.) a oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (vedoucí
oddělení Mgr. Karel Kotrba, MSc.) byly převedeny z odboru sekretariátu ředitele a
krajského živnostenského úřadu do přímé řídící pravomoci ředitele úřadu,
- u oddělení správního došlo ke změně názvu na oddělení ostatních správních činností
(vedoucí oddělení JUDr. Alena Kuchařová) a toto oddělení přešlo do Sekce pro
službu veřejnosti, přímé řídící působnosti ředitele sekce. Do oddělení ostatních
správních činností bylo z přímé řídící působnosti vedoucího odboru sekretariátu
ředitele a krajského živnostenského úřadu převedeno funkční místo „úředník na
úseku organizace práce sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu“,
- funkční místo „vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského
úřadu“ bylo zrušeno (pracovní poměr JUDr. Evy Šarapatkové skončil 31. 8. 2009),
- odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu byl zrušen.
- oddělení interního auditu (vedoucí oddělení bude vybrán na základě výběrového
řízení) bylo z přímé řídící působnosti ředitele Sekce ekonomiky a podpory převedeno
do přímé řídící pravomoci ředitele.
Důvodem k této organizační změně bylo zvýšení efektivnosti práce a optimalizace
řídících a rozhodovacích procesů u zaměstnavatele.
V souvislosti s organizační změnou byl vydán i nový Organizační řád, který v případě
potřeby naleznete na intranetu krajského úřadu, v sekci „Vnitřní předpisy“, oddílu
„Směrnice a řády“. Podrobné informace o činnosti jednotlivých zaměstnanců pak
naleznete u jejich jména v telefonním seznamu, v části „pracovní náplň“.
Přínos organizační změny:
Přizpůsobení organizační struktury provozním potřebám a požadavkům na zlepšení
funkčnosti úřadu.
Úspory vyplývající z organizační změny:
Došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 1 funkční místo.
Prostorové rozmístění související s organizační změnou:
V souvislosti s realizovanou organizační změnou dojde i ke změně prostorového
rozmístění jednotlivých oddělení. Stěhování již probíhá a ukončeno bude do 3 týdnů po
říjnových předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to z důvodu
intenzivní přípravy voleb na oddělení ostatních správních činností.
- oddělení řízení lidských zdrojů bude umístěno v kancelářích C 2.29 (vedoucí
oddělení), C 2.30 a C 2.31,
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oddělení právní a krajského živnostenského úřadu zůstává ve stávajících kancelářích
C 4.30 a C 4.31 (vedoucí oddělení),
oddělení ostatních správních činností bude umístěno v kancelářích A 1.11, A 1.12
(matrika), C 2.27 (evidence obyvatel), C 2.28 (vedoucí oddělení) a C 4.24 (specialista
na správní řád),
oddělení interního auditu zůstává ve stávající kanceláři B 2.18,
oddělení hospodářské správy bude umístěno v kancelářích A 1.09 (vedoucí
oddělení), A 1.08, A 1.09 (Czech Point, pokladna), A 1.12a (podatelna), A 4.13, A
4.17, C 0.15, C 0.33, C 4.23.



Audit využívání informačních technologií zaměstnanci kraje zařazenými do
krajského úřadu
V termínu od 12. 5. 2009 do 10. 7. 2009 byl na Krajském úřadě kraje Vysočina realizován
audit využívání informačních technologií včetně programového vybavení. O objednání auditu
rozhodl ředitel krajského úřadu Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, provedl jej externí dodavatel společnost RYANT, s. r. o. ze Znojma. Cílem posouzení bylo především zjistit, jak jsou
využity jednotlivé útvary (odbory a oddělení) a pracovní pozice krajského úřadu, a na
základě takového objektivního zjištění umožnit další optimalizaci organizační struktury úřadu.
Audit pochopitelně přináší jako vedlejší produkt informace o případném zneužívání
prostředků informačních technologií a o zneužívání pracovní doby jednotlivými zaměstnanci
kraje zařazenými do krajského úřadu pro nepracovní činnosti (aktivity soukromé povahy).
Následně, konkrétně dne 23. 7. 2009, bylo vedení krajského úřadu zástupci dodavatele
informováno o výstupech z provedeného auditu. Součástí jejich prezentace bylo také
upozornění, že je třeba získaná data ještě analyzovat, porovnat s údaji z evidence docházky
a především s konkrétními pracovními náplněmi jednotlivých zaměstnanců. Bylo nutné
zajistit, aby nedošlo k nesprávné interpretaci zjištění. Proto byla ředitelem úřadu jmenována
pracovní skupina k provedení dalšího vyhodnocení získaných dat.
Pracovní tým provedl požadovanou analýzu výsledků auditu v průběhu měsíce srpna.
Detailnímu posouzení byla podrobena data těch zaměstnanců kraje, u nichž výstupy auditu
vyvolaly podezření ze zneužívání pracovní doby. Na základě výsledků analýzy budou
ředitelem krajského úřadu uplatněna odpovídající opatření v souladu se zákoníkem práce
celkem proti přibližně 60 zaměstnancům úřadů. Mimo jiné bylo zjištěno, že dva zaměstnanci
kraje vykazovali čas strávený soukromou činností na PC v rozsahu cca poloviny pracovní
doby. U nich musí být samozřejmě zvoleny nejpřísnější postihy. Odpovědnost bude
přiměřeným způsobem uplatněna také ve vztahu k vedoucím úředníkům, jejichž povinností je
jednotlivé zaměstnance řídit a kontrolovat. Přes tuto negativní zprávu je třeba zdůraznit, že
podle zástupců dodavatele náš krajský úřad vykazuje lepší výsledky, než jaké jsou průměrné
hodnoty dosažené u ostatních srovnatelných institucí.
Výsledkem auditu však budou také opatření týkající se organizační struktury úřadu.
Samosprávné orgány kraje i veřejnost budou informovány po jejich projednání.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor analýz (OA):


Zpracování dat pro ostatní odbory a datový sklad
Ve sledovaném období byl pro odbor zdravotnictví vyhodnocen dotazník „Podnik
podporující zdraví“ a pro odbor regionálního rozvoje bylo zpracováno vyhodnocení
průzkumu „NNO na Vysočině“. Rovněž bylo připravováno nové datové tržiště „veřejné
zakázky“ pro využití napříč úřadem. Pro oddělení řízení lidských zdrojů byly vytvořeny
provozní datové kostky „nemocnost zaměstnanců“ a „nástupy zaměstnanců“. Byla
provedena pravidelná čtvrtletní a pololetní aktualizace dat v datovém skladu. Pro externí
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přístup do datového skladu byla téměř dokončena aplikace „Monitoring
nezaměstnanosti“, jejímž cílem je rychlý a efektivní přehled nezaměstnanosti na
Vysočině i v ostatních krajích.


Další aktivity
Odbor se podílel na přípravě podkladů pro vyhlášení výzvy „Datové sklady a nástroje
Business Intelligence v krajích“ v rámci Integrovaného operačního programu a byla
testována nová databáze pro rapidní zrychlení analytických dotazů do databází.

Odbor ekonomický (OE):


Kraj plátcem DPH
V měsíci červnu 2009 přesáhl obrat z ekonomických činností kraje částku 1 mil. Kč. Proto
kraj podal přihlášku k registraci plátce DPH a od 1. 9. 2009 se kraj Vysočina stává
plátcem DPH. V roce 2009 bude kraj čtvrtletním plátcem DPH.



Přezkoumání hospodaření kraje
Dne 17. 8. bylo zahájeno Ministerstvem financí přezkoumání hospodaření kraje Vysočina
za rok 2009. I. etapa ( I. dílčí přezkoumání) proběhla ve dnech 17. 8. až 4. 9. 2009. Po
ukončení kalendářního roku bude následovat II. dílčí přezkoumání hospodaření kraje.
Závěrečná zpráva z přezkoumání hospodaření kraje bude předložena zastupitelstvu
kraje jako součást Závěrečného účtu kraje.



Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2010
Radou kraje byly schváleny Zásady pro sestavování rozpočtu kraje Vysočina na rok
2010. Tyto zásady reagují na současnou ekonomickou situaci. Současně byl zpracován i
harmonogram pro projednávání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010. V současné době
se zpracovávají podklady od jednotlivých správců kapitol a následně proběhne jejich
projednání a zdůvodnění za účasti vedoucích odborů a odvětvových radních.

Odbor informatiky (OI):


eGovernment
V červnu až září 2009 probíhala především ve spolupráci s oddělením hospodářské
správy intenzivní příprava kraje na spuštění agend, které souvisí s novou legislativou,
především pak s problematikou datových schránek. Jde pak zejména o:
- intenzivní činnost tzv. eGON týmu na KrÚ,
- nasazení spisové služby pro příspěvkové organizace (pilotně 40 příspěvkových
organizací zapsaných v obchodním rejstříku, tj. majících povinnost používat
nejpozději k 1. 11. 2009 datové schránky),
- připojení spisové služby KrÚ k datové schránce kraje a její aktivace k 1. 9. 2009,
- vyřešení agendy elektronického podpisu a autorizované konverze,
- zřízení kontaktního centra kraje (zelená telefonní linka 800809809),
- série školení a informační kampaň k nové legislativě.



Aktivace datové schránky kraje Vysočina
Dne 1. 9. 2009 kraj Vysočina aktivoval jako jeden z prvních úřadů v svou datovou
schránku. Tato na první pohled „suchá věta“, která vychází ze zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č.
190/2009, vypovídá o tom, že kraj přistoupil aktivně a v předstihu ke splnění povinností
tohoto zákona.
Zákon upravuje - mimo jiné - zřízení datových schránek, tzn., že od 1. 7. 2009 mají
všechny orgány veřejné moci (např. územně samosprávné celky, ministerstva, státní
orgány, orgány územních samosprávných celků, státní fondy apod.) a právnické osoby
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zřízenu datovou schránku. Dále upravuje jejich aktivaci, která musí nastat nejpozději do
31. 10. 2009. Nebude-li provedena aktivně, bude 1. 11. 2009 datová schránka všem
v zákoně uvedeným subjektům aktivována automaticky.
Aktivací datové schránky se kraj Vysočina zavazuje k elektronické komunikaci se všemi
dalšími vlastníky aktivovaných datových schránek. Jde o krok, který logicky navazuje na
Strategii rozvoje informační společnosti v kraji Vysočina 2009-2013 schválenou Radou
kraje 28. 6. 2009.
Příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina zapsané v obchodním rejstříku
přistoupí k aktivaci datové schránky v průběhu měsíce září a října 2009.
V případě dotazů na provoz datový schránek či problému v komunikaci s krajem
Vysočina prostřednictvím aktivované datové schránky je možné se obrátit na Kontaktní
centrum kraje Vysočina na bezplatném telefonním čísle 800 809 809. Více na www.krvysocina.cz/kc.


EU projekty v oblasti IT
Odbor informatiky připravil a podal k hodnocení projekt vzdělávání v oblasti
eGovernmentu do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a připravil
projektovou žádost na tzv. Technologické centrum kraje a spisovou službu do
Integrovaného operačního programu.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti se uskutečnily veřejnosprávní kontroly použití
veřejných finančních podpor poskytnutých z Fondu Vysočiny nebo z rozpočtu kraje. Dále
byly provedeny ve 12 gymnáziích zřízených krajem Vysočina mimořádné veřejnosprávní
kontroly zaměřené na hospodaření s veřejnými prostředky.
V měsíci září probíhají kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortu
sociálních věcí.



Kontrola výkonu přenesené působnosti krajského úřadu
Dne 20. 6. 2009 vykonalo MF kontrolu výkonu přenesené působnosti krajského úřadu na
úseku cenových kontrol za období roku 2008. Při kontrole nebyly zjištěny žádné
nedostatky.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
V průběhu letních měsíců byly vyhodnoceny a shrnuty výsledky přezkoumání
hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji Vysočina za rok 2008 a vykonána
příprava na přezkoumání hospodaření za rok 2009 (metodická porada, zpracování plánů
přezkoumání, upřesnění předmětu a hledisek přezkoumání v návaznosti na změny
legislativy).
V měsíci září byla zahájena dílčí přezkoumání hospodaření obcí a DSO za rok 2009.

Oddělení hospodářské správy (oHS):


eGovernment
V červnu až září 2009 probíhala ve spolupráci s odborem informatiky intenzivní příprava
kraje na spuštění agend, které souvisí s novou legislativou, především pak
s problematikou datových schránek - viz zpráva odboru informatiky.

4 (celkem 21)

ZK-05-2009-03, př. 3
Počet stran: 21


Veřejná zakázka na centralizované zadání výběru dodavatele elektrické energie pro
krajský úřad a zřizované příspěvkové organizace
Rada kraje Vysočina ve své Strategii pro období hospodářské krize identifikovala jako
jeden z možných příspěvků kraje ke zmírnění negativních dopadů finanční a ekonomické
krize urychlení snahy o soustředění četnějších nákupů kraje a jím zřizovaných
příspěvkových organizací s cílem dosáhnout výhodnějších podmínek nákupu. Za tím
účelem rozhodla realizovat veřejnou zakázku postupem centrálního zadavatele pro
krajský úřad a zřizované organizace.
K realizaci veřejné zakázky vybrala koordinátora/zpracovatele, který v období od
10. 6. 2009 do 21. 7. 2009 provedl sběr a vyhodnocení současného odběru elektrické
energie.
Za účelem zajištění centralizovaného zadávání veřejné zakázky bylo nezbytné uzavřít
smlouvu o společném postupu zadavatelů, jejímž předmětem je úprava vzájemných práv
a povinností centrálního zadavatele (kraje) a pověřujících zadavatelů (zřizované
příspěvkové organizace) k třetím osobám a k sobě navzájem. Smlouva byla podepsána
ke dni 24. 6. 2009.
Na základě analýzy současného odběru elektřiny byla zpracována a radou kraje
schválena zadávací dokumentace a zadání veřejné zakázky. Oznámení o zadání veřejné
zakázky bylo zveřejněno na stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách dne
7. 8. 2009 pod evidenčním číslem 60034744. Lhůta pro doručení nabídek je 21. 9. 2009
do 15 hodin. Kriteriem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena. Pro vyhodnocení
kritéria bude použita elektronická aukce. Termín aukce bude stanoven po otevření obálek
s nabídkami a vyhodnocení kvalifikačních předpokladů uchazečů.



Rekonstrukce objektu Žižkova 16 v Jihlavě
Ve spolupráci s odborem majetkovým byla zahájena realizace odstranění vlhkosti
v přízemí a suterénu pracoviště odboru regionálního rozvoje v objektu Žižkova 16
v Jihlavě. Stavební práce probíhají za nepřerušeného provozu pracoviště. Předpokládaný
termín ukončení prací je konec září 2009.

SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):


Skládka nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
DIAMO, s.p. jako vlastník skládky provádí nadále na základě platného povolení krajského
vodoprávního úřadu k nakládání s vodami čerpání a čištění kontaminovaných
podzemních vod v areálu skládky, souběžně s tím je zajištěn monitoring jakosti
podzemních a povrchových vod na lokalitě. Podařilo se více než řádově snížit množství
znečištěných vod vytékajících z areálu skládky. Byla zpracována analýza rizik a studie
proveditelnosti sanace, na sanaci bylo vydáno územní rozhodnutí o změně využití území.
V současné době se kompletují podklady tak, aby DIAMO, s.p. mohl do konce září podat
žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na Státní fond životního
prostředí ČR. Termíny dané usnesením vlády ČR č. 129 ze dne 2. 2. 2009 jsou plněny.



Seminář k plánům oblastí povodí
Státní podniky Povodí předložily v průběhu srpna 2009 hejtmanovi kraje Vysočina návrhy
plánů oblastí povodí s žádostí o jejich schválení. Proto se po zasedání zastupitelstva
kraje dne 15. 9. 2009 pod záštitou radního Ing. Josefa Matějka uskuteční seminář pro
zastupitele, jehož úkolem je seznámení s návrhy plánů oblastí povodí, jejichž konečný
návrh bude předložen ke schválení na zasedání zastupitelstva kraje dne 10. 11. 2009.
Pro území kraje se jedná o Plán oblasti povodí Dyje, Plán oblasti povodí Dolní Vltavy,
Plán oblasti povodí Horní Vltavy a Plán oblasti povodí Horního a středního Labe.
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Prezentace k plánům je vyvěšena na webových stránkách v dokumentech OLVHZ:
http://www.krvysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=450008&id_dokumenty=40202
07.


Povodně na území kraje Vysočina
V období od poloviny června do poloviny července se na území kraje vyskytly tzv.
bleskové povodně způsobené přívalovými srážkami z bouřek, které způsobily rozvodnění
zejména drobných vodních toků a enormní splachy půdy ze svažitých zemědělských
pozemků. Oproti některým jiným částem ČR, kde jsou škody z těchto povodní ve
stovkách milionů až miliardách Kč (v celé ČR je odhad škod cca 6 miliard Kč), jsou škody
na území kraje podstatně menší. Předběžný odhad škod na majetku celkem 58 více či
méně postižených obcí je cca 40,75 mil. Kč, na majetku kraje pak 3,95 mil. Kč.
V průběhu povodní zasedala Povodňová komise kraje Vysočina, v současné době
OLVHZ zpracovává zprávu o povodni.



Setkání generálních ředitelů zodpovědných za lesy v zemích EU
Koncem června v kraji Vysočina proběhlo Setkání generálních ředitelů zodpovědných za
lesy v zemích EU. Na přípravě tohoto zásadního jednání se více než dva roky podílel i
OLVHZ a to převážně na odborné části zasedání. Výstupem ze Setkání generálních
ředitelů zodpovědných za lesy v zemích EU byla mimo jiné i Jihlavská deklarace o
komunikaci o lesích a lesnictví. Jako součást programu připravil OLVHZ terénní exkurzi
na lesních majetcích ve spolupráci s LDO Přibyslav a KINSKÝ Žďár, a.s. a
dřevozpracující firmou Stora Enzo Timber Ždírec, s.r.o.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Pořádané akce oddělení sociálních dávek a sociálně-právní ochrany dětí
Pro pracovníky úřadů práce v kraji Vysočina, kteří se zabývají dávkami státní sociální
podpory byla zorganizována dne 26. 6. 2009 metodická porada.
Oddělení sociálních dávek a sociálně-právní ochrany dětí provedl plánovanou kontrolu
výkonu státní správy v Městském úřadě Chotěboř a Pelhřimov, zaměřenou na dávky
sociální péče dle vyhl. č. 182/1991 Sb. a kontrolu výkonu státní správy v Úřadu práce
Jihlava, zaměřenou na dávky státní sociální podpory.
Úspěchem jsou dva rozsudky Krajského soudu v Brně, kterými byly zamítnuty žaloby
proti rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, jedna ve věci dávky sociální péče dle
zákona o sociální potřebnosti a druhá ve věci odejmutí dávky státní sociální podpory –
přídavek na dítě.



Jednání Komise AK ČR pro sociální záležitosti
Dne 21. 7. 2009 se uskutečnilo v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina
pokračování jednání Komise Asociace krajů České republiky pro sociální záležitosti.
První jednání proběhlo taktéž na Vysočině, a to v Rezortu Svatá Kateřina u Počátek.
Hlavním tématem byla problematika financování sociálních služeb v roce 2009 a
připravované dotační řízení pro rok 2010. Jednání se opět účastnil i ministr práce a
sociálních věcí JUDr. Petr Šimerka, který svojí osobní účastí dokumentoval závažnost
financování sociálních služeb v tomto roce. Na závěr jednání bylo přislíbeno posílení
financování v roce 2009 o 800 mil. Kč a předběžně navrhnuta částka 5,4 mld. Kč na
financování v roce 2010.



Inspekce kvality soc. služeb a další uspořádané akce odborem sociálních věcí
Semináře:
- 22. 6. 2009 - PhDr. Lea Paulinová – Emoční inteligence (pro ředitele příspěvkových
organizací kraje v oblasti sociálních služeb).
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Inspekce:
- 15. 6. – 17. 6. 2009 – o. s. Ječmínek, Žďár nad Sázavou, terénní programy (21. insp.
typu A).
- 15. 7. – 16. 7. 2009 – Hospicové hnutí Vysočina, Nové Město na Moravě – středisko
hospicové péče (insp. typu C).
- 17. 8. – 19. 8. 2009 – Domov pro seniory Telč (23. insp. typu A).
- 25. 8. – 27. 8. 2009 – Sociální služby Světlá nad Sázavou – domov pro seniory (24.
insp. typu A).
- 2. 9. – 3. 9. 2009 – Apla Vysočina – denní stacionář Jihlava (1. insp. typu B).
- 8. 9. – 9. 9. 2009 – Kolpingovo dílo ČR – terapeutická komunita Sejček (2. insp. typu B).
Metodické návštěvy:
- 1. 7. 2009 – Domov pro seniory Mitrov.
- 8. 7. 2009 – Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou.
- 22. 7. 2009 – Ústav sociální péče Jinošov.
- 18. 8. 2009 – Diagnostický ústav sociální péče Černovice.
- 2. 9. 2009 – Domov pro seniory Třebíč Koutkova, Kubešova.
Porady:
- 22. 6. 2009 - porada ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem Vysočina.
Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Hry IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR - Tábor
130 reprezentantů kraje Vysočina zaznamenalo historicky nejlepší umístění našeho
kraje. V celkovém pořadí obsadila krajská výprava 8. místo. Během her získali mladí
sportovci z Vysočiny 10 zlatých, 7 stříbrných a 3 bronzové medaile. Nejvíce medailových
umístění měli plavci.



Slavnostní vyhlášení ceny hejtmana a Talent Vysočiny
Na základě nominací rozhodla odborná porota o udělení 83 ocenění pro talentované
žáky za výjimečné výsledky v oborech humanitním, uměleckém, přírodovědném,
technickém a sportovním. Tři žáci a jeden kolektiv byli oceněni cenou hejtmana za
ojedinělé a mimořádné výsledky.



Jmenování nových ředitelů škol a školských zařízení kraje
Z důvodu personálních změn způsobených odchody do důchodu byli na základě
výsledků konkurzních řízení jmenovaní noví ředitelé škol:
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava – Ing.
Bohumír Jelínek,
Střední průmyslová škola Třebíč – Ing. Zdeněk Borůvka,
Stření škola Kamenice nad Lipou – Mgr. Pavel Hlaváček,
Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš – Mgr. Alice Bednářová.



Jednání s představiteli fakulty stavební VÚT Brno
Proběhly dvě schůzky mezi vedením kraje, města Havlíčkův Brod a představiteli fakulty
stavební VÚT Brno o možnosti využití areálu bývalé zemědělské školy v Havlíčkově
Brodě pro potřeby VŠ od akademického roku 2011/12, kdy by měl být v tomto areálu
otevřen nový studijní obor stavebního směru. Na základě jednání bude připraven návrh
třístranné smlouvy, která bude řešit společný postup kraje, města a fakulty na vytvoření
podmínek pro zahájení vysokoškolského prezenčního studia.
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Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Oddělení územního plánování
Byly zahájeny práce na zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina,
která bude podkladem pro aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (dále
ZÚR). Projednání zprávy v Zastupitelstvu kraje Vysočina (dále ZK) se předpokládá
do června 2010.
Dne 3. 7. 2009 vynesl Nejvyšší správní soud (dále NSS) rozsudek v případu žaloby tří
obcí kraje Vysočina proti Opatření obecné povahy o Zásadách územního rozvoje kraje
Vysočina, které vydalo ZK 16. 9. 2008. Tímto rozhodnutím NSS pozbyly platnosti články
115 b), 121 a 122 b) části „Návrh ZÚR“, které s odkazem na pořizovanou Strategii
ochrany krajinného rázu kraje Vysočina pozastavily umisťování větrných elektráren na
území kraje. Obce kraje tedy v současné době mohou při pořizování svých územních
plánů a jejich změn navrhovat plochy pro výstavbu větrných elektráren. Rozhodnutí
soudu nabylo účinnosti dnem vyhlášení (3. 7. 2009), přestože rozsudek NSS včetně
odůvodnění dosud nebyl kraji doručen.
Jsou přijímány žádosti obcí o dotace na územně plánovací činnost (poslední termín do
30. 9. 2009).
Dne 3. 9. 2009 proběhlo proškolení projektantů územních plánů za účasti pořizovatelů
z ORP na jednotné zpracování územních plánů podle metodiky MINIS (minimální
standard pro zpracování územních plánů v GIS). MINIS mohou používat všechny obce
kraje zdarma.



Oddělení stavebního řádu
Vedle výkonu běžné agendy přezkoumání rozhodnutí stavebních úřadů v odvolacích a
přezkumných řízeních se ve sledovaném období OÚPSŘ a zejména jeho oddělení
stavebního řádu na základě požadavku MMR soustředilo na zpracování hodnocení a
připomínek vybraných ustanovení připravované novely stavebního zákona. Této činnosti
přikládáme značný význam vzhledem k rozsahu novely (předpokládá se změna cca 80 %
ustanovení zákona) a tím i dopadu na práci stavebních úřadů a úřadů územního
plánování.

Odbor zdravotnictví (OZ):
 Strategický cíl úřadu: Získáme titul Podnik podporující zdraví 2. stupně
17. 6. 2009 proběhl na krajském úřadu audit Státního zdravotního ústavu k přihlášce do
soutěže Podnik podporující zdraví. Na základě vyhodnocení auditu bylo Státním
zdravotním ústavem oficiálně sděleno, že jsme obhájili titul z roku 2007 a zároveň získali
titul Podnik podporující zdraví 2. stupně. Slavnostní předání certifikátů bude probíhat
v říjnu 2009.
 Pandemický plán kraje Vysočina
OZ zahájil práce na komplexní aktualizaci Pandemického plánu kraje Vysočina za
spolupráce ostatních dotčených subjektů – Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina,
Hygienická stanice kraje Vysočina.
 Evropské projekty
OZ podal 1. žádost o platbu na ÚRR za dokončenou 1. etapu rekonstrukce v Nemocnici
Pelhřimov, příspěvkové organizaci.
Dále byla podána monitorovací zpráva na projekt Nemocnice Třebíč, příspěvkové
organizace.
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Odbor životního prostředí (OŽP):
 Podání žádostí do Operačního programu Životní prostředí
V době otevření XI. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) tj. mezi 3. 8. až
17. 8. 2009 byly dle Výzvy pro podávání žádosti a podle hodnotících kritérií upraveny
podklady a podány žádosti o spolufinancování z OPŽP, prioritní osa 3, oblast podpory
3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, na
projekty kraje s názvem „Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II“,
které řeší zateplení objektů a výměnu otvorových výplní.
Žádost II zahrnuje objekty:
- Nemocnice Pelhřimov - pavilon ambulantních služeb,
- Nemocnice Jihlava - interní a diagnostický pavilon.
Žádost II.b zahrnuje objekty:
- Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon,
- Nemocnice Třebíč - porodnický pavilon,
- Střední průmyslová škola Třebíč - budova školy B.
Žádost II.c zahrnuje objekty:
- Nemocnice Nové Město na Moravě - Buchtův kopec,
- Gymnázium Havlíčkův Brod - budova přístavby,
- OA a hotelová škola Bratříků Havlíčkův Brod - areál školy na Kyjovské.


Vydávání stanovisek k žádostem o podporu z Operačního programu Životní
prostředí
V období od 16. 6. 2009 bylo v extrémně krátkých lhůtách vyřízeno neobvykle velké
množství žádostí o vydání stanoviska k žádosti o podporu z Operačního programu
Životní prostředí, celkem 109 žádostí o stanovisko z hlediska potřeb životního prostředí a
územního rozvoje. Z tohoto množství bylo jen 85 žádostí pro projekty týkající se úspory
energií.



Projektový záměr Biodiverzita
Oddělení ochrany přírodních zdrojů v řešeném období zahájilo přípravné práce na
projektu „Biodiverzita“ do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), prioritní osa 6
– Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.2 – Podpora biodoverzity a 6.4 –
Optimalizace vodního režimu krajiny. Do projektu byla zahrnuta stávající maloplošná
zvláště chráněná území, která jsou v péči kraje Vysočina a která vyžadují výrazné
zásahy, neufinancovatelné z běžného rozpočtu odboru. Na územích budou
konkretizovány návrhy jednotlivých opatření a zásahů, ty pak budou projednány
s vlastníky. Tím se zjistí reálná potřeba a možnosti pro zpracování žádosti do OPŽP.



Projekt Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina
Na účet kraje Vysočina již ze Státního fondu životního prostředí přišly první finanční
prostředky, které kraj Vysočina uvolnil pro předfinancovávání v současnosti probíhajícího
projektu „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina“
(podklady pro zřízení smluvní ochrany 8 EVL nebo jejich vyhlášení za ZCHÚ)
z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody
a krajiny, oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
a u něhož je garantována 100% návratnost uznatelných nákladů. V současnosti se jedná
o sumu 982 tis. Kč.
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Oddělení ostatních správních činností (oOSČ):


Úsek voleb
- volby do Evropského parlamentu – od 11. do 22. 6. 2009 probíhala lhůta pro podání
návrhu na neplatnost volby kandidáta – v kraji Vysočina návrh nebyl podán,
- dne 27. 6. 2009 proběhly nové volby do Zastupitelstva obce Šimanov. Zaměstnanci
oOSČ provedli kontrolu průběhu hlasování ve volební místnosti bez zjištění
nedostatků,
- v současné době probíhá organizačně technická příprava voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR – byl vypracován a rozeslán metodický pokyn k zajištění
voleb všem starostům obcí kraje Vysočina včetně harmonogramu úkolů a lhůt,
proběhlo jednání se zástupci tiskárny EKON k zajištění postupu při předávání
podkladů pro tisk hlasovacích lístků, byla navázána spolupráce s Českým
statistickým úřadem při vytváření registru kandidátů, byly zajištěny prostory a
technické vybavení pro školení členů okrskových volebních komisí (dále jen „komise“)
a vypracovány pozvánky na školení předsedů a zapisovatelů komisí. Ke
dni 26. 8. 2009 do 16 hodin, kdy končila lhůta pro podání kandidátních listin, převzalo
oOSČ celkem 16 kandidátních listin. Od 26. 8. do 30. 8. 2009 proběhlo přezkoumání
kandidátních listin a rozeslány v několika případech výzvy k odstranění závad na
kandidátní listině, případně jejích přílohách. Nejpozději do 10. 9. 2009 musí oOSČ
rozhodnout o škrtnutí kandidáta, o registraci kandidátní listiny nebo o odmítnutí
kandidátní listiny.



Úsek matrik a státního občanství
- bylo vydáno 1 239 osvědčení o státním občanství České republiky,
- byly podány 4 žádosti o udělení státního občanství České republiky,
- v šesti případech bylo zajištěno složení státoobčanského slibu,
- bylo ověřeno 29 matričních dokladů určených do ciziny,
- byly vykonány 4 kontroly u úřadů pověřených vedením matrik,
- byly založeny dodatečné záznamy do sbírek listin a provedeny zápisy do opisů
matričních knih.



Splnění povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů
Ke dni 30. 6. 2009 splnili všichni veřejní funkcionáři kraje Vysočina povinnost uloženou
jim zákonem o střetu zájmů a v zákonem stanovené lhůtě odevzdali příslušné oznámení
podle tohoto zákona. Krajský úřad dále poskytoval metodickou pomoc ředitelům
příspěvkových organizací kraje Vysočina, kterých se tato povinnost letos také poprvé
týkala.



Porada tajemníků
Dne 2. 9. 2009 proběhla pravidelná porada tajemníků úřadů obcí II. a III. stupně. Hlavním
bodem programu bylo sjednocení postupu obcí kraje vysočina při aplikaci zákona o právu
shromažďovacím s důrazem na boj proti sílícím projevům extremismu.



Úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
- byla provedena kontrola výkonu přenesené působnosti vykonávané na úseku EO, OP
a CD na Městském úřadu Pelhřimov a na úseku EO u úřadů městyse Božejov,
Okříšky a obecních úřadů Senožaty, Nové Syrovice,
- ve spolupráci s odborem informatiky byl vypracován program pro účely zjišťování
adres pro doručování, který využívají všichni zaměstnanci kraje při odesílání veškeré
korespondence.
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Úřední deska
Ve sledovaném období zajistilo oOSČ vyvěšení 164 dokumentů na úřední desce
krajského úřadu.



Úsek přestupků
- ve sledovaném období bylo na oOSČ doručeno 26 odvolání v přestupkových věcech,
3 odvolání proti rozhodnutí dle ust. § 5 občanského zákoníku a 2 odvolání proti
usnesení o ustanovení opatrovníkem. Ve 3 případech bylo vydáno stanovisko
k delegaci místní příslušnosti. Bylo vyřízeno 19 přezkumů rozhodnutí o přestupku,
- byla provedena kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků u Komise
k projednávání přestupků města Telč a Městském úřadu Telč, odboru dopravy. Na
začátek září 2009 je plánována spojená kontrola přestupkové agendy na odboru
správních činností Městského úřadu Třebíč,
- ve sledovaném období bylo jedno rozhodnutí oOSČ přezkoumáno Ministerstvem
vnitra, odborem všeobecné správy (nebylo zjištěno pochybení oOSČ, odvolání bylo
zamítnuto) a jedno odvolání bylo zasláno na přezkum Ministerstvu dopravy (dosud
nevyřízeno). Na základě podnětu na přezkum byla v jednom případě zkoumána
zákonnost rozhodnutí oOSČ Ministerstvem vnitra, odborem všeobecné správy
(nezákonnost v postupu oOSČ nebyla zjištěna a tudíž přezkum nebyl zahájen).



Úsek registrace dobrovolných svazků obcí a zájmových sdružení právnických
osob
Ve spolupráci s odborem ekonomickým a odborem regionálního rozvoje byly
připomínkovány zakladatelská smlouva a stanovy dobrovolného svazku obcí s názvem
Čistá voda – Radešínská Svratka, Řečice se sídlem Radešínská Svratka 134.

SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Projekty předložené do ROP Jihovýchod (celkem 15)
- II/129 Cetoraz – Jiřičky,
- II/410 od I/23 – Želetava,
- II/351 od II/602 – Třebíč,
- III/03810 Havlíčkův Brod – Přibyslav,
- II/360 Jimramov – Moravec,
- II/348, II/131 Štoky - Petrovice – Větrný Jeníkov,
- II/409 Počátky – průtah,
- II/354 Nové Město na Moravě – Svratka,
- II/402 Batelov – Třešť,
- II/151, III/15113 od I/38-Budeč+Štěpkov-Budkov,
- II/639 Horní Cerekev – Kostelec,
- II/133 Horní Cerekev - kř. II/602,
- III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi,
- II/339 Ledeč nad Sázavou - hranice kraje,
- II/152 Jaroměřice – Hrotovice.



Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP Jihovýchod
- II/405 Příseka – Brtnice,
- II/129 Humpolec - most ev.č. 129-011.
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Přijaté dotace z ROP Jihovýchod
163 mil. Kč.



Dopravní obslužnost
K termínu druhé změny JŘ 14. 6. 2009 byla realizována 5% varianta ze závěrů projektu
pro realizaci náhrady části rozsahu veřejné drážní osobní dopravy, veřejnou linkovou
osobní dopravou v rámci základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina.
Záměr budování IDS kraje Vysočina.
V průběhu hodnoceného období se uskutečnilo několik průběžných jednání se
zpracovatelem studie. Termín na zpracování studie je do 28. 8. 2009. Po seznámení se
závěry studie, bude ve vedení kraje rozhodnuto o dalším postupu.
Průběžně pokračovala jednání s ČD o smlouvě na rok 2010 a obnově vozidel z ROP.



Investiční výstavba
Byla zajištěna zadávací řízení na výběr zhotovitelů 15 akcí na projekty předložené do
ROP Jihovýchod a byla zahájena realizace těchto akcí.



Správní činnosti
V oblasti přenesené působnosti byla dokončena výměna eurolicencí pro mezinárodní
nákladní dopravu u 343 dopravců a osobní dopravu u 43 dopravců.

Odbor kultury majetkové péče (OKPP):


Příprava projektů do ROP Jihovýchod
- zpracování žádostí dvou zastupitelstvem kraje schválených projektových záměrů
„Muzea a galerie na Vysočině on-line“ a „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
k předložení do Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast podpory 2.2
Rozvoj služeb v cestovním ruchu,
- příprava projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových
expozic“ do Regionálního operačního programu Jihovýchod.



Dotační tituly na úseku OKPP
- finanční mechanismus EHP/Norska (administrace programu, průběžná kontrola
jednotlivých sub-projektů - příjemců dotace),
- dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina (administrace - poskytování
konzultací v rámci realizační fáze jednotlivých projektů, vyúčtování dotací, kontrola),
- grantový program Fondu Vysočiny Památkově chráněná území II (administrace podpis smluv s jednotlivými příjemci dotace),
- dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina
souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
(poskytování konzultací v rámci realizační fáze jednotlivých projektů, vyúčtování
dotací, kontrola),
- dotace na podporu neprofesionálního umění (vyúčtování dotací, kontrola, vyplácení
dotací jednotlivým pořadatelům přehlídek; příjem a administrace žádostí o dotaci
účinkujících z kraje Vysočina při jejich účasti na národních přehlídkách v jiném kraji).

 Rozpočet kapitoly Kultura na rok 2010
Příprava rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2010 včetně projednání návrhů rozpočtů
příspěvkových organizací na úseku kultury.


Výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče
- vydávání závazných stanovisek k obnově národních kulturních památek, odvolání
a přezkumy správních rozhodnutí, kontrola výkonu přenesené působnosti obcí
s rozšířenou působností a další správní činnost na úseku památkové péče),
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ukončena kontrola výkonu přenesené působnosti kraje Památkovou inspekcí MK ČR
bez závažných nedostatků (prováděna periodicky 1x za dva roky).

Odbor majetkový (OM):


Některé významné investiční akce řešené odborem
Byla dokončena výběrová řízení na dodavatele některých významných staveb a tyto
stavby byly zahájeny nebo jsou v současné době zahajovány:
- Gymnázium Chotěboř – přístavba tělocvičny s učebnami,
- Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina – výjezdová stanoviště Přibyslav,
Velká Bíteš a Jemnice,
- Dětské centrum Jihlava – přístavba rehabilitačního pavilonu,
- VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická – vybudování svářečské dílny.
Bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby Domov pro seniory Velké Meziříčí
– novostavba.
Dále byla dle plánu dokončena řada stavební akcí. Z nejvýznamnějších dokončených
staveb je možné uvést:
- Ústav sociální péče Zboží – rekonstrukce budovy (akce je již kompletní včetně dříve
zprovozněné ubytovací přístavby),
- SPŠ a SOU Pelhřimov – rekonstrukce a nástavba dílen,
- Akademie – VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou –
rekonstrukce kuchyně,
- SPŠ Třebíč – rekonstrukce pro zavedení oboru energetika.
Probíhají největší investiční akce kraje v oblasti zdravotnictví – infrastruktura nemocnic.
Dokončeny byly etapy akce v Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Nové Město na Moravě,
zahájena je stavba v nemocnici Třebíč.
Postupně se dokončují nebo se blíží dokončení všech akcí spolufinancovaných
z Operačního programu životní prostředí na zateplení budov ve vlastnictví kraje
Vysočina.



Některé významné majetkoprávní agendy řešené odborem
Probíhá intenzivní majetkoprávní příprava dopravních staveb spolufinancovaných z ROP
nebo z rozpočtu kraje, resp. KSÚSV.
Byla řešena změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a
povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v souvislosti se
změnou legislativy a potřebných úprav u KSÚSV.
Připravuje se řešení majetkoprávního vypořádání pozemků dalších úseků pod silnicemi
II. a III. tříd.
Průběžně jsou řešeny požadavky obcí a dalších investorů dotýkající se nemovitého
majetku kraje, nárůst případů zejména u agendy věcných břemen je meziročně značný.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Dopravní koncepce v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007-13 (dále jen OP AT-CZ)
Na základě požadavků Monitorovacího výboru (dále jen MV) OP AT-CZ byla na 6. MV
dne 18. 6. 2009 představena Ivetou Fryšovou společná dopravní koncepce příhraničních
regionů krajů Jihomoravského, Jihočeského a Vysočina a země Dolní Rakousko.
Zodpovědnost za přípravu podkladů a vyjednání rozdělení finančních alokací na české
straně převzal Odbor regionálního rozvoje kraje Vysočina (dále jen “ORR“) pod záštitou
radního M. Hyského.
13 (celkem 21)

ZK-05-2009-03, př. 3
Počet stran: 21
Cílem koncepce byla:
1)
dohoda o rozdělení finanční alokace ERDF z oblasti podpory 2.5 Doprava a
regionální dostupnost OP AT-CZ mezi tři české kraje, požadavek kraje Vysočina na
částku ve výši 4 100 000 EUR na připravované dopravní projekty,
2)
příprava dokumentu společné dopravní koncepce v českém a německém jazyce a
vyhotovení podrobných mapových podkladů pro prezentaci před členy 6. MV.
Výsledkem několikaměsíční práce byla:
ad 1) dohoda tří krajů o rozdělení finančních prostředků, pro kraj Vysočina v plné výši
4 100 000 EUR (investiční projekty mají být předloženy na podzim 2010 odborem
dopravy a silničního hospodářství),
ad 2) dopravní koncepce, kterou připravil ORR, byla na 6. MV vzata na vědomí bez
připomínek, tj. dopravní projekty kraje Vysočina mohou být v OP AT-CZ předloženy
jako součást pozitivně přijaté dopravní koncepce a budou při projednávání na MV
podpořeny všemi zúčastněnými stranami.


Projekt Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU
Projekt „Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU“ byl 18. 8. 2009
předložen v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů
EHP/Norska. Nositelem projektu je kraj Vysočina, partnery projektu jsou Development
Center of East Iceland (partnerství s institucí z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska je
podmínkou realizace projektu) a Zakarpatská oblast Ukrajiny. Cíle projektu jsou:
- zvýšit absorpční kapacitu regionu Vysočina pro rozvojová partnerství a přípravu
společných projektů s členskými i nečlenskými státy EU,
- zvýšit absorpční kapacitu regionu Vysočina ve vztahu k pomoci partnerskému
regionu Zakarpatská Ukrajina za přispění partnera z Islandu,
- vytvořit strategii pro pomoc rozvojových aktivit v Zakarpatské Ukrajině prostřednictvím
projektů v rámci mezinárodní spolupráce, případně prostředků kraje.
Pokud bude projekt podpořen, bude realizován v roce 2010, celkový rozpočet projektu je
60 000 €.



Partnerství v projektech s vysokými školami
Byly zveřejněny výsledky 1. výzvy prioritní osy 2.4 Partnerství a sítě v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oba dva projekty, do kterých se kraj
Vysočina zapojil jako partner, byly podpořeny. Projekt EGEI – Platforma pro elektroniku a
komunikační technologie získal podporu 39 mil. Kč a jeho nositelem je Vysoké učení
technické Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Projekt „Most
k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť“ získal podporu 13,5 mil. Kč a jeho nositelem je
Vysoká škola polytechnická Jihlava.



Místní Agenda 21
- 24. 6. 2009 proběhlo setkání meziodborové pracovní skupiny pracovníků úřadu
k problematice MA 21. Požadavkem pro další práci této skupiny bylo zpracování
přehledů všech existujících pracovních skupin kraje. Tento požadavek byl
prostřednictvím ředitele poslán všem vedoucím pracovníkům úřadu. Výsledky: na
úřadě pracuje 39 formálních i neformálních pracovních skupin,
- 20. 7. 2009 a 4. 8. 2009 se uskutečnila setkání pracovní skupiny Zdraví 21 – hlavním
bodem programu byla příprava Programu „Prevence dětských úrazů na základních
školách v kraji Vysočina“, který je směřován na žáky a učitele prvního stupně ZŠ
kraje Vysočina a projekt „Životní styl a zdraví mládeže v kraji Vysočina“. Projekty byly
vypracovány ve spolupráci s odborem zdravotnictví krajského úřadu Kraje Vysočina a
p. Wasserbauerem z SZÚ (členové pracovní skupiny Zdraví 21). Byly osloveny

14 (celkem 21)

ZK-05-2009-03, př. 3
Počet stran: 21



zdravotní pojišťovny v kraji Vysočina s návrhem spolufinancování projektů na
prevenci dětských úrazů. Projekty budou v rozpočtu OZ, který bude jejich nositelem.
Společné jednání pro aktualizaci Akčního plánu Zdraví 21 pro období 2010-11 je
naplánováno na 10. 9. 2009,
Zásady MA 21 a Zdraví 21 – 7. 9. 2009 bude ukončeno přijímání žádostí pro letošní
rok. Vyhodnocení bude uvedeno v následující zprávě.

Projekt „Vysočina 21“ - propagace a realizace místní Agendy 21 a udržitelného
rozvoje v kraji Vysočina“
V rámci realizovaného projektu byly uskutečněny nebo budou uskutečněny následující
akce:
- Setkání pracovníků samosprávy - 25. 6. 2009
V rámci projektu „Vysočina 21 – propagace a realizace místní Agendy 21 a
udržitelného rozvoje v kraji Vysočina“ připravil ORR setkání pracovníků samosprávy.
Toto jednání plynule navázalo na pravidelná setkávání pracovníků ORP III. stupně,
která se konala v rámci projektu „Partnerství pro Vysočinu“. Okruh účastníků byl
rozšířen o koordinátory místní Agendy z důvodu užší spolupráce pracovníků
samosprávy v oblasti místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje.
Setkání pracovníků samosprávy bylo rozděleno do dvou bloků. V rámci 1. bloku byly
představeny operační programy a další dotační tituly v podání příslušných pracovníků
Odboru regionálního rozvoje. Druhý blok probíhal formou diskuze, kdy předmětem
diskuze byla problematika v rámci Fondu Vysočiny, Programu obnovy venkova,
místní Agendy 21, NNO, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Cíl 3
Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013.
Jedním z témat u kulatých stolů byla i spolupráce s NNO na úrovni obce. Na základě
podnětů byl doplněn dotazník, který byl rozeslán na všechny regionalisty a
koordinátory MA 21 v kraji k vyplnění. Vyplněné dotazníky budou využity při přípravě
podzimních setkání s NNO na ORP.
- Soutěž pro veřejnost o nejlepší slogan, vtip a rekord
V červnu byla vyhlášena soutěž o zajímavé ceny. Tato soutěž probíhá ve třech
kategoriích. Podstatou prvních dvou kategorií je vyhledat či vymyslet nejlepší
SLOGAN (kategorie A) a nejlepší VTIP (kategorie B) s tematikou udržitelného rozvoje
nebo problematiky místní Agendy 21. Slogan by měl stručně vystihnout danou
problematiku, vtip může být jak slovní, tak i kreslený. Inspiraci k dané problematice
lze vyhledat na internetových stránkách www.ma21.cz nebo www.nszm.cz/ur. Cílem
kategorie C s názvem REKORD 21 je nashromáždit co nejvíce příkladů, kde
jakýmkoliv způsobem figuruje číslo 21. Může se jednat o nejrůznější symboly,
označení či názvy, kde má číslo 21 opodstatněný smysl a tento smysl musí být
popsán. Byl vydán informační leták v nákladu 2 000 ks, který byl distribuován na
obce, školy, knihovny a informační centra v kraji. Uzávěrka soutěže je 30. 9. 2009.
Vybrané vtipy a slogany zaslané do soutěže budou sloužit k další propagaci a
potřebám projektu Vysočina 21.
- Konference realizátorů místní Agendy 21 a Zdraví 21 a dalších zájemců o tuto
problematiku (9. 9. 2009)
Dne 9. 9. 2009 se pod záštitou Ing. Bc. Martina Hyského, radního pro oblast
regionálního rozvoje, uskuteční Konference realizátorů místní Agendy 21 a Zdraví 21
a dalších zájemců o tuto problematiku, jejíž realizace bude probíhat v rámci projektu
„Vysočina 21 – propagace a realizace místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje v kraji
Vysočina“.
Účastníky budou pracovníci kraje, odborníci v dané oblasti, příslušní pracovníci obcí
s rozšířenou působností, kteří mají ve své náplni práce oblast regionálního rozvoje,
pracovníci obcí, kteří mají ve své pracovní náplni koordinaci místní Agendy 21,
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zástupci škol zařazených v síti Škol podporujících zdraví a ostatní zájemci o tuto
problematiku.
Cílem konference bude řešení problémů při zavádění udržitelného rozvoje realizátory
místní Agendy 21 a Zdraví 21.
- Analýza NNO v kraji Vysočina
V rámci projektu Vysočina 21 byl uzavřen sběr dat v dotazníkovém šetření Analýzy
NNO. Celkem se do něj zapojilo 150 organizací. Výsledky analýzy budou zpracovány
a vydány formou publikace, která bude obsahovat i jmenný rejstřík NNO. Výsledky
šetření budou hodnotit úroveň rozvoje neziskového sektoru od obdobného průzkumu,
který jsme prováděli na přelomu let 2005/2006.
Projekt „Vysočina 21“ byl nominován do soutěže „Dobrá rada nad zlato“, kterou vyhlašuje
Národní vzdělávací fond, o.p.s., v návaznosti na Inspirační databanku pro rozvoj lidských
zdrojů Topregion.cz. Soutěž bude uzavřena 30. 9. 2009.


KOUS - Koordinační uskupení NNO Vysočiny
KOUS Vysočina předložil vyúčtování dotace kraje na činnost v 1. pololetí letošního roku.
Materiál byl projednán na zasedání rady kraje. Spolu s vyúčtováním přišla i žádost o
podporu na druhé pololetí. Po projednání této žádosti byl požadavek 100 tis. Kč krácen
na 80 tis. Kč. Následně byla s KOUS uzavřena smlouva o poskytnutí dotace.
Ve spolupráci s KOUS připravujeme na přání radního Krčála metodiku pro vyhlášení
soutěže o nejvýznamnější dobrovolnický počin. Soutěž by měla být vyhlášena koncem
letošního roku.
Mezi další připravované projekty patří projekt neziskové organizace Hestia, který je
zaměřen na problematiku dobrovolnictví.
Do OP VK je připravován projekt na vzdělávací kurz pro manažery NNO.
Ve spolupráci s organizací AMA ze Středočeského kraje a KOUS Vysočina připravujeme
seminář pro zájemce z řad NNO o zahraniční pracovní cestu, při které navštíví zařízení
pro poskytování sociální pomoci, vzdělávání dospělých a péče o dítě na Slovensku,
v Estonsku a Švédsku. K tomuto se bude na KrÚ konat dne 23. 9. 2009 seminář. Cesta
bude hrazena z projektu financovaného z OP LZZ.



Fond Vysočiny Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých
podnikatelů na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních
zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor
Kraj Vysočina jako každoročně vyhlásil v rámci Fondu Vysočiny Grantový program na
zvýšení konkurenceschopnosti malých podnikatelů na Vysočině formou příspěvku na
pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor,
který administruje ORR. V roce 2009 byl na tento program alokován dosud největším
objem finančních prostředků, a to 14 000 000 Kč. Termín pro předkládání žádostí vypršel
dne 30. 6. 2009. Celkem bylo přijato 131 dotačních žádostí přesahujících dohromady
částku 16 000 000 Kč. Z formálních důvodů bylo několik žádostí vyřazeno a malí
podnikatelé v kraji Vysočina přijmou od kraje Vysočina dotace v celkové výši téměř 14
milionů Kč.
Význam této dotace spočívá především v tom, že podnikatel nedostane celkovou částku
na novou technologii, ale musí jí také sám spolufinancovat, tj. kraji se podařilo vyvolat
investice v sektoru malých podnikatelů téměř 50 000 000 Kč. Novým podprogramem,
který byl v letošním roce vyhlášen, zaměřeným na splácení jistiny již poskytnutých
účelových úvěrů, se kraj Vysočina snažil přizpůsobit letošní výzvu tíživé hospodářské
situaci.
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Kancelář kraje Vysočina v Bruselu (dále jen „kancelář“)
V období 16. 6. 2009 – 15. 9. 2009 se kancelář zabývala zejména realizací následujících
propagačních akcí při příležitosti závěru Českého předsednictví v Radě EU:
- Prezentace kraje Vysočina v Evropské komisi – Generální ředitelství Evropské
komise pro personál a administrativu (23. 6. 2009)
Propagace turistických destinací a zajímavostí v kraji Vysočina v rámci
prezentace věnované České republice na Generálním ředitelství Evropské komise
pro personál a administrativu připravená kanceláří ve spolupráci s Českou
podnikatelskou reprezentací při EU (CEBRE).
- Dernisáž výstavy soustředěný pohled – výběr české grafiky ze sbírek Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě (24. 6. 2009)
Výstavu české grafické tvorby 60. let - Soustředěný pohled ze sbírek Oblastní galerie
Vysočiny v Jihlavě připravila kancelář ve spolupráci s Oblastní galeriíí Vysočiny a
kabinetem eurokomisaře Vladimíra Špidly při příležitosti Českého předsednictví
v Radě EU pod záštitou eurokomisaře Vladimíra Špidly jako součást výstavního cyklu
moderního českého umění Českýma očima, který je po ukončení výstav v Minigalerii
09 na patře eurokomisařů v budově Evropské komise Berlaymont postupně
představován i české veřejnosti v pražském divadle Bez zábradlí. Výstavu ze sbírek
Oblastní galerie Vysočiny shlédly díky lokalizaci na patře eurokomisařů špičky
evropské i mezinárodní politiky. Posledním návštěvníkem výstavy byl např. prezident
Senegalu, pan Abdoulaye Wade, s delegací. Kraji Vysočina se tak dostalo velmi
široké mezinárodní propagace.
- 3. Česká Street Party v Bruselu (27. 6. 2009)
Kraj Vysočina se zapojil již potřetí do České Street Party v Bruselu
spoluorganizované bruselskými zastoupeními českých krajů a Stálým zastoupením
České republiky při Evropské unii za účelem prezentace České republiky, jejích krajů.
Kancelář ve spolupráci s ORR zajistila prezentaci kraje na stánku v rámci Street
Party. Prezentovány byly turistické destinace a zajímavosti na Vysočině (nechybělo
ani představení probíhající Dolnorakouské zemské výstavy) a regionální speciality –
pivo Ježek, limonáda ZON, uzeniny Vysočina Hodice, sýry z Jaroměřic nad
Rokytnou. Bel. České Street Party se v letošním roce zúčastnilo přes 5000 osob
převážně z řad zaměstnanců Evropských institucí, ale i belgické veřejnosti. O stánek
kraje Vysočina byl trvalý zájem po celou dobu akce, ať už šlo o regionální speciality či
propagační materiály.
Dále se kancelář v daném období věnovala své standardní práci spočívající především
v monitoringu a poskytování informací (v daném období zejména ohledně politiky
soudržnosti a její budoucnosti, Evropského globalizačního fondu, podpory broadbandu
aj.), aktualizaci webových stránek kanceláře www.vysocina.eu/Brusel, navazování
kontaktů, podpoře spolupráce (kancelář zajistila partnery pro několik projektů kraje
Vysočina) a přípravě aktivit kraje Vysočina v Bruselu pro podzim 2009. Kancelář
spolupracovala i na návštěvě delegace kraje Vysočina v partnerském regionu
Champagne Ardenne v září 2009.

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


Kompletace podkladů o povodňových škodách v kraji
Ve spolupráci se zástupci OLVHZ, předsedou bezpečnostní komise Janem Slámečkou
a zastupitelem Ing. Miroslavem Houškou byl proveden soupis škod na obecním a
krajském majetku, které vznikly v důsledku mimořádných událostí (zejména přívalových
dešťů a následných záplav, povodní, vichřicí apod.) v průběhu měsíců června a července
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2009. Tyto podklady byly předány Ministerstvu pro místní rozvoj za účelem zpracování
Strategie obnovy území a vyhlášení příslušných dotačních programů.


Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2009 kraje Vysočina
13. 8. 2009
Letos se do soutěže o nej obec kraje Vysočina přihlásilo 30 obcí. Devítičlenná komise
pak rozhodla o vítězi – obci Hluboké u Náměště nad Oslavou. Celkem bylo předáno 17
ocenění, kraj Vysočina mezi oceněné obce rozdělil na věcných a finančních darech
500 000 Kč. Starostka obce Marie Svobodová převzala z rukou hejtmana také cenu
Zastupitelstva kraje Vysočina – Vesnice Vysočiny. Celostátní kolo soutěže bude
vyhlášeno 12. září. OSH připraví prezentaci s fotografiemi k promítnutí.



Slavnostní otevření staveb
- Otevření obchvatu městyse Bohdalov dne 27. 7. 2009
Stavba trvala 22 měsíců a kraj Vysočina a Evropská unie prostřednictvím
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod za ni zaplatily téměř 112
milionů korun. Stavba téměř 3 km dlouhého úseku skončila o měsíc dříve.
- Předání centrálních dílen Střední školy Pelhřimov dne 29. 7. 2009
Rekonstrukce dílen na Křemešnické ulici probíhala téměř rok a kraj za ni zaplatil více
než 34 milionů korun. Střední škola tak soustředila většinu své praktické výuky do
jednoho areálu. V nově rekonstruované patrové budově bude soustředěna praxe pro
praktickou výuku kvalifikovaných řemeslníků v oborech truhlář a zámečník, operátor
dřevařské a nábytkářské výroby.
- Zprovoznění mostu v obci Čechov dne 29. 7. 2009
Nový železobetonový most vznikl na místě původního přemostění, které v dubnu
2006 strhla ničivá povodeň. Celkové náklady na stavbu dosáhly 22 milionů korun,
přičemž 80% částky uhradí státní dotace a o zbývajících 4,2 milionů korun se podělí
kraj Vysočina a obec Číchov. Celá konstrukce je projektována tak, aby odolala i
stoleté vodě. Krajská rada doporučila zastupitelstvu schválit obci Číchov dotaci na
úhradu nákladů ve výši 1 977 tisíc korun. Dnes budou zastupitelé materiál
projednávat.



Prezentace kraje v rámci projektu „Vítejte na Vysočině“ odstartovala
Zastupitelé kraje Vysočina měli možnost se již dvakrát setkat s novou formu prezentace
kraje. Mobilní stan v krajských barvách, vybavený propagačními materiály a školeným
promo-týmem, bylo poprvé možno vidět 15. 8. 2009 na závěrečném koncertu
Mezinárodního festivalu Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou a 22. 8. 2009 na
Zlaté podkově v Humpolci. Kraj se nevšední formou bude prezentovat nejen na pěti
vybraných akcích, které finančně podporuje, ale následně i na akcích, které úřad
pravidelně organizuje v rámci svých marketingových aktivit (např. Den otevřených dveří).
Součástí projektu je pořízení nafukovacího stanu, ozvučení (mikrofony, reproduktory) a
velkoplošné obrazovky s DVD přehrávačem, společně s prezentačními stěnami, "Roll
Upy" a bannery. Součástí projektu je i výroba tiskovin („image publikace" a úsporná
varianta "image skládačka") a brožura "Čistá Vysočina" a také filmových videospotů a
propagačního filmu o kraji Vysočina (natáčení právě probíhá, dodány budou na začátku
příštího roku). Pořízeny byly reklamní předměty (papírové tašky a šňůrky na krk).
Rádi Vás přivítáme ve stanu na těchto akcích: V říjnu na 12. Mezinárodním festivalu
dokumentárních filmů v Jihlavě a Festivalu Modré dny (Společensko-kulturně-vzdělávací
festival) a pravděpodobně v prosinci na akci „Zlatá lyže“ v Novém Městě .
Po skončení projektu "Vítejte na Vysočině" budeme samozřejmě využívat všech jeho
výstupů několik dalších let.
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Projekt „Vítejte na Vysočině“ připravilo a řídí oddělení vnějších vztahů. Projekt byl
podpořen Regionálním operačním programem NUTS2 Jihovýchod, Prioritní osa:
2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním
ruchu.


Organizační zajištění akcí kraje Vysočina
- 23. až 25. 6. 2009 na Vysočině proběhla akce v rámci Předsednictví ČR v Radě EU
s názvem „Setkání generálních ředitelů zodpovědných za lesy v zemích EU“,
- 1. 7. 2009 na Vysočině proběhlo setkání hejtmanů s policejním prezidentem a řediteli
krajských policejních ředitelství,
- 30. 7. až 1. 8. 2009 navštívila kraj Vysočina nejvyšší politická delegace ze Zakarpatské
oblasti Ukrajiny, našeho partnerského regionu,
- 19. až 21. 8. pracovní cesta do Nitranského samosprávného kraje,
- 20. až 22. 8. pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny – kontrola průběhu
realizace projektů (dáno dle smlouvy o spolupráci),
- 1. až 3. 9. 2009 pracovní cesta Champagne-Ardenne,
- 10. až 13. 9. 2009 pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny – slavnostní předání
díla do užívání.

ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení interního auditu (oIA):


Interní audit administrativních postupů v systému smluv
Pracovníci oddělení interního auditu dokončili interní audit administrativních postupů
v systému smluv. Předmětem auditu byly procesy při uzavírání (distribuci, oběhu,
kontrole, schvalování) a evidenci smluv na krajském úřadu. Cílem interního auditu bylo
identifikování a posouzení potenciálních rizik v těchto procesech a prověření, zda existují
a fungují tzv. řídící a kontrolní mechanismy ke snížení možných rizik. Výsledkem auditu
je celkem 11 doporučení a návrhů řešení ke zlepšení procesů a k minimalizaci
identifikovaných rizik. Doporučení se týkají zejména problematiky zavedení softwarové
podpory, dále upozornění zaměstnanců a osob oprávněných k podpisu smluv (i
samosprávy) na hlavní zásady pro „bezpečnou“ administraci smluv.



Interní audit školních statků
Pracovníci oddělení interního auditu obnovili a v současné době dokončují práce na
interním auditu školních statků. Školní statky byly příspěvkovými organizacemi kraje.
Cílem interního auditu je nezávislé a objektivní prověření vypořádání veškerých
pohledávek, závazků a ostatních záležitostí v souvislosti s rušením školních statků.
Zvláštní pozornost si vyžádala problematika akcií. Interní audit prověřoval též nastavení
obecných postupů (řídících a kontrolních mechanismů) při rušení příspěvkových
organizací kraje Vysočina (existence a potřeba metodiky).



Autoprovoz
Oddělení interního auditu ve spolupráci s odborem analýz vyhodnocuje efektivnost
autoprovozu na krajském úřadu. V tuto chvíli probíhá pořizování dat z cestovních příkazů
za rok 2008 a první pololetí roku 2009.
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Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (oPKŽÚ):


Legislativa
oPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 29 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny ke 2 návrhům zákonů, ke 4 návrhům
nařízení vlády, k 18 návrhům vyhlášek a k 5 návrhům materiálů nelegislativní povahy.



Změny organizační struktury krajského úřadu
oPKŽÚ se podílelo na přípravě organizační změny realizované k 1. 7. 2009 – viz výše.

Oddělení řízení lidských zdrojů (oŘLZ):


Slevy pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti
Při zpracování srpnových výplat zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a
odměn uvolněných zastupitelů kraje provedlo oddělení řízení lidských zdrojů zúčtování
slevy pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, kterou přinesla od 1. 8. 2009 novela zákona č. 589/1992 Sb., o
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. První
sleva náležela za měsíc srpen a současně byla uplatněna mimořádná sleva na pojistném
za předcházející měsíce roku 2009. Slevy umožněné zákonem představují úsporu
nákladů zaměstnavatele.



Výběrová řízení na obsazení pracovních míst zaměstnanců kraje Vysočina
zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina
V období od 16. 6. do 31. 8. 2009 probíhalo a bylo ukončeno 8 výběrových řízení,
pro další 4 výběrová řízení byla zajištěna administrace a organizační zabezpečení
průběhu (neukončená výběrová řízení).



Připravované vzdělávací aktivity pro zaměstnance kraje Vysočina zařazené do
Krajského úřadu kraje Vysočina
V druhé polovině července 2009 proběhlo vyhodnocení dvou vypsaných veřejných
zakázek malého rozsahu (do 200 tis. Kč) na zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců
kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina.
Jedná se o zajištění seminářů na téma „Asertivita“ konaných v II. pololetí roku 2009,
s cílem podpořit rozvoj znalostí a schopností zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do
Krajského úřadu kraje Vysočina v oblasti asertivních dovedností. Celkem se jedná o 5
seminářů, kterými by mělo projít 120 zaměstnanců, kteří mají tuto potřebu v plánu
vzdělávání.
Druhou připravovanou vzdělávací aktivitou je zajištění seminářů na téma „Týmová
spolupráce“ konaných v II. pololetí roku 2009, s cílem podpořit rozvoj znalostí a
schopností vedoucích zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu
v oblasti týmové spolupráce a vedení pracovních týmů. Celkem se jedná o 3 semináře,
kterými by měli projít všichni vedoucí zaměstnanci KrÚ.



Úřad roku Půl na půl
Oddělení řízení lidských zdrojů zajistilo účast v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt
k rovným příležitostem“. Soutěž je pod záštitou Ministerstva vnitra ČR realizována
obecně prospěšnou společností Gender Studies. V letošním roce soutěž probíhala již
potřetí. V nultém ročníku se krajský úřad umístil na 8. místě. V prvním ročníku na 6.
místě. Výsledkem třetího ročníku je umístění Krajského úřadu kraje Vysočina na 5. místě
v kategorii krajské úřady.

V Jihlavě dne 31. 8. 2009
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