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Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 16. 12. 2009 s výhledem do 2. 2. 2010
Následující písemná zpráva zachycuje období od 16. 12. 2009 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 18. 1. 2010 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
2. 2. 2010 (1. zasedání v roce 2010). Je přílohou materiálu (ZK-01-2010-03, 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
Zpracovány byly dvě nové datové kostky (evidence lékařů a autoprovoz). Byla
dokončena studie proveditelnosti projektu „Rozšíření datového skladu kraje Vysočina“
a provedeny čtvrtletní a část ročních pravidelných aktualizací.



Další aktivity
Dokončena byla analýza tuzemských pracovních cest zaměstnanců úřadu a vyhodnocení
plnění strategických cílů úřadu v letech 2008-2009. Ve spolupráci s oddělením interního
auditu byly započaty práce na analýze části veřejných zakázek úřadu.

Odbor ekonomický (OE):


Závěr roku 2009
V závěru roku 2009 řešil OE poměrně složitou situaci, kdy při výrazném snížení
daňových příjmů bylo třeba zvládnout velký počet platebních operací (dočerpávání
ročních rozpočtů v prosinci). Bylo nezbytné operativně každodenně řídit likviditu (objem
finančních prostředků na účtech kraje) tak, aby bylo pokud možno vše uhrazeno,
nedocházelo ke vzniku závazků kraje po lhůtě splatnosti a při tom byla naplněna všechna
usnesení orgánů kraje. Řízenými operacemi bylo dosaženo k 31. 12. 2009 velmi
nepatrného disponibilního zůstatku na účtech kraje ve výši přes 30 mil. Kč. V oblasti
evropských projektů bylo financování zajištěno čerpáním kontokorentního úvěru. Jeho
vyčerpaný zůstatek k 31. 12. 2009 činí téměř 510 mil. Kč.



Příspěvek na výkon státní správy
Na počátku roku 2010 provedl ekonomický odbor rozpočítání dotací ze státního rozpočtu
na výkon státní správy a na školství do rozpočtu obcí. Pro rok 2010 bylo ze státního
rozpočtu na výkon státní správy pro všechny obce republiky přiděleno o 2 miliardy Kč
více než v roce předchozím. Podíl obcí kraje Vysočina z tohoto přídělu znamená zvýšení
o částku 102 409 mil. Kč, neboť v roce 2009 činil příspěvek na výkon státní správy obcím
kraje Vysočina 442 521 tis. Kč, na rok 2010 činí tento příspěvek 544 930 tis. Kč. Zvýšení
příspěvku na výkon státní správy se dotklo zejména malých obcí.

Odbor informatiky (OI):


Datové schránky - příspěvkové organizace
Odbor informatiky na základě usnesení 1853/38/2009/RK ze dne 22. 12. 2009 realizuje
záměr postupného připojení všech příspěvkových organizací kraje k Informačnímu
systému datových schránek. V praxi je toto připojení realizováno nasazením centrální
spisové služby. Cílem je aktivace datových schránek všech příspěvkových organizací do
1. 9. 2010 (celkem zbývá 95 organizací).
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Podpora eHealth systémů
Odbor informatiky ve spolupráci s odborem zdravotnictví nasazuje sérii aplikačních
systémů v oblasti zdravotnictví. Za tímto účelem OI k 31. 12. 2009 realizoval
specializované zabezpečené síťové propojení všech zdravotnických organizací kraje
Vysočina prostřednictvím služeb sítě ROWANet.



Příprava krajské strategie sítí nové generace
Odbor na základě semináře konaného 4. 11. 2009 pokračuje v přípravě krajské strategie
v oblasti rozvoje tzv. sítí nové generace. Dne 13. 1. 2010 proběhlo na Českém
telekomunikačním úřadu k této problematice rozsáhlé jednání mezi jeho zástupci a
zástupci kraje.



Příprava projektu Interreg IVC k problematice rozvoje broadbandu
Dne 12. 1. 2010 se zástupce OI zúčastnil v Bruselu koordinačního jednání vedeného
regionem Burgundsko k projektovému záměru rozvoje vysokorychlostního internetu ve
venkovských oblastech - kapitalizační projekt financovaný z Interregu IVC.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti byly v prosinci 2009 a v lednu 2010 vykonány
následné veřejnosprávní kontroly správnosti použití veřejných finančních podpor
poskytnutých z rozpočtu kraje a z Fondu Vysočiny u vybraných příjemců těchto podpor.
V únoru 2010 budou zahájeny kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje
v resortu školství.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Byly vyhodnoceny výsledky dílčích přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných
svazků obcí v kraji Vysočina a provedena metodická příprava na konečná přezkoumání
za rok 2009, která se uskuteční v měsících únoru až červnu 2010.

Oddělení hospodářské správy (oHS):


Nové pracoviště pokladny a kontaktního místa Czech POINT
V polovině prosince 2009 byla provedena v přízemí budovy A sídla kraje stavební úprava
za účelem vytvoření společného pracoviště pro pokladnu krajského úřadu a kontaktního
místa veřejné správy Czech POINT. Původně byla pracoviště samostatná a umístěná
každá v jiném křídle sídla kraje, sloučením se zlepší služba veřejnosti, lépe bude využita
možnost zástupnosti.



Změna v zajištění ostrahy sídla kraje a pracovišť krajského úřadu v Jihlavě
Od 4. 1. 2010 zajišťuje ostrahu sídla kraje a pracovišť krajského úřadu v Jihlavě
Agentura PANCÉŘ s.r.o., se sídlem v Praze 4, K dubu 2330/2b, IČ 26155788. Výběr
dodavatele byl realizován na základě veřejné zakázky a schválen usnesením rady kraje
č. 1708/36/2009/RK ze dne 1. 12. 2009. Způsob zajištění ostrahy budov, vstup osob a
vjezd vozidel zůstává beze změny.
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SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):


Skládka nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
Žádost DIAMO, s.p. jako vlastníka bývalé skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
o poskytnutí finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí na sanaci
této skládky byla Státním fondem životního prostředí ČR akceptována. V současné době
probíhá veřejná soutěž na dodavatele sanačních prací. 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 v lokalitě. Termíny dané státnímu
podniku usnesením Vlády ČR č. 129 ze dne 2. 2. 2009 jsou plněny.



Školení povodňových orgánů
OLVHZ uspořádal dne 14. 1. 2010 školení povodňových orgánů obcí s rozšířenou
působností. Přednášejícími byli zástupci krajského úřadu, zástupci vodohospodářských
dispečinků Povodí Vltavy, s.p. a Povodí Moravy, s.p., zástupci Českého
hydrometeorologického ústavu, Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina a
společnosti TBD - Vodní díla a.s.



Přestupky na úseku rybářství
Dne 1. 1. 2010 nabyl účinnosti nový zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který
v ustanovení § 304 nově definuje, že pytláctví je trestným činem až v případě, že
hodnota neoprávněně ulovené zvěře nebo ryb dosáhne škody nejméně 5 000 Kč.
Stanovení této hranice, která se v předchozí právní úpravě nevyskytovala, by mělo vést
k vyjasnění rozdílu mezi trestným činem a přestupkem. V důsledku to může znamenat,
že dojde k nárůstu počtu přestupků na úseku rybářství řešených obecními úřady obcí
s rozšířenou působností a krajským úřadem, OLVHZ.



Nová vodoměrná stanice Nesměř na řece Oslavě
Dne 21. 1. 2010 byl projednán návrh Českého hydrometeorologického ústavu na
stanovení směrodatných limitů pro stupně povodňové aktivity pro nový hlásný profil
kategorie A Nesměř, umístěný na řece Oslavě pod Velkým Meziříčím. Informace z této
nové vodoměrné stanice umístěné na významném vodním toku jsou nezbytné pro řízení
ochrany před povodněmi.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Individuální projekt kraje Vysočina
Koncem roku 2009 byly podepsány smlouvy s poskytovateli sociálních služeb na
poskytování vybraných služeb sociální prevence v rámci realizace projektu Podpora
vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina. Jednotliví poskytovatelé sociálních
služeb byli vybráni na základě vyhlášených veřejných zakázek. Poskytování služeb
sociální prevence bude u vybraných poskytovatelů v období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2013
financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
Objem finančních prostředků, rozdělených v rámci veřejných zakázek mezi 13
poskytovatelů na zajištění provozu celkem 39 sociálních služeb v období od 1. 1. 2010
do 31. 3. 2013, je ve výši 237 728 849 Kč. Nespotřebované finanční prostředky ve výši
25 mil. Kč budou použity při vyhlášení dalšího kola veřejných zakázek na poskytování
dalších sociálních služeb v kraji Vysočina. Jejich vyhlášení se předpokládá v průběhu
prvního. čtvrtletí roku 2010.
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Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2010
Odbor sociálních věcí ukončil hodnocení žádostí o dotace Ministerstva práce a sociálních
věcí České republiky (MVČR) pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2010. Celkem
116 poskytovatelů sociálních služeb žádá od MVČR dotaci ve výši 497 417 000 Kč.
Objem finančních prostředků určených pro poskytovatele sociálních služeb v kraji
Vysočina pro rok 2010 ze státního rozpočtu byl na základě směrného čísla stanoven ve
výši 346 578 tis. Kč (95,96 % objemu dotace na rok 2009). Konečná výše dotace na rok
2010 pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude projednána a posouzena
dotační komisí v průběhu měsíce ledna 2010.



Akce pořádané oddělením sociálních dávek a sociálně-právní ochrany dětí
Pro pracovníky pověřených obecních úřadů a obcí s rozšířenou působností byl
zorganizován seminář zaměřený na sociální psychologii. Seminář byl určen pro
pracovníky, kteří se věnují problémovým klientům v oblasti sociálních dávek a vykonávají
sociální šetření.



Setkání romských koordinátorů v kraji Vysočina
Dne 17. 12. 2009 proběhla v budově krajského úřadu pracovní porada zaměstnanců
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří se zabývají romskou problematikou
v kraji Vysočina. Na jednání byla projednávána spolupráce obcí s Agenturou pro sociální
začleňování v romských lokalitách a výběr nových lokalit.
Dále se projednaly aktuální informace z Rady vlády pro záležitosti romské komunity:
Výzva č. 55 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.



Projekt „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina a v Dolním
Rakousku“
Dne 28. 12. 2009 jsme obdrželi rozhodnutí monitorovacího výboru o doporučení projektu
„Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass
v Dolním Rakousku“ ke kofinancování z prostředků programu Evropské územní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Projektová žádost byla schválena
bez výhrad. Celkové výdaje v rámci projektu činí přes 10 mil. Kč, z toho je
desetiprocentní spoluúčast kraje Vysočina.



Inspekce kvality sociálních služeb
Ve sledovaném období byly provedeny dvě inspekce kvality sociálních služeb. První
inspekce proběhla v Jihlavské unii neslyšících. Poskytovatel nenaplnil kritéria standardů
kvality. V nízkoprahovém zařízení Sdružení Nové Město na Moravě probíhala následná
inspekce, poskytovatel odstranil všechny zjištěné nedostatky.



Projekt „Strategie kraje v oblasti zvyšování potenciálu lidských zdrojů a
zaměstnanosti v kontextu s tvorbou koncepce prorodinné politiky kraje Vysočina“
Dne 15. 1. 2010 byl na MVČR podán projekt „Strategie kraje v oblasti zvyšování
potenciálu lidských zdrojů a zaměstnanosti v kontextu s tvorbou koncepce prorodinné
politiky kraje Vysočina“ v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci
výzvy č. 51, grantový projekt 5.1 – Mezinárodní spolupráce – II. Projekt je zaměřen na
spolupráci se zahraničním partnerem, který má v oblasti potírání diskriminace z důvodu
rodičovství na trhu práce dlouholeté zkušenosti. Rozpočet projektu je stanoven na
7,6 mil. Kč. Projekt je bez finanční spoluúčasti kraje.
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Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Jednání pracovní skupiny pro přípravu a realizaci projektu Vzdělávání energetiků
na Vysočině
Členové pracovní skupiny konstatovali, že projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině byl
v roce 2009 úspěšně zahájen. Předpokladem pro další pokračování tohoto projektu bylo
schválení finančního rámce projektu na rok 2010.



Otevření učebny mechatroniky
Na Střední škole Pelhřimov byla slavnostně otevřena učebna mechatroniky. Tato akce
byla realizována za finanční podpory kraje Vysočina. Vybavení specializované učebny
z finančních prostředků kraje je v souladu se záměrem podpory technického vzdělávání
v kraji Vysočina.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Dotace na územní plány obcí z rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2010
OÚPSŘ obdržel do 30. 9. 2009, termínu stanoveného Zásadami Zastupitelstva kraje
Vysočina pro poskytování dotací na územní plány obcí, celkem 48 žádostí obcí o dotaci.
Celkový objem takto požadovaných finančních prostředků činil cca 6 050 tis. Kč. Tento
obnos byl nárokován a posléze schválen v rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2010
v kapitole „Územní plánování“.
K dnešnímu dni požádalo o zrušení žádosti o dotaci na svůj územní plán ve výši
250 tis. Kč město Chotěboř. Důvodem je získání dotace pro stejný účel z Integrovaného
operačního programu, který administruje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR).
V Radě kraje Vysočina byl dne 19. 1. 2010 projednán seznam 47 žádostí o dotace obcím
v celkovém objemu 5 796 654 Kč. Rada kraje Vysočina doporučila Zastupitelstvu kraje
Vysočina, aby na své schůzi dne 2. 2. 2010 schválilo přiznání dotací navrženým obcím
na jejich územní plány.



Výsledky kontroly na OÚPSŘ
Již v průběhu měsíce října 2009 proběhla na OÚPSŘ ze strany MMR kontrola činnosti na
úseku územního plánování. Bylo kontrolováno pořizování územně plánovací
dokumentace kraje (Zásad územního rozvoje kraje Vysočina), územně plánovacích
podkladů kraje (Územně analytických podkladů kraje Vysočina), metodická činnost
OÚPSŘ při pořizování územních plánů obcí a územně analytických podkladů pro obce
s rozšířenou působností (ORP) i kvalita metodické činnosti odboru vůči úřadům
územního plánování na ORP.
Výsledek kontroly, který jsme obdrželi až 13. 1. 2010 ve formě protokolu, byl velmi
uspokojivý. Ze strany MMR byla vyjádřena spokojenost s činnostmi na všech
kontrolovaných úsecích a konkrétní kontrolní zjištění nevyžadovala přijetí žádných
opatření k nápravě stavu.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice
Odbor zdravotnictví zajistil vyhlášení a vyhodnocení celostátní soutěže Bezpečná
nemocnice. Slavnostní předání cen celostátní soutěže proběhne v prostorách Horáckého
divadla Jihlava dne 24. 1. 2010 za účasti ministraně zdravotnictví a hejtmana kraje
Vysočina.



Celostátní konference Dny bezpečí
Dne 25. 1. 2010 proběhne v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina třetí ročník
celostátní konference „Dny bezpečí“. Nad tématem „Bezpečná komunikace
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ve zdravotnictví“ se zamyslí hlavní přednášející - ministryně zdravotnictví Dana
Jurásková, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a zástupce Spojené akreditační komise
David Marx.


Registrace nestátních zdravotnických zařízení
V období do 18. 1. 2010 bylo příslušnému orgánu podáno celkem 11 žádostí o změnu
registrace nestátního zdravotnického zařízení a 2 žádosti o vydání rozhodnutí o registraci
nestátního zdravotnického zařízení.



Spolupráce s nemocnicemi zřizovanými krajem Vysočina
Ve spolupráci s náměstky pro léčebnou a ošetřovatelskou péči nemocnic proběhla (a
v současné době i nadále probíhá) standardizace vybraných skupin spotřebního
zdravotnického materiálu pro vytvoření jednotného číselníku pro společné nákupy.



Společné zakázky
Proběhly práce na zadání společné veřejné zakázky na dodávku zemního plynu
do všech zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem Vysočina a na zadání společné
veřejné zakázky medicinální plyny do krajských nemocnic - nyní již zveřejněno
na centrální adrese zahájení zakázky.



Žádost o platbu projektu Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV)
Byla podána žádost o platbu projektu ROP JV „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město
na Moravě“ současně s rozsáhlým přepočtem uznatelných výdajů vzhledem k plátcovství
DPH.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Seminář Škodlivý vliv vytápění domácností a problematika malých spalovacích
zdrojů znečišťování ovzduší
Odbor životního prostředí v prosinci 2009 uspořádal pro starosty obcí kraje Vysočina
odborný seminář, který byl zaměřen na problematiku škodlivého vlivu na ovzduší
v obcích vytápěním domácností spalováním zejména tuhých paliv. Seminář přítomné
starosty seznámil se zdravotními riziky a vhodnou volbou systému zásobování teplem a
možnostmi financování nízkoemisních spalovacích zdrojů.



Porada Zpracování evidence odpadů za ohlašovací období roku 2009
Krajský úřad kraje Vysočina v lednu 2010 pořádá ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí a se společností CENIA, česká informační agentura životního prostředí (státní
příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí), pracovní poradu pro úředníky
obcí s rozšířenou působností v kraji Vysočina na úseku odpadového hospodářství.



Stanoviska krajského úřadu k žádostem do Operačního programu Životní prostředí
Odbor životního prostředí vydal podle Směrnice Ministerstva životního prostředí
č. 12/2009, přílohy 1, více než 210 stanovisek, zejména k záměrům spadajícím do
prioritní osy 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny, nejvíce k oblasti podpory na regeneraci
urbanizované krajiny (revitalizace parků a městské i vesnické zeleně) a na optimalizaci
vodního režimu krajiny (obnova a odbahnění rybníků, stavba nových retenčních nádrží
apod.). Před vydáním stanovisek pro vlastní operační program předcházelo většinou i
vydání stanovisek či jiných opatření podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí
(EIA) a stanovisek k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura
2000). Žadatelé byli pod tlakem termínů operačního programu a odbor životního
prostředí se snažil zorganizovat vydání stanovisek tak, aby žadatelé dostali stanovisko
v termínu umožňujícím včasné podání žádosti (kromě výjimečných případů, kdy akce
nebyla připravena tak, aby mohlo být vydáno kladné stanovisko).
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Metodický list k povolování kácení dřevin mimo les
Od 1. 12. 2009 vstoupila v účinnost novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která
podstatným způsobem mění postupy při povolování kácení dřevin mimo les. Odbor
životního prostředí proto připravil nový metodický list pro obecní úřady k povolování
kácení dřevin mimo les.

Oddělení ostatních správních činností (oOSČ):


Úsek voleb
V obci Pucov, kde budou probíhat dne 13. 3. 2010 nové volby do zastupitelstva obce,
byly podány ve stanoveném termínu dvě kandidátní listiny, obě za sdružení nezávislých
kandidátů.

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


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Probíhá spolupráce s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou
organizací, na sestavení nového organizačního řádu na základě doporučených výstupů
projektu nazvaného Zvýšení efektivity řízení organizace Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny. Průběžně se monitoruje zimní údržba.



Investiční výstavba
Průběžně jsou připravována a zajišťována zadávací řízení na realizaci investičních
staveb, na které budou podány žádosti o podporu z Regionálního operačního programu
Jihovýchod a na akce financované z rozpočtu kraje Vysočina v roce 2010. Bylo
provedeno zúčtování a finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých v roce
2009 z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury dle Smlouvy č. 136/2009.



Dopravní obslužnost
Průběžně jsou řešeny provozní záležitosti. Projednávají se požadavky na změnu jízdních
řádů k 7. 3. 2010. Odbor dopravy a silničního hospodářství zajišťuje nejvíce správních
řízení – 2073 v roce 2010.



Projektové řízení
Probíhá předložení žádostí o platbu na projekty dopravní infrastruktury s podporou
Regionálního operačního programu Jihovýchod s předpokladem úhrnného příjmu
v 1. čtvrtletí 2010 přesahujícím 900 mil. Kč. Byl kompletně vyčerpán bezúročný finanční
rámec Státního fondu dopravní infrastruktury na předfinancování projektů z Regionálního
operačního programu Jihovýchod ve výši 197 mil. Kč.

Odbor kultury a památkové péče (OKPP):


Projekt do Regionálního operačního programu Jihovýchod
Byla předložena projektová žádost „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 - v termínu výzvy, tj. do 6. 1. 2010.



Anketa Zlatá jeřabina
Byla zahájena příprava 6. ročníku veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina
za kulturní počin roku 2009. Od 11. 1. 2010 do 31. 1. 2010 proběhl sběr nominačních
návrhů do obou vyhlašovaných kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví;
vlastní hlasování se uskuteční od 1. 3. 2010 do 9. 4. 2010.
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Národní zahájení Festivalu muzejních nocí
OKPP ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR zahájil přípravu programu Národního
zahájení Festivalu muzejních nocí, jehož 3. ročník se bude konat dne 14. 5. 2010
v Jihlavě.



Ocenění na výstavě „100 presepi“
Betlém ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, „Betlém v červených
skalách“ od autora Josefa Macholána prezentovaný na mezinárodní výstavě „100
Presepi“ v termínu od 27. 11. 2009 do 6. 1. 2010 v Římě získal bronzové ocenění
v kategorii mezinárodních betlémů.



Metodický seminář pro obce s rozšířenou působností
Dne 17. 12. 2009 se uskutečnil metodický seminář památkové péče pro pracovníky
městských úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří se zabývají agendou památkové
péče. Na semináři byl prezentován zpracovaný plán ochrany městské památkové zóny
Moravské Budějovice, který je pilotním projektem v kraji Vysočina.



Zabezpečování státní správy na úseku památkové péče
Jedná se o vydávání závazných stanovisek k obnově národních kulturních památek,
rozhodnutí v odvoláních proti rozhodnutí obcí s rozšířenou působností, prodlužování lhůt,
vyjadřování k prohlašování a k rušení prohlášení věcí za kulturní památku a další úkony.



Finanční mechanismus EHP/Norska – program „Kulturní dědictví Vysočiny“
V monitorovaném období byla OKPP zpracována výroční monitorovací zpráva o průběhu
a realizaci programu pro potřeby Ministerstva financí ČR.



Dotační tituly na úseku OKPP
OKPP se ve sledovaném období zabývá následujícími dotačními tituly:
- dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina
souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí – termín
přijímání žádostí je od 1. 1. 2010 do 15. 2. 2010 (poskytování konzultací před
odevzdáním žádostí, kontrola vyúčtovaných dotací),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – termín přijímání žádostí pro pořadatele
postupových přehlídek je od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2010 (poskytování konzultací před
odevzdáním žádostí),
- dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina (podávání žádostí 1. 1. 2010 15. 2. 2010),
- grantový program Fondu Vysočiny „Obnova památkově chráněných území“
(zpracovaný materiál předložen na schválení do rady kraje a zastupitelstva kraje).

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené odborem – oddělením správy realit
Oddělení správy realit majetkového odboru se ve sledovaném období zabývalo
následujícími úkoly:
- dokončení a předání budovy Kosmákova 66, rekonstruované pro depozitáře sbírek
muzea, do užívání Muzea Vysočiny Třebíč,
- dokončení rekonstrukce pavilonu A v Nemocnici Havlíčkův Brod pro sociální účely;
budova bude předána do dočasného užívání Domovu důchodců Žďírec,
- vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace stavby Nemocnice
Jihlava – pavilon urgentní a intenzivní péče,
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novostavba Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí je ve fázi cca poloviny
smontované skeletové konstrukce, v závěru roku 2009 byla získána a využita první
část státní dotace ve výši 5 mil. Kč,
probíhají největší investiční akce kraje v oblasti zdravotnictví spolufinancované
z Regionálního operačního programu – infrastruktura nemocnic v Havlíčkově Brodě,
Novém Městě na Moravě, Pelhřimově a Třebíči.

Některé významné úkoly majetkoprávní agendy řešené odborem – majetkoprávním
oddělením
Majetkoprávní oddělení se ve sledovaném období zabývalo následujícími úkoly:
- intenzivní majetkoprávní příprava dopravních staveb spolufinancovaných
z Regionálního operačního programu nebo z rozpočtu kraje, resp. rozpočtu Krajské
správy a údržby silnic Vysočiny,
- výkupy pozemků v rámci řešení majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi
II. a III. tříd – v roce 2009 bylo vykoupeno cca 46 tis. m2 pozemků.
- průběžně jsou řešeny majetkoprávní případy týkající se nemovitého majetku kraje při
stále vzrůstajícím objemu této agendy,
- v rámci vyvlastňovacího řízení vedeného vůči kraji Vysočina – zřízení věcného
břemene pro účely uložení VN kabelů k záměru výstavby větrných elektráren
v lokalitě Záblatí – byly uplatněny námitky proti omezení vlastnického práva kraje.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Vyhlášení soutěže o Skutek roku 2009
V rámci projektu Vysočina 21, který je zaměřen na podporu místní Agendy 21 (MA 21) a
udržitelného rozvoje, byla vyhlášena soutěž pro veřejnost - Skutek roku 2009. Smyslem
soutěže je vzbudit zájem veřejnosti o dobrovolné aktivity v neziskovém a podnikatelském
sektoru.
V období od 1. 1. 2010 do 28. 2. 2010 mohou být nominováni jednotlivci i organizace,
které dobrovolně pomohly v oblastech – sociální, zdravotně postižení, kultura a umění,
životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, zdraví, poradenství, osvěta a vzdělávání,
propagace a realizace MA21 a společenská odpovědnost firem.
Slavnostní vyhlášení nejlepších skutků proběhne v květnu 2010.



Udělení ceny ministra vnitra ČR za realizaci místní Agendy 21 v kraji Vysočina
Kraj Vysočina získal rozhodnutím ministra vnitra ČR významné ocenění „Organizace
zvyšující kvalitu veřejné služby“ za rozvíjení místní Agendy 21 v kraji Vysočina.
Cena bude zástupcům kraje slavnostně předána na 6. Národní konferenci kvality
ve veřejné správě v Táboře 9. 2. 2010.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Ve sledovaném období oddělení grantových programů realizovalo nebo bude realizovat
tyto činnosti:
- u grantových projektů z oblasti podpory 3.2, první výzvy dokončen proces věcného
hodnocení individuálními hodnotiteli; celý proces hodnocení bude zakončen
přípravou a jednáním výběrové komise koncem ledna,
- dne 8. 1. 2010 proběhla konference „Příklady dobré praxe“, kde budou představeny
úspěšné projekty z první výzvy, prioritní osy 1.
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Grantová schémata Společného regionálního operačního programu (GS)
Ve sledovaném období byl především prováděn monitoring jednotlivých akcí
podpořených v rámci GS a kontrola monitorovacích zpráv. Byly řešeny problémy
konečných uživatelů spojené zejména s udržením monitorovacích ukazatelů.
Další koneční uživatelé GS, konkrétně GS na podporu drobných podnikatelů
v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a GS na podporu malých a středních
podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina, ve sledovaném období
využili možnosti zmírnění monitorovacích ukazatelů a gestorovi GS zaslali oznámení o
změnách v akcích. Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků ES následně
provede kontroly ex-post na místě. Na základě oznámení a výsledku provedené kontroly
budou s konečnými uživateli uzavřeny dodatky Smluv o spolufinancováni akcí.



Ukončení administrace Programu obnovy venkova Vysočiny 2009
Během ledna ukončil odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s úřady obcí s rozšířenou
působností administraci Programu obnovy venkova Vysočiny za rok 2009. Celkem bylo
zrealizováno 599 nejrůznějších projektů zaměřených na obnovu obecního majetku. Obce
s krajskou dotací ve výši 77,8 mil. Kč zrealizovaly projekty za téměř 193 mil. Kč. Pouze
21 obcí svůj projekt nakonec nerealizovalo. Nejčastějším typem akcí byla oprava
místních komunikací, radnic a kulturních zařízení. V současné době dochází k přijímání
žádostí na rok 2010.



Informace k aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina
Odbor regionálního rozvoje po proběhnutí seminářů (24. 11. 2009 pro krajské zastupitele
a členy výboru regionálního rozvoje a 9. 12. 2009 pro partnerské organizace kraje)
k aktualizaci programové části Programu rozvoje kraje Vysočina a SWOT analýzy
zpracoval přehled připomínek, které účastníci v dohodnutém termínu zaslali. Celkem bylo
přijato 61 nejrůznějších připomínek, které budou předloženy k vypořádání
prostřednictvím jednotlivých odborů oborově příslušným komisím rady kraje a výborům
zastupitelstva kraje. Aktualizace by měla být ukončena nejpozději do června 2010
schválením tohoto dokumentu v zastupitelstvu kraje.

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


Brožura „Vysočina – bezpečný region“, 2. vydání
Byl aktualizován text i grafické podkladové materiály. Brožura pojednává o organizaci
integrovaného záchranného systému a organizaci zajištění bezpečnosti jak občanů
Vysočiny, tak i jejich návštěvníků. Je vydána v českém a anglickém jazyce.



Jednání bezpečnostní rady kraje
Dne 17. 12. 2009 proběhlo 6. zasedání Bezpečnostní rady kraje. Byla projednána zpráva
o její činnosti v roce 2009 a návrh plánu činnosti na rok 2010.



Podklady pro zpracování Zprávy o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného
pořádku na území České republiky v roce 2009
Na žádost ministra vnitra byly za kraj zpracovány podklady pro výše uvedenou zprávu.
Zpráva se týkala naplňování základních priorit v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
v kraji, a to:
- komplexní zabezpečení funkčnosti integrovaného záchranného systému a zvýšení
efektivnosti krizového plánování a řízení,
- funkčnost složek Policie České republiky na území kraje,
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eliminace závažných bezpečnostních rizik na území kraje Vysočina (např.
bezpečnost provozu na dálnici D1, extremismus),
realizace opatření k omezování negativního dopadu alkoholu na páchání trestné
činnosti (boj proti alkoholismu),
realizace opatření v rámci situační prevence k omezování násilné a majetkové
kriminality.



Zaměření hospodářských opatření pro krizové stavy
Pro 15 obcí s rozšířenou působností bylo vydáno zaměření pro činnost v oblasti
hospodářských opatření pro krizové stavy na rok 2010. Jedná se především o specifikaci
úkolů k dalšímu zdokonalování a zkvalitňování systému pro zabezpečení věcných zdrojů
pro překonání krizové situace.



Boj proti alkoholismu
Na základě doporučení pracovní skupiny jmenované ředitelem krajského úřadu
k problematice alkoholismu, rozhodla Rada kraje Vysočina o zakoupení detekčních
přístrojů na měření množství alkoholu v dechu v celkové hodnotě 139 tis. Kč pro činnost
městských policií v Jihlavě, Třebíči, Žďáru nad Sázavou a Havlíčkově Brodě. Přístroje
budou používány zejména v souvislosti s plněním povinností, které vyplývají pro městské
policie ze zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.



Projekty prevence kriminality v roce 2010
Na základě Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 (schválen
usnesením č. 0505/07/2009/ZK ) byla svolána 13. 1. 2010 za účasti zástupců Policie
České republiky porada starostů měst a obcí, jejichž územními obvody prochází dálnice
D1, ke zpracování a realizaci projektů prevence kriminality, na které bude poskytnuta
státní dotace a dotace kraje Vysočina. Jedná se o obce, kde byl v souvislosti s činností
zejména organizovaného zločinu zaznamenán nárůst násilné a především majetkové
trestné činnosti.



Předání díla Propagační film a videospoty kraje Vysočina
Dne 11. 1. 2010 předali zhotovitelé (produkce Radim Procházka a režisér Robert
Sedláček) zástupcům kraje Vysočina propagační film, jehož výroba je součástí projektu
Vítejte na Vysočině, který je podporován Evropskou unií. Na začátku února bude spot
v konečné variantě k dispozici pro další použití (pro potřeby orgánů kraje Vysočina,
vyvěšení v nízkém rozlišení na webových stránkách). Na konci dubna 2010 bude film a
spoty k dispozici pro širší použití v dostatečném počtu na DVD a v jazykových variantách
- česky, anglicky, německy, italsky a ukrajinsky.

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


Aktualizace systému řízení rizik
Pracovníci interního auditu poskytli metodickou a konzultační podporu při aktualizaci
databáze rizik krajského úřadu za jednotlivé vlastníky rizik (vedoucí odborů, vedoucí
samostatných oddělení, ředitelé sekcí, ředitel krajského úřadu). Byla identifikována nová
rizika, odstraněna již neaktuální rizika a byla přijata opatření k řízení stávajících rizik.
Aktualizace byla provedena na základě výzvy ředitele krajského úřadu kraje Vysočina
Zdeňka Kadlece, který byl také s výsledky aktualizace seznámen.
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Další aktivity
Pracovníci interního auditu vyhodnotili roční plán interního auditu pro rok 2009 a
zpracovali plán pro rok 2010. Pokračovaly přípravné práce pro chystané audity, jejichž
realizace je plánována na první čtvrtletí roku 2010.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (oPKŽÚ):


Legislativa
oPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 17 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 1 návrhu ústavního zákona, k 5
návrhům zákona, ke 3 návrhům nařízení vlády, k 7 návrhům vyhlášek a k 1 návrhu
materiálu nelegislativní povahy.



Zákonodárná iniciativa
oPKŽÚ připravilo podklad pro podání zákonodárné iniciativy Zastupitelstva kraje
Vysočina (změna názvu kraje).

Oddělení řízení lidských zdrojů (oŘLZ):


Pojistné na sociální zabezpečení za první polovinu roku 2007
V zákoně č. 589/1992 Sb., o sociálním zabezpečení, v prvním pololetí roku 2007 chyběla
v důsledku legislativního pochybení zákonodárce definice vyměřovacího základu. Poté,
co vláda tuto hrubou chybu zjistila, vydala nařízení vlády, ve kterém vyměřovací základ
definovala. Teprve 1. 7. 2007 se však dotyčná definice dostala zpátky do zákona o
pojistném na sociálním zabezpečení. Krajský soud v Ústí nad Labem vydal k této věci
rozsudek, ve kterém konstatoval, že stanovení vyměřovacího základu pouze nařízením
vlády a nikoliv zákonem, je v rozporu s ústavou. Oddělení řízení lidských zdrojů připravilo
žádost a zpracovalo potřebné podklady pro vrácení platby (přeplatku) sociálního
pojistného uhrazeného krajem Vysočina za období leden – červen roku 2007, která činí
18 849 638 Kč.



Plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením
Na Úřad práce v Jihlavě bylo odesláno hlášení o plnění povinnosti zaměstnávat osoby se
zdravotním postižením. K přepočtenému počtu zaměstnanců 405,35 za rok 2009 měl kraj
Vysočina plnit povinný podíl 16,21 zaměstnanců se zdravotním postižením. Povinný podíl
zaměstnanců kraj Vysočina naplnil na 102,52 % kombinací zaměstnáváním 9,68 osob se
zdravotním postižením v pracovním poměru a odebíráním výrobků od výrobního družstva
invalidů VDI Meta ve výši 933 022 Kč, firmy GIFT PRINT PRODUCTION ve výši
64 354 Kč a firmy POTISK Palát ve výši 114 556 Kč, což činí v přepočtu plnění dalších
6,94 osob (při uplatnění průměrné mzdy v národním hospodářství v roce 2009 ve výši
22 896 Kč).



Vzdělávací akce za rok 2009
V roce 2009 zajistilo oddělení řízení lidských zdrojů v prostorách sídla kraje 23
vzdělávacích aktivit pro 1 764 zaměstnanců kraje, obcí a příspěvkových organizací kraje:
Zaměstnavatel

Počet účastníků

Krajský úřad

893

Obce

795

Příspěvkové organizace
Celkem

76
1 764
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Certifikace European Computer Driving Licence (ECDL)
V závěru roku 2009 prošlo složením testů v sedmi modulech certifikace mezinárodně
uznávané počítačové gramotnosti, tzv. „ECDL Kompletu“ a certifikátem disponuje dalších
45 zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu. Od roku 2005 tento certifikát
získalo již 41 % zaměstnanců.

V Jihlavě dne 18. 1. 2010
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