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Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 16. 9. 2009 s výhledem do 10. 11. 2009
Následující písemná zpráva zachycuje období od 16. 9. 2009 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 23. 10. 2009 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
10. 11. 2009 (6. zasedání v roce 2009). Je přílohou materiálu (ZK-06-2009-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor analýz (OA):


Zpracování dat pro ostatní odbory a datový sklad
Dokončeny byly dvě nové části webu Analytické a statistické služby (monitoring
nezaměstnanosti, časové řady rozpočtu kraje). Probíhaly práce na datovém tržišti
veřejné zakázky a cash flow kraje. Pro potřeby grémia ředitele byla vyhodnocena interní
anketa ke strategickému řízení a metodám kvality. Proběhly pravidelné čtvrtletní a
měsíční aktualizace datového skladu.



Další aktivity
Pokračovaly práce na typizovaném projektovém záměru pro výzvu v rámci Integračního
operačního programu.

Odbor ekonomický (OE):


Reforma účetnictví ÚSC
Ministerstvo financí připravuje reformu účetnictví územních samosprávných celků.
Asociace krajů i Svaz měst a obcí argumentoval legislativní nepřipraveností této reformy
(dosud nejsou vydány všechny nutné předpisy – např. prováděcí vyhláška k zákonu o
účetnictví) a v důsledku toho i nemožností technické a personální přípravy této reformy
na obcích a krajích a požadoval posunutí účinnosti reformy o jeden rok. Tento požadavek
nebyl Ministerstvem financí bohužel akceptován. Proto je třeba sledovat webové stránky
Ministerstva financí a také kraje Vysočina, kde se snažíme v dokumentech
ekonomického odboru vyvěšovat všechny dostupné aktuální informace k této
problematice. Rovněž krajský úřad uspořádá v prvním čtvrtletí roku 2010 pro obce
školení na téma reformy účetnictví.



Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2010
V současné době byl zpracován návrh rozpočtu na rok 2010. Největším problémem při
tvorbě návrhu rozpočtu byly zdroje – daňové příjmy. Jsou navrženy cca ve výši
skutečnosti za rok 2006. Úměrně se snížením zdrojů musely být sníženy i výdaje, a to
tak, že byla snaha pokrýt závazky přecházející z roku 2009 a dále financovat mandatorní
(povinné) výdaje v nezbytné výši. Zbývající plánované finanční prostředky jsou navrženy
na krytí fakultativních výdajů. Návrh rozpočtu bude projednán v klubech zastupitelstva
kraje dne 10. 11. 2009, následně předložen 1. 12. 2009 do rady kraje a dne 15. 12. 2009
bude předložen zastupitelstvu kraje k projednání.

Odbor informatiky (OI):


Datové schránky
Datová schránka kraje Vysočina vyla aktivována k 1. 9. 2009. Do 1. 11. 2009 postupně
probíhala aktivace datových schránek dotčených příspěvkových organizací kraje (celkem
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43) a jejich připojení na centrální spisovou službu kraje. Celkově probíhá náběh celého
systému bez zásadních problémů.


Příprava projektů IOP
Na základě zadání ze strany Asociace krajů ČR se odbor informatiky intenzivně podílel
na přípravě podkladů pro vyhlášení nové výzvy v oblasti eGovernmentových projektů
samosprávy z Integrovaného operačního programu. Souběžně probíhá příprava prvních
projektů kraje – Technologického centra kraje a projektu Rozšíření datového skladu kraje
Vysočina.



Projekt eCrime - memorandum
Na základě výzvy britského regionu Wales se kraj Vysočina především prostřednictvím
svého stálého zástupce v Bruselu, pracovníků OI a na základě podpisu memoranda
podílí na přípravě nového projektu v oblasti prevence počítačové kriminality – eCrime.



Výstavba telekomunikačních sítí v kraji - konference SFERA, notifikace ROP
V průběhu října se pracovníci OI a zástupce kraje v Bruselu zúčastnili dalšího kola
jednání s pracovníky stálého zastoupení ČR v Bruselu a EC DG-Compet k problematice
tzv. notifikace problematiky výstavby optických sítí v kraji Vysočina z prostředků. Cílem je
vyhlášení výzvy ROP na tuto problematiku.
9. 10. 2009 se pak zástupci OI zúčastnili výroční konference SFERA pod záštitou
sdružení ERIS@ v Bruselu a představili koncept rozvoje sítí v kraji Vysočina, zejména
pak projekt ROWANet a metodu výstavby telekomunikačních sítí ve spolupráci se
soukromým sektorem.



Projekty eHealt – delegace z Tchajwanu
9. 11. 2009 navštíví kraj Vysočina delegace z Tchajwanu za účelem vzájemné výměny
zkušeností z oblasti tzv. eHealth, tj. zavádění moderních IT technologií ve zdravotnictví.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti byly vykonány následné veřejnosprávní kontroly
hospodaření vybraných příspěvkových organizací kraje v resortech sociálních věcí a
zdravotnictví.
Ve dnech 17. a 18. 9. 2009 proběhla na společné poradě kontrolorů kraje Vysočina a
Jihomoravského kraje vzájemná výměna zkušeností spolu s prezentací výsledků
veřejnosprávních kontrol, a to za účelem získání námětů a podnětů k případným
úpravám rozsahu a dalšího zaměření kontrol hospodaření příspěvkových organizací
kraje. Z obou stran je výměna poznatků a navázání osobních kontaktů hodnoceno velmi
pozitivně.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Od začátku září 2009 probíhají dílčí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných
svazků obcí za rok 2009. V kraji Vysočina požádalo krajský úřad o přezkoumání svého
hospodaření za rok 2009 591 obcí z celkového počtu 704 a 42 dobrovolných svazků obcí
z celkového počtu 73.
Za účelem seznámení obcí s novou problematikou správních deliktů na základě zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů probíhají od října 2009 metodické porady se
zástupci obcí kraje Vysočina přímo ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností.
Na těchto setkáních informují pracovníci odboru kontroly o nejčastějších nedostatcích
zjišťovaných při přezkoumání hospodaření a podávají podrobný výklad jednotlivých
správních deliktů.
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Oddělení hospodářské správy (oHS):


Spolupráce na implementaci informačního systému datových schránek
Viz zpráva odboru informatiky.



Veřejná zakázka na centralizované zadání výběru nejvhodnějšího dodavatele
elektrické energie pro krajský úřad a zřizované příspěvkové organizace
Rada kraje Vysočina rozhodla realizovat veřejnou zakázku na výběr nejvhodnějšího
dodavatele elektrické energie postupem centrálního zadavatele pro krajský úřad a
zřizované organizace v oblasti školství, kultury, sociálních věcí a silničního hospodářství.
Krajské nemocnice realizovaly tento typ veřejné zakázky samostatně. Celkem se do
společného postupu zapojilo 116 organizací.
K realizaci náročného zadávacího řízení veřejné zakázky vybrala koordinátora, který
v období od 10. 6. 2009 do 21. 7. 2009 provedl sběr a vyhodnocení současného odběru
elektrické energie na 372 odběrných místech.
Na základě analýzy získaných dat současného odběru elektřiny byla koordinátorem
veřejné zakázky zpracována a radou kraje schválena zadávací dokumentace a zadání
veřejné zakázky. Veřejná zakázka byla zadána na dvě části - pro odběr vysokého napětí
(předpokládaný roční odběr 2 209 MWh) a nízkého napětí (předpokládaný odběr cca
11 738 MWh). Uchazeči mohli podat nabídku na obě nebo vybranou část zadání. Do
veřejné zakázky se ve lhůtě pro podání nabídek (21. 9. 2009) přihlásilo 7 dodavatelů.
Pro vyhodnocení nabídek byla použita elektronická aukce, která proběhla dne
6. 10. 2009. Cena na celkový objem zakázky klesla po aukci o 40,5 % oproti cenám roku
2009.
Celková hodnota zakázky v cenách roku 2009
31 241 726 Kč
Nabídky před e-aukcí na rok 2010 celkem
22 832 906 Kč
Nabídky po e-aukci na rok 2010 celkem
18 547 190 Kč
Dne 13. 10. 2009 rada kraje usnesením č. 1438/32/2009/RK rozhodla o výběru
nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie, pro část 1 (vysoké napětí) dodavatel
E.ON. Energie, a.s., cena 2 710 443,- Kč bez DPH, pro část 2 (nízké napětí) dodavatel
United Energy Trading a.s., cena 15 836 747,- Kč bez DPH.
Předpokládá se, že v době konání zasedání zastupitelstva bude ukončena lhůta pro
podání námitek proti rozhodnutí o výběru zadavatele a začne proces uzavírání smluv
s vybranými dodavateli.

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


Skládka nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
DIAMO, s.p. jako vlastník této skládky podal koncem září 2009 na Státní fond životního
prostředí ČR žádost o poskytnutí finančních prostředků z Operačního programu Životní
prostředí na sanaci skládky. Státní podnik nadále provádí na základě 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. Pracovníci krajského úřadu poskytovali
státnímu podniku součinnost při pořizování podkladů potřebných k podání žádosti.
Termíny dané státnímu podniku usnesením vlády ČR č. 129 ze dne 2. 2. 2009 jsou
plněny.
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Seminář pro vodoprávní úřady
OLVHZ pod záštitou radního Josefa Matějka uspořádal ve dnech 1. a 2. 10. 2009 v obci
Vlachovice seminář pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností, na němž se
zástupci krajského úřadu vystoupili i zástupci ústředních vodoprávních úřadů
(Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí), výkladové komise
ministerstva k vodnímu zákonu a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.



Zpráva o letních povodních na území kraje Vysočina
OLVHZ zpracoval zprávu o letních tzv. bleskových povodních, které se vyskytly od
poloviny června do poloviny července letošního roku na území kraje. Projednání a
schválení této zprávy proběhne na podzimním zasedání Povodňové komise kraje
Vysočina dne 9. 11. 2009. Zpráva včetně příloh je umístěna na webových stránkách kraje
Vysočina
v dokumentech
OLVHZ:
http://www.krvysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4022616&p1=5409.



Zemědělské akce
V rámci IV. Agrárního a potravinářského dne okresu Pelhřimov a kraje Vysočina byl
v Pelhřimově dne 10. 9. 2009 uspořádán „I. ročník soutěže výrobků potravinářského
průmyslu kraje Vysočina“, na kterém se OLVHZ aktivně podílel.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Akce pořádané oddělením sociálních dávek a sociálně-právní ochrany dětí
Pro pracovníky obcí s rozšířenou působností byla zorganizována dne 18. 9. 2009
metodická porada k příspěvku na péči. Pro pracovníky pověřených obecních úřadů to
byla dne 13. 10. 2009 metodická porada k dávkám pomoci v hmotné nouzi. A pro
pracovníky úřadů práce v kraji Vysočina, kteří se zabývají dávkami státní sociální
podpory, byla zorganizována metodická porada dne 23. 10. 2009.
Oddělení sociálních dávek a sociálně-právní ochrany dětí provedlo plánovanou kontrolu
výkonu státní správy na Městském úřadě Počátky, zaměřenou na dávky pomoci
v hmotné nouzi, na Městském úřadě Bystřice nad Pernštejnem, zaměřenou na oblast
příspěvku na péči, a dvě kontroly z oblasti sociálně-právní ochrany dětí na Městském
úřadě Náměšť nad Oslavou a Městském úřadě Havlíčkův Brod.



Kontroly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
Úspěchem jsou výsledky provedené kontroly na úseku výkonu státní správy agend dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – agenda inspekcí poskytování sociálních
služeb , agenda příspěvku na péči, agenda registrací poskytovatelů sociálních služeb a
metodika kurátorů. Dále proběhla kontrola dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální
péče dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., a dávek státní sociální podpory, kterou provedli
rovněž pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí. U žádné z provedených kontrol
nebyly zjištěny závady při aplikaci zákonů.



Srdce na dlani – na cestě kolem světa – VI. ročník
Plavba po moři kolem světa byla tématem letošního setkání klientů a zaměstnanců
krajských zařízení sociální služeb, které se koná každoročně pod názvem Srdce na dlani.
Klienti krajských domovů pro seniory a ústavů sociální péče si nacvičili a na krajském
úřadě předvedli taneční a hudební vystoupení inspirované kulturou různých přímořských
států. Kromě toho si jednotlivá zařízení připravila ukázky vlastních výrobků, ochutnávky
jídel nebo cizokrajné výstavky. Letošní setkání klientů sociálních zařízení se uskutečnilo
v rámci celostátní akce Týden sociálních služeb, kterou organizuje Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
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Oddělení sociálních služeb
Inspekce sociálních služeb – ve sledovaném období proběhly tři inspekce kvality
sociálních služeb:
a. Pečovatelská služba města Bobrová.
b. Pečovatelská služba Farní charity Kamenice nad Lipou.
c. Denní stacionář Centrum Zdislava Nové Město na Moravě.
Nikdo z poskytovatelů sociálních služeb nenaplnil požadavky inspekce.
Metodické návštěvy – proběhla jedna metodická návštěva, a to v Domově důchodců
Proseč u Pošné – poskytovatel má standardy kvality zpracovány dobře, pravidelně
spolupracuje na jejich aktualizaci.
Proběhla porada ředitelů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb dne
21. 9. 2009.
Byl uspořádán seminář na téma Výsledky auditu v zařízení sociální péče pro naše
příspěvkové organizace.



Týden spolupráce mezi krajem vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
Dne 5. – 9. 10. 2009 navštívila kraj Vysočina v rámci Týdne sociálních služeb delegace
partnerské Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Delegace se skládala z odborných pracovníků
z oblasti sociálních služeb a skupiny klientů Vilšanského dětského domova. Týdenní
pobyt byl zaměřen na praktickou výměnu zkušeností v péči o klienty se zdravotním
postižením a na vzájemnou diskuzi nad systémem veřejné správy v tomto oboru.
Delegace navštívila i Poslaneckou sněmovnu ČR, zástupci veřejné správy Zakarpatské
oblasti byli přijati místopředsedou Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky
PhDr. Lubomírem Zaorálkem.



Organizační změna v rámci odboru sociálních věcí
Od 15. 10. 2009 došlo na odboru sociálních věci k organizační změně, a to k rozdělení
oddělení sociálních služeb na oddělení sociálních služeb a oddělení sociální správy.
Důvodem této změny je rozšíření organizační struktury odboru o čtyři nová funkční místa
pro zajištění individuálního projektu. Náklady budou plně hrazeny z projektu.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Převod zřizovatelských kompetencí K ZUŠ a DDM
Zástupci OŠMS s radní M. Kružíkovou na pracovních jednáních zastupitelstev Bystřice
nad Pernštejnem a Havlíčkova Brodu obhajovali důvody pro převod zřizovatelských
kompetencí k ZUŠ a DDM.



Oslavy založení 90 let českého gymnázia v Jihlavě
V rámci oslav byla odhalena pamětní deska obětem holocaustu z řad studentů a
profesorů gymnázia. Kraj Vysočina podpořil sbírku na zhotovení této desky částkou
15 000 Kč.



Sportovní den úřadu
Více než 100 zaměstnanců se zúčastnilo 25. 9. 2009 sportovního dne úřadu, soutěžilo se
ve třech individuálních a třech kolektivních sportech.



Organizační změna
S účinností od 5. 10. 2009 byl na základě schválené organizační změny jmenován
vedoucí nově vzniklého oddělení rozvoje vzdělávání OŠMS. Na základě výsledků
výběrového řízení se vedoucím nového oddělení stal Kamil Ubr.
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Soutěž s Vysočinou do Evropy
Vědomostní soutěže o zajímavostech kraje a znalostech anglického jazyka vyhlášené
krajem Vysočina se účastní více než 250 žáků středních škol v kraji. Finále soutěže
proběhne v kongresovém sále 25. 3. 2009.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Rozsudek Nejvyššího správního soudu
Dne 10. 9. 2009 byl kraji Vysočina doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu včetně
odůvodnění ve věci žaloby tří obcí kraje Vysočina proti Opatření obecné povahy o
Zásadách územního rozvoje kraje Vysočina, které vydalo ZK 16. 9. 2008. Tímto
rozhodnutím pozbyly platnosti články v „Návrhu ZÚR“, které s odkazem na pořizovanou
Strategii ochrany krajinného rázu kraje Vysočina (SOKR) pozastavily umisťování
větrných elektráren na území kraje.
11. 9. 2009 proběhlo na OÚPSŘ jednání za účasti odboru životního prostředí a oddělení
ostatních správních činností o dohodě dalších kroků, které vyplývají z rozsudku a které je
nutno přijmout, aby mohly být vytvořeny podmínky pro oprávněný vstup krajské
samosprávy do problematiky umisťování větrných elektráren (VTE) v území kraje
Vysočina.
Prvním z těchto kroků byla realizace jednání o dalším postupu prací na Strategii ochrany
krajinného rázu kraje Vysočina dne 7. 10. 2009. Za účasti projektanta, radního Z.
Ryšavého, sekčního ředitele M. Březiny a zástupců OŽP a OÚPSŘ zde byly dohodnuty
principy působení na umisťování VTE v úrovni krajské samosprávy, činnosti OŽP i
způsobu aktualizace ZÚR v této oblasti. Zpracovateli SOKR bylo zadáno připravit do
31. 10. 2009 formulaci principů pro aktualizaci ZÚR.



Dotace na územně plánovací činnost
Dne 30. 9. 2009 bylo ukončeno přijímání žádostí obcí o dotace na územně plánovací
činnost z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2010. OÚPSŘ bylo k tomuto termínu doručeno
celkem 48 žádostí o celkovém finančním objemu 6 046 654 Kč. Tato částka (6 050 tis.
Kč) bude uplatněna ve výdajové části kapitoly Územní plánování rozpočtu kraje Vysočina
pro rok 2010.



Kontrola na úseku územního plánování
Od 30. 9. 2009 do 2. 10. 2009 proběhla na OÚPSŘ ze strany Ministerstva pro místní
rozvoj kontrola na úseku územního plánování, jejímž předmětem bylo pořizování územně
plánovacích podkladů kraje a územně plánovací dokumentace kraje a činnost OÚPSŘ
jako nadřízeného orgánu územního plánování pro ORP. Z důvodů odvolání pracovníka
MMR k řešení jiného případu však musela být kontrola po prvním dni přerušena a bude
dokončena v následujícím období.



Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku územního
rozhodování a stavebního řádu
Vedle výkonu běžné agendy přezkoumání rozhodnutí stavebních úřadů v odvolacích a
přezkumných řízeních proběhla od 30. 9. 2009 do 2. 10. 2009 na OÚPSŘ ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj rovněž kontrola výkonu státní správy v přenesené
působnosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.
Závěry kontroly jsou velmi příznivé, byla konstatována vysoká úroveň prověřované
činnosti, takže nebylo nutné přijmout žádná opatření k nápravě.
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Odbor zdravotnictví (OZ):




Pandemický plán kraje Vysočina
V reakci na nový typ chřipkového viru a v návaznosti na jednání s Ministerstvem
zdravotnictví byl Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem zdravotnictví, ve spolupráci
s odborem sekretariátu hejtmana, Krajskou hygienickou stanicí a Hasičským záchranným
sborem vypracován nový pandemický plán. Tento plně reaguje na aktuální situaci
v otázkách přípravy na pandemii prasečí chřipky.
Pandemické plány lůžkových zdravotnických zařízení
Jednou z příloh Pandemického plánu kraje Vysočina je příloha, ve které jsou zpracovány
pandemické plány lůžkových zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina a
dále plán Nemocnice sv. Zdislavy, Mostiště. Tato lůžková zařízení jsou zařazena
v Pandemickém plánu kraje Vysočina v rámci řešení otázky reprofilizace lůžek.



Projekt První pomoc do škol
Rada kraje Vysočina na svém zasedání 29. 9. 2009 vzala na vědomí strukturu výuky
6. ročníku projektu První pomoc do škol včetně finančního zajištění projektu. Odbor
zdravotnictví zahájil práce na otevření 6. ročníku výuky, oslovil všechna školská zařízení,
která projevila i pro tento školní rok o zajištění výuky zájem a zajistil uzavření smlouvy se
Zdravotnickou záchrannou službou kraje Vysočina.



Vyčíslení uznatelných nákladů v probíhajících projektech rekonstrukcí nemocnic
Odbor zdravotnictví intenzivně pracuje na vyčíslení nových uznatelných nákladů
v probíhajících projektech rekonstrukcí nemocnic. Tato činnost souvisí s tím, že kraj se
od 1. 9. 2009 stal plátce DPH a je tak možné uplatňovat u nově realizovaných staveb
v Nemocnici Nové Město na Moravě, Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Třebíč odpočet
DPH. V této souvislosti je nutné uzavřít dodatky ke smlouvám s Úřadem regionální rady
Regionu soudržnosti Jihovýchod s tím, že přepočet musí akceptovat již proplacené
vykonané stavební práce.

Odbor životního prostředí (OŽP):
 Odborný kurz k problematice nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (BRO)
Kraj Vysočina v rámci projektu se společností EKO-KOM připravil Odborný kurz
k problematice biologicky rozložitelných odpadů. Kurz byl zrealizován v termínu 7. 10. –
9. 10. 2009 společností ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.,
Náměšť nad Oslavou pro všechny obce s rozšířenou působností, pro všechny pověřené
obce v kraji Vysočina a svazky obcí nebo obcí pověřené pracovníky firem zajišťujících
odpadové hospodářství. Kurz se podrobně věnoval problematice nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady.


Seminář Komunální odpadové hospodářství v praxi 2009
Kraj Vysočina v rámci projektu se společností EKO-KOM připravil seminář „Komunální
odpadové hospodářství v praxi - 2009“, který pořádal prostřednictvím firmy ESKO – T,
s. r. o. pro všechny obce s rozšířenou působností, pro všechny pověřené obce v kraji
Vysočina a nejvýznamnější společnosti zabývající se nakládáním s komunálními odpady
v kraji. Seminář se konal v termínu 22. 10. – 23. 10. 2009.



Tématická výstava zaměřená na nakládání s odpady
Koná se v termínu 2. – 27. 11. 2009 v prostorách před kongresovým sálem v budově B
krajského úřadu a je zaměřena zejména na předcházení vzniku odpadů, třídění
využitelných složek komunálního odpadu, zpětný odběr elektrozařízení, materiály šetrné
k životnímu prostředí.
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Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho
vyplývajících zdravotních rizik
Dne 23. 10. 2009 byla krajskému úřadu předána závěrečná část studie nazvané
„Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících
zdravotních rizik“, ve které jsou navržena konkrétní opatření vedoucí ke zlepšení či
udržení kvality ovzduší v zájmovém území, hodnotí sorpční kapacity průmyslové zóny a
navrhuje regulativy technologií na základě imisní analýzy a studie zdravotních rizik.
Kompletní studie byla posouzena oponentním posudkem, jehož závěrem bylo
doporučení studii po tomto oponentním řízení schválit a využít jako základní materiál pro
koncepční práci a rozhodovací proces v oblasti ochrany ovzduší v kraji Vysočina.





Celá studie je k dispozici na internetových stránkách kraje (http://www.krvysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4001220&p1=4953).
Akceptace žádostí do Operačního programu Životní prostředí na projekty (devět
budov) na zateplování nemocnic, škol a školských zařízení
Ačkoliv se projekty do Operačního programu Životní prostředí zpracovávaly a
odevzdávaly v krajní časové tísni (viz minulá zpráva), byly žádosti na zateplování budov
majetku kraje (nemocnice a školy) při hodnocení shledány v pořádku a v měsíci říjnu
i všechny akceptovány Státním fondem životního prostředí ČR.
Rozsudek krajského úřadu zamítl žalobu na nesouhlasné stanovisko o posouzení
vlivu na životní prostředí (EIA) k osmi větrným elektrárnám v k. ú. Blatnice
Případ větrných elektráren v k. ú. Blatnice byl opakovaně řešen soudem. Nejnovějším
rozsudkem zamítl Krajský soud v Brně žalobu na nesouhlasné stanovisko EIA vydané
odborem životního prostředí. Předmětný záměr prošel všemi fázemi posuzování, od
zjišťovacího řízení, přes hodnocení dokumentace, posudku včetně veřejného projednání.
Záměr zahrnoval stavbu 150 m vysokých větrných elektráren. Odbor životního prostředí
se neztotožnil s názorem zpracovatele posudku, který navrhl vydat souhlasné stanovisko
a vydal nesouhlasné stanovisko EIA. Žalobce měl za to, že odbor životního prostředí
nerespektoval závěry obsažené v dokumentaci a posudku EIA a že nelze reálně
očekávat, že bez kladného stanoviska EIA by územní rozhodnutí a stavební povolení
bylo vydáno. Krajský soud žalobu zamítl.
Bližší informace o průběhu posuzování EIA k záměru Větrný park Blatnice jsou
k dispozici na webu http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=VYS200.

Oddělení ostatních správních činností (oOSČ):


Úsek voleb
V souvislosti s ukončením organizačně technické přípravy voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky byly ve spolupráci s odborem ekonomickým
vráceny politickým stranám, které podaly kandidátní listinu v kraji Vysočina, příspěvky na
volební náklady ve výši 15 000 Kč. V této souvislosti bude zrušen zvláštní účet u ČNB,
na který byly příspěvky skládány.
Dne 22. 10. 2009 byl na Ministerstvo vnitra ČR zaslán návrh na vyhlášení nových voleb
do Zastupitelstva obce Pucov, okr. Třebíč.



Úsek matrik a státního občanství
K 23. 10. 2009 bylo vydáno 284 osvědčení o státním občanství České republiky.
Byly podány 3 žádosti o udělení státního občanství České republiky.
Bylo ověřeno 12 matričních dokladů pro použití v cizině.
Bylo provedeno 131 úkonů v knize vidimace a legalizace.
Bylo vykonáno 6 kontrol výkonu matriční agendy na obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností.
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Proběhly zkoušky 4 úředníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností podle zákona
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověření pravosti
podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
Ve dvou případech bylo zajištěno složení státoobčanského slibu.
Ve spolupráci s oddělením řízení lidských zdrojů byl zajištěn seminář Matrika s cizím
prvkem.
Ve dnech 23. a 24. 9. 2009 proběhla na oddělení ostatních správních činností kontrola
Ministerstva vnitra, odboru všeobecné správy na výkon matriční a státoobčanské agendy.
Výsledkem bylo konstatování, že výkon obou agend je na velmi dobré úrovni.


Úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, úřední deska
Byly provedeny 2 kontroly výkonu přenesené působnosti u obecních úřadů na úseku
evidence obyvatel.
Dne 16. 9. 2009 proběhla na oddělení ostatních správních činností kontrola Ministerstva
vnitra na výkon shora uvedených agend, jejímž výsledkem bylo konstatování, že agenda
je vykonávána na velmi dobré úrovni bez zjištění nedostatků.
Je veden a denně aktualizován program „Doručovací adresy“, který využívají všichni
zaměstnanci kraje při odesílání veškeré korespondence. Ke dni 23. 10. 2009 bylo
zaevidováno celkem 96 adres.
Ve sledovaném období bylo na úřední desce krajského úřadu fyzicky i elektronicky
zveřejněno cca 84 dokumentů.



Úsek veřejnoprávních smluv, nařízení obcí
Ve dnech 19. – 21. 10. 2009 proběhla mj. i na daných úsecích kontrola Ministerstva
vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy - bez zjištění nedostatků.



Úsek přestupků
Ode dne 16. 9. 2009 do 23. 10. 2009 došlo 22 spisů na úseku přestupkové agendy do
odvolacího řízení a 2 spisy za účelem přezkoumání podle § 94 a násl. správního řádu.
Dvě odvolání došla ve věci ochrany před zřejmým zásahem do pokojného stavu podle
§ 5 občanského zákoníku.
Byly provedeny 3 kontroly výkonu přestupkové agendy - na Městskému úřadu Třebíč,
odboru správních činností, komisi k projednávání přestupků města Hrotovice a komisi
k projednávání přestupků města Počátky.
Na žádost Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, bylo poskytnuto písemné
stanovisko k otázce souběhu přestupku a trestného činu.
Ve spolupráci s oddělením rozvoje lidských zdrojů byl zajištěn seminář k zákonu o
silničním provozu, který proběhl na krajském úřadě dne 1. 10. 2009 za účasti zástupců
všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností z kraje Vysočina a za účasti
úředníků oddělení ostatních správních činností, kteří vykonávají předmětnou agendu –
přednášejícím byl JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
Dne 29. 9. 2009 – účast na videokonferenci Ministerstva vnitra ČR a krajských úřadů
k problematice přestupkové agendy.

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


Projektové řízení
Připomínkování výzvy k předkládání projektů v oblasti podpory 1.3 Obnova vozového
parku drážních vozidel hromadné přepravy osob pro Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihovýchod.
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Dopravní obslužnost
Jsou uzavřeny smlouvy s drážními dopravci České dráhy a Jihomoravské místní dráhy
na zajištění rozsahu základní dopravní obslužnosti na rok 2010 a další. Smlouvy jsou
uzavřeny na 10 let s možností prodloužení na 15 let.
Byla vyhlášena Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod výzva na
obnovu železničních kolejových vozidel, spolupráce s potencionálními žadateli o podporu
Českými drahami a Jihomoravskými místními drahami.
Připravuje se a bude provedena prezentace závěrů „Studie proveditelnosti IDS
v podmínkách kraje Vysočina“, předběžně 2. 11. 2009 pro RK a 10. 11. 2009 pro ZK.
V listopadu nás čeká schvalování jízdních řádů linkové osobní dopravy k řádnému
termínu změny jízdního řádu 13. 12. 2009, jedná se o více než 350 jízdních řádů
schvalovaných ve správním řízení.



Investiční výstavba
Byla dokončena realizace 13 staveb – rekonstrukce povrchů. Bylo povoleno předčasné
užívání staveb: II/405 Brtnice – Zašovice, II/360 Jimramov – Horka, II/129 Humpolec –
most ev.č. 129-011. Nadále pokračuje příprava dalších akcí.
V průběhu dubna – září 2009 proběhla kontrola Státního fondu dopravní infrastruktury na
akci II/150 Vilémovice – Pavlíkov“. Z celkového výsledku šetření kontrolní skupiny
vyplývá, že poskytnuté finanční prostředky z rozpočtuStátní fond dopravní infrastruktury
byly v rámci předfinancování kontrolní akce ze strany příjemce využity hospodárně a
efektivně na stanovený účel a v souladu s uzavřenou smlouvou.



Správní činnosti
Byl uspořádán metodický den BESIP pro pracovníky obcí s rozšířenou působností.

Odbor kultury a majetkové péče (OKPP):


Projekty do ROP Jihovýchod
Předložení dvou projektových žádostí „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ a „Kulturní
a přírodní dědictví Vysočiny“ do Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblast
podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu v termínu výzvy, tj. do 30. 9. 2009.
Průběžné zpracování a příprava žádosti projektového záměru „Zámek Třebíč –
modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ do Regionálního operačního
programu Jihovýchod, oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch – výzva
na velké projekty se strategickým významem. Termín odevzdání žádosti je 6. 1. 2010.



Dotační tituly na úseku OKPP
OKPP se ve sledovaném období zabýval následujícími dotačními tituly:
- 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,
- návrh změn Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji
Vysočina,
- 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 - poskytování konzultací, vyúčtování
dotací, kontrola.
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Dolnorakouská zemská výstava
Spolupráce na přípravě vyúčtování projektu REILA 2009 v rámci Operačního programu
Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, ze kterého byla
spolufinancována Dolnorakouská zemská výstava 2009.



Mapa muzeí, galerií a pamětních síní v kraji Vysočina
Zpracování a vydání Mapy muzeí, galerií a pamětních síní v kraji Vysočina v rámci ediční
řady Vysočina v mapách - Kulturní bohatství.



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).
Plány ochrany městských památkových rezervací a zón – zahájení práce na pilotním
projektu kraje Vysočina.

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené odborem – oddělením správy realit
Byla zahájena stavba Domov pro seniory Velké Meziříčí – novostavba, probíhají jednání
s ministerstvem práce a sociálních věcí o státní dotaci na stavbu, byly zkompletovány a
odevzdány podklady pro rozhodnutí o přidělení dotace.
Ve velmi krátkém termínu od schválení stavebních záměrů byly zahájeny tři stavby
výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina a přístavba
rehabilitačního pavilonu pro Dětské centrum Jihlava.
Probíhají největší investiční akce kraje v oblasti zdravotnictví spolufinancované
z Regionálního operačního programu – infrastruktura nemocnic.
Byly dokončeny čtyři akce spolufinancované z Operačního programu životní prostředí na
zateplení budov ve vlastnictví kraje Vysočina.



Některé významné úkoly majetkoprávní agendy řešené odborem – majetkoprávním
oddělením
Probíhá intenzivní majetkoprávní příprava dopravních staveb spolufinancovaných z ROP
nebo z rozpočtu kraje, resp. KSÚSV.
Bylo připraveno a realizováno opatření k daňové optimalizaci DPH u investičních akcí
kraje v oblasti nemocniční infrastruktury.
Probíhá řešení majetkoprávního vypořádání pozemků dalších úseků pod silnicemi II. a III.
tříd – konečně byl sdělen další postup státu ve věci participace na řešení tohoto
problému.
Průběžně jsou řešeny majetkoprávní případy týkající se nemovitého majetku kraje při
stále vzrůstajícím objemu této agendy.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
Odbor regionálního rozvoje předložil 24. 9. 2009 do Regionálního operačního programu
(oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu) žádost zaměřenou na
marketingovou kampaň turistického regionu Vysočina. Cílem projektu je realizace
marketingové kampaně, která se týká podpory cestovního ruchu v kraji Vysočina
(reklamní kampaně v tisku, rozhlase, na internetu a ve vybrané síti multikin).
Marketingová kampaň bude sloužit k podpoře a rozvoji cestovního ruchu v kraji Vysočina.
Snahou je přilákat návštěvníky do našeho kraje a přimět je strávit v tomto regionu delší
čas než 1 den. Celkové náklady projektu činí 10 mil. Kč. Podpora z EU dosáhne 85 %,
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spolufinancování kraje je 750 tis. Kč. V případě přiznání podpory proběhne vlastní
realizace projektu v období květen 2010 – březen 2012.


Grantová schémata Společného regionálního operačního programu – udržitelnost
akcí
Řešení problematiky udržitelnosti akcí podpořených v rámci Grantových schémat
Společného regionálního operačního programu. S Ministerstvem pro místní rozvoj byly
uzavřeny dodatky Smluv o financování Grantových schémat, konkrétně GS na podporu
drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina, GS na podporu
malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina, GS
Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina a GS Podpora
regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina. Koneční příjemci ve
sledovaném období začali využívat možnosti zmírnění monitorovacích ukazatelů a začali
gestorovi Grantových schémat zasílat oznámení o změnách v akcích. Oddělení
ekonomicko právní pro čerpání prostředků ES následně provedlo kontroly ex-post na
místě. Na základě oznámení a výsledku provedené kontroly byly s konečnými uživateli
uzavřeny dodatky Smluv o spolufinancováni akcí.
Dále byly ve sledovaném období prováděny plánované ex-post kontroly jednotlivých akcí,
kontroly monitorovacích zpráv a řešeny další problémy konečných uživatelů spojených
zejména s udržením monitorovacích ukazatelů. Oddělení ekonomicko právní pro čerpání
prostředků ES ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj uspořádalo konferenci pro
konečné uživatele. Závěrečná konference SROP, která shrnula poznatky z realizace akcí
realizovaných v rámci GS v NUTS II Jihovýchod a informovala konečné uživatele o
aktualitách pro období udržitelnosti akcí, se uskutečnila dne 6. 10. 2009 v sídle KrÚ.
Konference se zúčastnilo na 70 hostů z řad konečných uživatelů a subjektů, podílejících
se na administraci SROP.



Globální granty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen
„OP VK„)
a) 1. výzva k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) prioritní osy 1
- uzavření proplácení většiny žádostí o platbu a monitorovacích zpráv za 1.
monitorovací období,
- dosud bylo předloženo 37 monitorovacích zpráv a žádostí o platbu v celkové částce
13 018 202,32 Kč, zkontrolováno a proplaceno k 15. 10. celkem 21 monitorovacích
zpráv a žádostí o platbu v celkové částce 8 435 909 Kč,
- administrativní kontrola monitorovacích zpráv a žádostí o platbu je nejrozsáhlejší
částí činnosti oddělení, provázena náročnou evidencí v monitorovacím systému
Monit 7+, jehož poruchovost, nespolehlivost a nepružnost je velmi zatěžující,
- začaly první kontroly na místě u příjemců,
- evidována podezření na nesrovnalosti a odesláno první souhrnné hlášení
podezření na nesrovnalosti na MŠMT,
- proběhl další z řady povinných seminářů pro příjemce podpory z 1. výzvy,
zúčastnilo se 50 účastníků, prezentovali jsme tato témata:
1. nejčastější chyby v monitorovacích zprávách a žádostech o platbu,
2. jak správně postupovat při zadávání zakázek při pořizování zboží a služeb,
3. jak správně dokladovat způsobilé výdaje v grantových projektech OP VK,
- po celou dobu pracovníci oddělení intenzivně konzultovali s příjemci o všech
problémech při realizaci grantových projektů.
b) 2. výzva do prioritní osy 1
- Zastupitelstvo kraje Vysočina rozhodlo o přidělení finanční podpory žadatelům z 2.
výzvy, kteří byli doporučení výběrovou komisí,
- celkem bylo podpořeno 45 projektových žádostí za 179 489 462 Kč,
- zpráva o výběrovém procesu a kontrahování byla odeslána na MŠMT,
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- s příjemci byla zahájena komunikace a příprava podkladů pro uzavírání smluv, do
konce října by měla být většina smluv podepsána,
- byla provedena analýza rizik a na jejím základě sestaven plán kontrol na místě na
příští rok, plán byl odeslán na MŠMT,
- někteří příjemci začnou již v listopadu realizovat své projekty,
- 26. 10. a 11. 11. 2009 oddělení realizuje semináře pro příjemce z 2. výzvy, příjemci
dostanou kompletní informace o tom:
1. jak vyplnit monitorovací zprávu a žádost o platbu,
2. jak dokládat způsobilé výdaje,
3. jak postupovat při zadávání zakázek při pořizování zboží a služeb,
4. jaké jsou nejčastější chyby při realizaci a monitorování grantových projektů –
zkušenosti z 1. výzvy.
c) oblast podpory 3.2
- 25. 8. 2009 vyhlášena 1. výzva, příjem žádostí skončil dne 9. 10. 2009. Celkem
bylo předloženo 35 žádostí o grantové projekty v celkové výši 138 184 548,69 Kč,
- všechny žádosti bude oddělení hodnotit - projdou hodnocením formálním a
hodnocením přijatelnosti, následně oddělení zajistí hodnocení věcné
prostřednictvím individuálních hodnotitelů.
V souvislosti s vyhlášením výzvy jsme zahájili komunikaci s hodnotiteli a jejich výběr.
Dne 22. 9. 2009 proběhl seminář pro hodnotitele, zúčastnilo se 16 hodnotitelů.
V průběhu měsíce září probíhaly intenzivní konzultace osobní, emailové i telefonické
se žadateli do oblasti podpory 3.2.
d) v oblasti projektů technické pomoci
- schváleny a proplaceny monitorovací zprávy a žádosti o platbu za 2. monitorovací
období,
- probíhá kontinuálně jazykové vzdělávání (angličtina 2 skupiny, 1x měsíčně
s rodilým mluvčím),
- realizace zakázky Evaluace globálních grantů – realizátor zakázky předložil vstupní
zprávu, ta byla po připomínkách přepracována, další aktivity váznou z důvodu
technických problémů při přístupu zaměstnanců realizátora do monitorovacího
systému, proto uzavřen dodatek ke smlouvě o prodloužení termínu pro předložení
1. průběžné zprávy, podklady pro trvající potíže při přístupu do monitorovacího
systému připravovány a předávány na CD, předpokládáme předložení 1. průběžné
zprávy realizátorem do konce října.
e) další činnosti
- intenzivní připomínkování dokumentace v souvislosti s přípravou 5. verze Manuálu,
nová verze Manuálu a další související příručky by měly začít platit v listopadu
2009,
- účast na pracovní skupině pro publicitu dne 16. 9. 2009,
- ve dne 19. – 21. 10. 2009 účast na výjezdním zasedání pracovní skupiny pro
přípravu globálních grantů OP VK,
- v rámci systému projektového řízení zaměstnanci oddělení provedli aktualizaci dat
o všech projektech, grantových schématech a globálních grantech, za které
oddělení zodpovídá,
- poslední dvě pracovnice z devíti složily úspěšně zkoušku Zvláštní odborné
způsobilosti pro oblast školství.
V průběhu listopadu se bude ORR zabývat následujícími záležitostmi:
- předložení Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace do RK na stávající
3 globální granty (dojde ke snížení monitorovacích indikátorů a navýšení záloh),
- řešení problematiky nesrovnalostí a porušení rozpočtové kázně, které v současně
době velmi komplikuje administraci grantových projektů,
- řešení situace s administrativními kapacitami – příprava podkladů pro MŠMT,
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- přehodnocení a kontrola všech grantových projektů v oblasti plnění monitorovacích
indikátorů, zejména monitorovacího indikátoru „počet produktů s komponentou ICT“
– o kontrole podáme zprávu MŠMT,
- přepracování Směrnice zprostředkujícího subjektu (na základě změny Manuálu) a
předložení nové verze do RK; příprava podkladů na jednání a účast na
mimořádném Monitorovacím výboru Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost dne 6. 11. 2009.
Kancelář kraje Vysočina v Bruselu


Pozvání Vladimíra Špidly, člena Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci
a rovné příležitosti na Vysočinu
Kancelář zprostředkovala návštěvu eurokomisaře Vladimíra Špidly na Vysočině, která se
uskutečnila dne 2. 10. 2009. Součástí programu eurokomisaře pro zaměstnanost,
sociální věci a rovné příležitosti byla kromě přijetí členy Rady kraje Vysočina i návštěva
Domova seniorů v Onšově či setkání s řediteli sociálních zařízení na Vysočině.



Výstava 32 Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou
Kancelář zprostředkovala realizaci třítýdenní výstavy děl studentů a pedagogů
Uměleckoprůmyslové akademie ve Světlé nad Sázavou ve spolupráci s Českým centrem
v Bruselu za účelem prezentace kultury kraje Vysočina v Bruselu v termínu tzv. OPEN
DAYS – týdne měst a regionů, kdy se do Bruselu sjíždí delegace z celé Evropy.
Vernisáž výstavy s názvem 32 se uskutečnila dne 5. 10. 2009 v Českém centru
v Bruselu, hudební doprovod byl zajištěn jihlavskou hudební skupinou Draga Banda.
Úvodní slovo za kraj Vysočina pronesla RNDr. Marie Kružíková, členka Rady kraje
Vysočina pro oblast školství. Vernisáže se zúčastnilo celkem přibližně 130 návštěvníků,
včetně velvyslance České republiky v Belgii i několika hejtmanů a poslanců Evropského
parlamentu a řada dalších významných osobností. Kraji Vysočina a jeho kultuře se
dostalo široké prezentace před mezinárodním publikem.
Výstava děl Uměleckoprůmyslové akademie v Bruselu probíhá do 26. 10. 2009.



Prezentace komunitárního programu Progress a Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci pro Úřad práce Jihlava
Kancelář zajistila prezentaci komunitárního programu Progress zaměřeného na podporu
v oblasti sociálních věcí, zaměstnanosti a rovných příležitostí a Evropského
globalizačního fondu pro Úřad práce Jihlava dne 12. 10. 2009.



Pozvánka na Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2009
Kancelář dále v Bruselu zrealizovala dne 20. 10. 2009 Pozvánku na Mezinárodní festival
dokumentárních filmů Jihlava 2009 (dále jen „MFDF Jihlava“) v podobě projekcí dvou
dokumentárních filmů režiséra Radima Procházky ve spolupráci s Českým centrem
v Bruselu v termínu předcházejícímu letošnímu ročníku MFDF Jihlava za účelem
připomenutí této významné kulturní akce v kraji Vysočina v Bruselu.
Kraj Vysočina byl zastoupen RNDr. Marií Kružíkovou, radní pro oblast školství. Účast
paní radní na večeru k pozvání na MFDF Jihlava 2009 byla součástí širšího programu
v Belgii, zaměřeného na oblast školství v rámci spolupráce kanceláře na pracovní cestě
delegace Vysočina Education do Belgie v termínu 20. – 24. 10. 2009. Během programu
v Bruselu došlo mimo jiné k několikahodinové pracovní návštěvě Evropské školy Brusel 3
zajištěné kanceláří.



Další aktivity kanceláře
Z dalších aktivit kanceláře v daném období lze rovněž zmínit prezentaci aktivit Kanceláře
kraje Vysočina v Bruselu i spolupráce českých krajů během Českého předsednictví pro
delegaci maďarského regionu Severní Maďarsko a zástupce švédských, španělských a
belgických regionů v Bruselu uspořádanou dne 7. 10. 2009 či přijetí delegace
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Nitranského samosprávného kraje a představení Českého domu v Bruselu i kraje
Vysočina dne 6. 10. 2009.
Dále kancelář v uvedeném období pracovala především na předání agendy a kontaktů
vzhledem k ukončení pracovního poměru současné zástupkyně kraje Vysočina v Bruselu
Markéty Heřmanové k 31. 10. 2009. Od 1. 11. 2009 bude mít agendu zastoupení kraje
Vysočina v Bruselu na starosti Josef Kodet (tel. 564 602 549, mobil 724 650 278, e-mail
kodet.j@kr-vysocina.cz). Rada kraje Vysočina schválila s účinností od 1. 1. 2010 změnu
nastavení Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu z formy stálé na nestálou. V praxi to bude
znamenat, že Josef Kodet bude převážně na Krajském úřadě kraje Vysočina a vždy cca
1x měsíčně bude v Bruselu řešit předem dané úkoly.
ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):


Integrace cizinců
Dne 24. 9. 2009 pořádal Krajský úřad kraje Vysočina ve spolupráci s Inspektorátem
cizinecké policie Jihlava pro starosty obcí s rozšířenou působností, ředitele úřadů práce,
finančních úřadů, živnostenských úřadů, celních úřadů a neziskových organizací
pracujících s cizinci seminář k problémům integrace cizinců v kraji. Cílem semináře bylo
stanovit společnou strategii a vzájemnou informovanost v problematice integrace cizinců
na Vysočině. V současné době žije v kraji Vysočina 9 127 cizinců s povoleným trvalým a
dlouhodobým pobytem. Hlavní důvody komplikující jejich integraci do společnosti jsou
neznalost českého jazyka a korupční prostředí, které vzniklo v souvislosti s vyřizováním
pobytu v ČR díky mezerám v legislativě. Předpokládá se, že počet cizinců po
hospodářském oživení bude nadále narůstat.



Opatření ke zmírnění negativního dopadu nadměrného požívání alkoholických
nápojů a porušování zákona č. 379/2005 Sb. na kriminalitu v kraji Vysočina
Ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina jmenoval pracovní tým, jehož úkolem je
předkládat návrhy na realizaci opatření, která povedou ke snížení negativního dopadu
nadměrného užívání alkoholických nápojů a porušování ustanovení zákona č. 379/2005
Sb. na úroveň kriminality v kraji Vysočina. Jedním z výstupů činnosti pracovního týmu je
vyhotovení kartiček s informacemi o délce odbourávání alkoholu v krvi. Kartičky pořízené
nákladem 26 tis. Kč v počtu 30 tis. kusů jsou určeny pro nové majitele řidičských průkazu
a budou jim předávány po dobu 3 let ve spolupráci s ORP. Další opatření jsou
směrována na nezletilé a mladistvé a budou realizována do konce školního roku
2009/2010.



Cvičení složek IZS
Dne 16. 9. 2009 proběhlo za podpory kraje Vysočina na letišti Třebíč krajské cvičení
složek IZS pod názvem „TŘEBÍČ 09“. Úkolem bylo ověření postupu a taktiky složek IZS
při společném zásahu při záchranných a likvidačních pracích při letecké nehodě
(simulace pádu dopravního letadla). Jako hosté kraje a pozorovatelé byli přizváni
zástupci země Dolní Rakousko a Slovenska.
Obdobná cvičení složek IZS proběhnou ještě 15. 10. 2009 v Chválkově u Pelhřimova
a 27. 10. 2009 v Jihlavě. V Chválkově proběhne cvičení se zaměřením na procvičení
záchranných a likvidačních prací při destrukci budov s následným požárem
a vyhledáváním zasypaných osob. V Jihlavě bude cvičení zaměřeno na zásah složek IZS
při hromadné dopravní nehodě s únikem nebezpečné látky.



Pracovní návštěva velvyslance Ruské Federace J. E. Alexeje Fedotova v Jihlavě
Dne 18. 9. 2009 proběhla jednodenní návštěva velvyslance Ruské Federace
J. E. Alexeje Fedotova - položení květin k hrobu Rudoarmějců.
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Dolnorakouská zemská výstava 2009
Přivítání 300 000. návštěvníka Dolnorakouské zemské výstavy 2009 v Telči dne
28. 9. 2009. Výročním návštěvníkem se stala Kateřina Jandová, členka Euroklubu
Gymnázia Chotěboř. V současné době (14. 10. 2009) je aktuální počet návštěvníků
347 182.
Slavnostní ukončení Dolnorakouské zemské výstavy 2009 v Horáckém divadle Jihlava
dne 27. 10. 2009 - součástí programu bylo předání bronzových pamětních medailí
osobám spolupracujícím na DRZV 09.



Slavnostní večer při příležitosti předání nejvyššího ocenění kraje Vysočina
v Horáckém divadle dne 8. 10. 2009
Oceněni byli: Kamenná medaile – Jarmila Kratochvílová; Skleněná medaile – Radek
Jaroš, Josip Kleczek, František Pleva, Martina Sáblíková; Dřevěná medaile – Marek
Hovorka, Michal Šiška.



Podpis Pracovního programu na roky 2010-2013 v Brně dne 22. 10. 2009 hejtmany
Dolního Rakouska, Vysočiny, Jihočeského a Jihomoravského kraje.
Dokument, který je součástí Dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem
Vysočina, byl sválen Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením 0318/05/2009/ZK.



Návštěva hostů z partnerského regionu Champagne-Ardenne (Francie) v kraji
Vysočina v čele s panem J. P. Bachy, prezidentem regionu ve dnech od 29. do
31. 10. 2009.
Součástí návštěvy je setkání nově vytvořené Pracovní skupiny, návštěva firmy
s francouzským kapitálem, vernisáž výstavy moderního umění se sbírek regionu Ch-A
v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě.
Proběhne také setkání s lektorkou francouzského jazyka, kterou je paní Djemila
Djeddaoui. Vyučuje od 5. 10. 2009 na středních školách v Havlíčkově Brodě
(gymnázium, obchodní akademie a hotelová škola), Jihlavě (obchodní akademie, státní
jazyková škola, gymnázium), Velkém Meziříčí (hotelová škola). Každé pondělí vede
semináře pro učitele francouzštiny zejména středních škol.



Organizační zajištění akcí kraje Vysočina
- 21. 9. 2009 setkání Rady kraje Vysočina se starosty pověřených obcí II. a III. stupně,
- 2. 10. 2009 návštěva náměstka ministra zemědělství Stanislava Kozáka na Vysočině,
- 2. 10. 2009 návštěva eurokomisaře Vladimíra Špidly na Vysočině,
- 6. 10. 2009 akce pro veřejnost „Srdce na dlani“ – vystoupení a prezentace sociálních
zařízení zřizovaných krajem Vysočina včetně Dětského domova pro postižené ve
Vilšanech – z partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny,
- 21. - 24. 10. 2009 podnikatelská mise do Zakarpatské oblasti Ukrajiny – jeden
z dalších projektů spolupráce Vysočiny a Zakarpatí.

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


Legislativa
oPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 12 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k jednomu návrhu zákona, ke dvěma
návrhům nařízení vlády, k šesti návrhům vyhlášek a ke třem návrhům materiálů
nelegislativní povahy.
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Hodnotící zpráva
oPKŽÚ zpracovalo za kraj Vysočina komplexní podklady pro „Hodnotící zprávu o
spotřebitelských trzích“ zasílanou pravidelně Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
Evropské komisi.

Oddělení řízení lidských zdrojů (oŘLZ):


Zpracování podkladů – zjištění eDetektiv
Oddělení řízení lidských zdrojů zpracovalo podklady pro pracovněprávní a další opatření,
která souvisela se zjištěními z analýzy využívání informačních technologií provedené na
Krajském úřadě kraje Vysočina.



Příprava podkladů pro návrh rozpočtu kraje na rok 2010
Proběhla příprava a zpracování podkladů pro návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010,
kapitoly krajský úřad, osobních nákladů a věcných výdajů příslušných činnostem
zajišťovaných oddělením řízení lidských zdrojů.



Výběrová řízení na obsazení pracovních míst zaměstnanců kraje Vysočina
zařazených do Krajského úřadu kraje Vysočina
V období od 16. 9. do 23. 10. 2009 probíhalo a bylo ukončeno pět výběrových řízení,
pro další dvě výběrová řízení byla zajištěna administrace a organizační zabezpečení
průběhu (neukončená výběrová řízení).



Příprava změny ve zúčtování cestovních náhrad
V souvislosti s přípravou změny ve zúčtování cestovních náhrad z tuzemských a
zahraničních pracovních cest od 1. 1. 2010, která spočívá v zavedení bezhotovostního
vyplácení doplatků cestovních náhrad do platů zaměstnanců, proběhla příprava a
nastavení souvisejících podkladů a potřebného technického zajištění. Současně byl
proveden zkušební provoz zúčtování cestovních náhrad u vybraných zaměstnanců kraje.



Připomínkování katalogu prací ve veřejných službách a správě
V rámci mezirezortního připomínkového řízení se oddělení podílelo na připomínkování
návrhu nového Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a
správě.

V Jihlavě dne 23. 10. 2009
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