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Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 24. 3. 2010 s výhledem do 11. 5. 2010
Následující písemná zpráva zachycuje období od 24. 3. 2010 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 26. 4. 2010 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
11. 5. 2010 (3. zasedání v roce 2010). Je přílohou materiálu (ZK-03-2010-03, 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
Byly dokončeny roční aktualizace datového skladu za rok 2009. Pro oddělení interního
auditu byla zpracována data z vyhodnocení metodické činnosti úřadu a řízení rizik. Byly
zpracovány výstupy z evidence financování projektů.



Další aktivity
Byla zpracována vstupní data pro potřeby všech čtyř oblastí mezikrajského
benchmarkingu a pokračovaly práce na nastavení nového rámce strategického řízení
úřadu.

Odbor ekonomický (OE):


Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2009
Dne 21. 4. 2010 byla Ministerstvem financí kraji předána Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření kraje Vysočina za rok 2009, v jejímž závěru je konstatováno, že byly
zjištěny pouze chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které nespočívají
v porušení rozpočtové kázně, v nesprávnosti nebo neprůkaznosti ve vedení účetnictví,
v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku. Většina zjištění byla
odstraněna ještě v průběhu kontroly. U zbývajících budou přijata nápravná opatření. Celá
zpráva je součástí závěrečného účtu kraje, který je předkládán k projednání
v zastupitelstvu kraje. Při projednávání závěrečné zprávy bylo zástupci Ministerstva
financí zdůrazňováno, že kraj je z hlediska hospodaření a účetní evidence veden dobře a
že patří v této oblasti k nejlepším krajům v rámci České republiky.



Účetní reforma
V souvislosti s probíhající účetní reformou a zejména s otázkou předávání účetních a
finančních výkazů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) se aktuálně
řeší forma registrací účetních jednotek do tohoto systému a z toho vyplývající způsob
předávání účetních dat.
Kraj Vysočina je ochoten a přiklání se k možnosti provedení hromadné registrace za
všechny obce i příspěvkové organizace obcí i kraje, pokud o to obce vyjádří svůj zájem.
Za tím účelem budou obce osloveny a požádány o stanovení zodpovědných osob a
náhradních zodpovědných osob, což je nutná podmínka registrace. Kraj je připraven
k maximálně možné metodické pomoci obcím, což je však determinováno současným
nedostatečným stavem legislativy a metodické pomoci ze strany státu. Kraj však bude do
budoucna působit směrem k samostatnějšímu zvládání agendy ze strany všech
jednotlivých obcí.
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Odbor informatiky (OI):


Příprava projektů IOP
Odbor informatiky zkompletoval veškeré podklady pro podání žádosti o finanční podporu
z Integrovaného operačního programu, prioritní osa Zavádění ICT v územní veřejné
správě - Cíl Konvergence a projednal je s firmou BDO IT a. s., kterou Ministerstvo vnitra
ČR vybralo jako koordinátora a poradce v této oblasti s cílem zvýšit úspěšnost podaných
žádostí. Kraj Vysočina je tak připraven podat příslušnou žádost na získání finančních
prostředků pro realizaci projektu Technologického centra kraje Vysočina, a to v těchto
oblastech: digitalizace a elektronická archivace, digitální mapa, rozšíření datového
skladu, vnitřní integrace procesů úřadu, spisová služba pro technologické centrum.



Konference Internet ve státní správě a samosprávně 2010 (ISSS)
Odbor informatiky kraje Vysočina se každoročně podílel na organizační a programové
přípravě konference Internet ve státní správě a samosprávě, připravil také několik
vlastních vystoupení, která se věnovala odborným tématům. Kraj Vysočina na této
konferenci získal prestižní ocenění české internetové elity. Jedná se o cenu s názvem
Český zavináč, která je pravidelně udělována od roku 1999. Cena byla udělena za
dlouholeté úsilí kraje Vysočina o rozvoj informační společnosti na celém území kraje a
vzornou spolupráci všech subjektů veřejné správy nehledě na politickou příslušnost.



Projekty eHealth – delegace z Tchajwanu
V týdnu od 19. 4. 2010 do 23. 4. 2010 proběhl v Nemocnici Jihlava kick-off meeting
k zahájení realizace pilotního projektu elektronické rezervace pacientů. Zaměstnanci
odboru informatiky se účastnili jednání lékařských, zdravotnických i IT odborníků z obou
zemí jako členové projektového týmu.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2010 probíhají následné
veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortech školství
a zdravotnictví.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Pokračuje přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji Vysočina
za rok 2009. Přezkoumání mají být podle plánu ukončena v první dekádě měsíce června
2010.

Oddělení hospodářské správy (oHS):


Implementace systémů spisové služby pro příspěvkové organizace zřizované
krajem Vysočina
Oddělení hospodářské správy se ve spolupráci s odborem informatiky podílí na zavedení
elektronických systémů spisové služby v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem
Vysočina. Příspěvkové organizace dle ustanovení § 63 zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, jako určení původci, jsou
povinny vést spisovou službu v rozsahu stanoveném uvedeným zákonem a prováděcí
vyhláškou č. 191/2009 Sb. Celkem 40 příspěvkových organizací (zapsaných
v obchodním rejstříku) zavedlo systém spisové služby již v loňském roce. Zbývajících cca
80 organizací je rozděleno na tři skupiny, v rámci kterých absolvují pracovní setkání
zaměřené na metodiku a zásady vedení spisové služby. Následuje metodika
implementace softwarové podpory a nakonec školení uživatelů. V období leden - únor
proběhlo školení a metodická podpora pro první skupinu příspěvkových organizací
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v působnosti odboru školství, mládeže a sportu (OŠMS). Jednalo se o základní školy,
speciální školy, dětské domovy a pedagogicko psychologické poradny. V období únor březen proběhlo školení a metodická podpora pro druhou skupinu příspěvkových
organizací v působnosti OŠMS - jednalo se o odborné střední školy, domy dětí a
mládeže, základní umělecké školy a tři organizace v působnosti odboru kultury a
památkové péče. V období duben - květen probíhá školení a metodická podpora pro třetí
skupinu příspěvkových organizací v působnosti OŠMS - jedná se o střední průmyslové
školy, zdravotní školy, gymnázia a obchodní akademie.
SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):


Skládka nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
Počátkem května letošního roku budou zahájeny práce na sanaci bývalé skládky
nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky, která patří mezi nejvýznamnější ekologické
zátěže na území kraje Vysočina. Na sanaci budou na základě akceptované žádosti
DIAMO, s.p. jako vlastníka této skládky poskytnuty finanční prostředky z Operačního
programu Životní prostředí. Státní podnik DIAMO nadále provádí na základě povolení
krajského vodoprávního úřadu čerpání a čištění kontaminovaných podzemních vod
v areálu skládky, souběžně s tím je zajištěn monitoring jakosti podzemních a
povrchových vod na lokalitě.



Nařízení kraje o vydání závazné části plánů oblastí povodí
Na zasedání rady kraje dne 4. 5. 2010 se předkládá návrh nařízení kraje Vysočina,
kterým se vydává závazná část plánů oblastí povodí. Plány oblastí povodí (Dolní Vltavy,
Dyje, Horní Vltavy, Horního a středního Labe) v částech, které zahrnují území kraje,
schválilo zastupitelstvo kraje dne 10. 11. 2010.



Seminář pro pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností
OLVHZ pořádá dne 6. 5. 2010 seminář pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou
působností k výkonu přenesené působnosti podle zákona o vodách a zákona o
vodovodech a kanalizacích. Přednášejícími byli pracovníci krajského úřadu - OLVHZ,
předseda výkladové komise Ministerstva zemědělství k vodnímu zákonu a tajemnice
výkladové komise téhož ministerstva k zákonu o vodovodech a kanalizacích.



Seminář „Střety vozidel se zvěří, ochrana komunikací“
OLVHZ dne 16. 4. 2010 uspořádal seminář pro uživatele honiteb, pracovníky státní
správy myslivosti a veřejnost na téma střetů vozidel se zvěří a ochranu komunikací.
Přednášejícími byli pracovníci krajského úřadu - OLVHZ, zástupci Policie České
republiky, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, České zemědělské
university.



Kontrola výkonu přenesené působnosti Městského úřadu Nové Město na Moravě
Ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2010 provede OLVHZ kontrolu výkonu přenesené působnosti na
odboru životního prostředí Městského úřadu Nové Město na Moravě, který je obecním
úřadem obce s rozšířenou působností. Jedná se o kontrolu výkonu agend podle vodního
zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o rybářství, lesního zákona,
zákona o myslivosti, a zákona o reprodukčním zákonu lesních dřevin.



Vyhodnocení Výzvy č. 4/2010 – zemědělské akce
Dne 30. 3. 2010 proběhlo vyhodnocení Výzvy č. 4/2010 – zemědělské akce k „Zásadám
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu
zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a
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způsobu kontroly jejich využití“ ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, č. 13/07. Bylo
navrženo uzavření smluv s 21 žadateli, kterým byla přiznána podpora ve výši 900 tis. Kč.


Tendr Lesů České republiky, s.p.
Pokračuje příprava podkladů a účast na jednáních v souvislosti s problematikou
výběrového řízení vyhlášeného na činnosti související s obhospodařováním lesů ve
vlastnictví státu, jež jsou ve správě Lesů České republiky, s.p.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Jednání se zástupci Dolního Rakouska ohledně propojení systému rodinných pasů
na Vysočině a v Dolním Rakousku
Dne 23. 4. 2010 se v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina uskutečnilo první
pracovní jednání se zástupci Dolního Rakouska ohledně realizace společného projektu propojení systému rodinných pasů v kraji Vysočina se systém NÖ Familienpass v Dolním
Rakousku. Projekt byl zahájen k 1. 1. 2010 a je rozpočtován ve výši 10 mil. Kč.
Předmětem jednání byla podrobná diskuze, která se týkala konkrétních aktivit v rámci
prvních dvou milníků projektu. Zástupci obou partnerů se dohodli na uskutečnění dalšího
setkání, a to ve dnech 20. – 21. 5. 2010.



Transformace sociálních služeb
V pondělí 19. 4. 2010 proběhlo jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí
v záležitosti přípravy a financování transformace Ústavu sociální péče Jinošov,
příspěvkové organizace. V součinnosti s majetkovým odborem probíhají intenzivní práce
na přípravě investičního projektu a v radě kraje byl projednán transformační plán
připravený pracovníky Ústavu sociálních služeb Jinošov. Transformace spočívá
v rozvolnění klientů ústavu sociální péče do samostatných rodinných domků, investice je
rozpočtována ve výši 100 mil. Kč pro kraj Vysočina. Realizace investiční výstavby se
připravuje ve dvou etapách ( rok 2010 a 2011) v různých lokalitách obcí blízkého regionu.



Spolupráce Krajského úřadu kraje Vysočina s Ministerstvem práce a sociálních
věcí na realizaci Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému
péče o ohrožené děti na období 2009 - 2011
V červenci r. 2009 byl Národní akční plán (NAP) schválen Vládou České republiky. Jeho
cílem je zvýšení kvality práce a dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny,
sjednocení postupu pracovníků při řešení konkrétní situace ohrožení, snížení počtu dětí
dlouhodobě umístěných v ústavech a podpora rozvoje osobnosti ohroženého dítěte.
Jedná se v podstatě o transformaci dětských domovů do jiného typu péče – např.
profesionální pěstounství jako profese. Dne 16. 4. 2010 proběhlo na půdě Krajského
úřadu kraje Vysočina jednání s pracovníkem Ministerstva práce a sociálních věcí
zodpovědného za realizaci NAP v kraji Vysočina se zástupci dotčených odborů (odbor
sociálních věcí, odbor školství, mládeže a sportu a odbor zdravotnictví). Pracovníci
odboru sociálních věcí připravují podklady pro další jednání, mají záměr zavést nové
prvky do systému a připravit podklady pro legislativní změny.



Akce oddělení sociální správy
Oddělení sociální správy uspořádalo ve sledovaném období několik školení a seminářů
pro zaměstnance příspěvkových organizací kraje Vysočina v oblasti sociálních služeb.
Dne 25. a 26. 3. 2010 proběhlo školení Komunikace s médii, dále dne 8. 4. 2010
proběhlo školení na téma zákon o sociálních službách. Další semináře se týkaly
uzavírání smluv v sociálních službách a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární ochrany.
Ve sledovaném období proběhla jedna metodická návštěva, a to v Domově pro seniory
Havlíčkův Brod, příspěvková organizace.
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K datu předložení informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina se uskutečnily
tři inspekce kvality sociálních služeb. U zařízení Úsvit Havlíčkův Brod došlo k naplnění
kritérií, u organizace Tyflo Vysočina a VOR – o. s. Jihlava nebyla kritéria naplněna.
Ve sledovaném období se budou konat další tři inspekce kvality, a to v zařízeních
Centrum Lada Pacov, OS Benediktus Chotěboř a Pečovatelská služba městyse Štoky.


Jednání ve věci ukončení provozování Domova důchodců Velký Újezd,
příspěvkové organizace
Dne 16. 4. 2010 se uskutečnilo další pracovní jednání se zástupci Kongregace
Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně. Byla
vydiskutována finální podoba smlouvy o spolupráci a o poskytnutí dotace mezi krajem
Vysočina a Kongregací. Tyto dva dokumenty představují stěžejní podklad materiálu
ve věci převzetí provozování zařízení sociálních služeb a ukončení činnosti Domova
důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace k 31. 12. 2010. Materiály jsou předloženy
do zastupitelstva kraje.



Akce oddělení sociálních dávek a sociálně-právní ochrany dětí
Dne 31. 3. 2010 byl zorganizován seminář k náhradní rodinné péči, a to za účasti
pracovníka Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Začátkem dubna pak proběhne
porada k sociálně-právní ochraně dětí za účastní pracovníka Intervenčního centra a
psychologa z Psychocentra – manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové
organizace.
Dále byl dne 23. 4. 2010 uspořádán seminář k dávkám v hmotné nouzi, taktéž za účasti
lektorka z MPSV.
Ve sledovaném období byly oddělením provedeny celkem tři kontroly. První proběhla na
Městském úřadě v Humpolci v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, další proběhla
v Magistrátu města Jihlavy k příspěvku na péči. Poslední kontrola se uskutečnila na
Městském úřadě v Třešti k dávkám pomoci v hmotné nouzi.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Strategie přijímacího řízení
Na základě přehledu o počtech přihlášených uchazečů o vzdělávání na krajem
zřizovaných středních školách projednal vedoucí odboru s vybranými řediteli postup při
přijímacím řízení. Po ústním projednání obdrželi ředitelé písemné doporučení pro postup
při přijímacím řízení.



Periodické hodnocení ředitelů škol a školských zařízení
Po projednání v radě kraje byli ředitelé, kteří prošli tímto hodnocením, informováni na
společném setkání o výsledku hodnocení. Z celkového počtu 20 hodnocených ředitelů
byly s 5 řediteli projednány návrhy opatření vedoucí ke zlepšení jejich práce v oblasti
řízení příspěvkových organizací, 9 ředitelů bylo hodnoceno bez návrhu opatření a 6
ředitelům byla přiznána mimořádná odměna z prostředků zřizovatele.



Účast na výstavě „Mladý tvorca 2010“ v Nitře
V rámci partnerských vztahů mezi krajem Vysočina a Nitranským samosprávným krajem
zajistil OŠMS ve spolupráci s OSH prezentaci kraje na této výstavě. Velmi úspěšně se
zde představily i vybrané střední odborné školy z Vysočiny.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina v uplynulém období
Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR KV), které byly vydány 16. 9. 2008 a
účinnosti nabyly 22. 11. 2008, je podle stavebního zákona nutno aktualizovat. OÚPSŘ
proto připravil, v souladu s postupem stanoveným stavebním zákonem, návrh zprávy o
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uplatňování ZÚR KV v uplynulém období (dále jen „návrh zprávy“). Ten je třeba předložit
Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení do dvou let po vydání ZÚR KV.
Návrh zprávy byl poskytnut ke konzultaci zastupitelům kraje Vysočina, obcím kraje,
sousedním krajům, dotčeným orgánům, správcům inženýrských sítí atp. Doručené
podněty, připomínky a návrhy byly OÚPSŘ vyhodnoceny a zaneseny do přehledné
tabulky s návrhem postoje kraje pro aktualizaci ZÚR KV. Tabulka byla rovněž poskytnuta
zastupitelům kraje Vysočina a spolu s návrhem zprávy se stala podkladem pro seminář,
který se na toto téma konal 21. 4. 2010. Zde byl vysvětlen právní rámec aktualizace ZÚR
KV, zodpovězeny otázky, které s návrhem zprávy souvisely, a vyjasněny některé sporné
body. Na tomto základě vznikne konečná verze návrhu zprávy, která bude předložena
Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení.


Územní studie „Plochy pro ověření lokalizace a rozsahu rozšíření Jaderné
elektrárny Dukovany“
Zásady územního rozvoje kraje Vysočina uložily odboru územního plánování a
stavebního řádu pořídit územně plánovací podklad kraje Vysočina, územní studii „Plochy
pro ověření lokalizace a rozsahu rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany“ (dále jen
„územní studie“). OÚPSŘ ve spolupráci z ČEZ, a.s. tuto studii v uplynulém období zajistil.
Zastupitelé kraje spolu s vedoucími odborů Krajského úřadu kraje Vysočina a starosty
obcí Dukovany, Rouchovany a Slavětice (územní studií dotčená katastrální území) měli
možnost seznámit se se závěry územní studie na semináři, který uspořádal OÚPSŘ
21. 4. 2010. Zde byly za přítomnosti zástupců pořizovatele – OÚPSŘ, projektanta ArchDesign Brno a ČEZ, a.s. diskutovány různé souvislosti této územní studie.
Územní studie ověřila možnost využití řešeného území pro rozšíření Jaderné elektrárny
Dukovany včetně vyvedení elektrického výkonu, prověřila možnosti dopravního řešení,
technické infrastruktury, umístění občanské vybavenosti, zeleně, územního systému
ekologické stability a rozsah stávajícího pásma hygienické ochrany atp. za podmínek
ochrany hodnot území.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Konzultační den k registracím nestátních zdravotnických zařízení
Oddělení zdravotní správy zorganizovalo na 13. 4. 2010 konzultační den k registracím
nestátních zdravotnických zařízení. Pozvání obdržela a přijala zdravotnická zařízení
zřizovaná krajem Vysočina. Po úvodní prezentaci k problematice registrací nestátních
zdravotnických zařízení měli zástupci zdravotnických zařízení možnost klást otázky
k problematickým bodům prezentované oblasti.



Kontrolní činnost
Ve sledovaném období bylo provedeno pět řádných kontrol výkonu přenesené
působnosti se zaměřením na dodržování podmínek registrace a platné právní úpravy
při nakládání s návykovými látkami u nestátních zdravotnických zařízení, jejichž
registrujícím orgánem je Krajský úřad kraje Vysočina.



eHealth
Po schválení Koncepce eHealth kraje Vysočina v radě kraje začaly postupné kroky
k jejímu naplňování. Proběhla školení SW systému NeOS (objednávání léků a
spotřebního zdravotnického materiálu), probíhají dokončovací práce na dodávce a
implementaci systému pro měření kvality a efektivity poskytované zdravotní péče
v nemocnicích.



Regionální operační program Jihovýchod
Odbor zdravotnictví provádí dokončovací práce na projektu „Zdravotnické přístroje
Nemocnice Havlíčkův Brod“ – konečné vyúčtování projektu se žádostí o platbu.
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U projektu „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“ proběhl přepočet uznatelných
výdajů – přizpůsobení se plátcovství DPH.
Odbor životního prostředí (OŽP):


Natura 2000
Odbor životního prostředí dohadoval s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR návrhy na
změnu cílových kategorií evropsky významných lokalit. Po novele zákona o ochraně
přírody a krajiny účinné od prosince 2009 je možné pracovat s tzv. základní ochranou
místo původně navrhovaných kategorií přírodní památka a přírodní rezervace. Návrhy na
změny zařazení do kategorií byly téměř dokončeny, zbývá již jen dořešit evropsky
významnou lokalitu Údolí Chlébského potoka. Dohodnuté návrhy na změny dále projdou
legislativním procesem.



Poplatky za znečišťování ovzduší
Dnem 31. 3. 2010 uplynula provozovatelům zdrojů znečištění ovzduší lhůta, do kdy měli
podat oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší. Většina provozovatelů tak
včas učinila, obdrželi jsme 202 oznámení. Lhůtu nestihlo jen velmi málo subjektů, zatím
jsou po lhůtě jen tři subjekty, které musí dostat pořádkovou pokutu. Nyní odbor životního
prostředí musí vydat všem rozhodnutí o vyměření poplatků a stanovení záloh na
poplatky. S touto činností ve sledovaném období odbor životního prostředí začal a má
jako cíl vydat všechna rozhodnutí před stanovenou lhůtou, aby se výsledky včas dostaly
do statistických podkladů Českého hydrometeorologického ústavu.



Kontroly integrované prevence
Odbor životního prostředí podle zákona 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých
zákonů, zahájí dnem 5. 5. 2010 kontroly podniků, které jsou držiteli tzv. integrovaného
povolení (IPPC).



Péče o přírodní rezervace a přírodní památky
S otevírajícím se jarem zahájil odbor životního prostředí zadávání prací na péči o zvláště
chráněná území (přírodní památky a přírodní rezervace). Byla zabezpečena péče
o prvních 32 území, zejména byla zajištěna náhradní péče o pozemky kosením
popřípadě odstraňováním náletových dřevin a speciální péče o hořečky. Se zadáváním
prací bude nadále pokračováno, činnost bude kulminovat v květnu tak, aby se potřebné
práce v terénu mohly v červnu plynule rozeběhnout. Celkem odbor zajišťuje péči o 121
zvláště chráněných území.

Oddělení ostatních správních činností (oOSČ):


Úsek voleb
Oddělení ostatních správních činností pokračuje v organizačně technické přípravě voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dne 8. 4 2010 byly
zaregistrovány kandidátní listiny šestnácti politických stran, jedna kandidátní listina byla
odmítnuta. Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem Jihlava (ČSÚ) byl vytvořen a
průběžně aktualizován registr kandidátů. Dne 14. 4 2010 byly tiskárně předány podklady
pro tisk hlasovacích lístků. Od 10. 5 2010 budou zahájena ve spolupráci s ČSÚ školení
okrskových volebních komisí.
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SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Projektové řízení
Byla připravena smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury na předfinancování
projektů z Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP). Byla předložena
žádost o podporu projektu „III/03810 Hesov – most ev.č. 03810-006, 007, 008“. Byla
podepsána smlouva na spolufinancování projektu „II/347 Světlá nad Sázavou – D1.
1. stavba“ s ROP. Bylo schváleno šířkové uspořádání Páteřní silniční sítě kraje Vysočina.
Byly přijaty dotace z ROP ve výši 75 mil. Kč.



Dotace
Dne 15. 4. 2010 končil termín na předložení žádostí o poskytnutí dotace na údržbu
veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí silnic podél silnic
II. a II. tříd v kraji Vysočina:
- žádosti v termínu podalo 92 obcí – nárůst o 35 % proti roku 2009,
- celková částka dle žádostí ve výši 670 108 Kč – nárůst o 29 % proti roku 2009.



Spolupráce s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou
organizací
ODSH spolupracoval na finančním plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok
2010. Proběhlo seznámení zřizovatele se zprávou o činnosti a výsledku hospodaření
Krajské správy a údržby silnic Vysočiny za rok 2009.



Dopravní obslužnost
Bylo uspořádáno 5 koordinačních porad k drážní dopravě a projednány náměty obcí
k tvorbě drážního jízdního řádu 2010/2011. Byly upraveny smlouvy o závazku veřejné
služby s dopravci v linkové osobní dopravě v souvislosti se zdaněním žákovského
jízdného. Řeší se úhrada zvýšených nákladů na čekání řidičů mezi spoji v linkové osobní
dopravě. Řeší se ve spolupráci s Ministerstvem dopravy vyhlášky a nařízení vlády
v souvislosti s novým zákonem o veřejných službách, který prošel poslaneckou
sněmovnou a bude projednáván senátem. Vzrůstá počet rozhodnutí o objížďkových
jízdních řádech a přemístění zastávek veřejné osobní dopravy v důsledku oprav
komunikací a uzavírek.



Investiční výstavba
Byly uzavřeny smlouvy o dílo a zahájeny stavební práce na akcích financovaných z ROP
- „II/347 Světlá nad Sázavou – D1. 1. stavba“, „II/602 hr. kraje – Pelhřimov - 5. stavba“ a
„III/3810 Hesov – most ev.č. 03810 – 006, 007, 008“. Ve spolupráci s Krajskou správou a
údržbou silnic Vysočiny byly zadány diagnostické průzkumy silnic v délce cca 100 km.
Pokračuje příprava a realizace dalších investičních akcí.

Odbor kultury a památkové péče (OKPP):


Projekty do Regionálního operačního programu Jihovýchod
OKPP obdržel dne 9. 4. 2010 ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
písemné potvrzení souladu projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění
nových expozic“ v oblasti podpory 2. 1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
s podmínkami strategické výzvy. V současné době probíhají práce na zajištění a doložení
všech povinných příloh projektu.
Po uzavření smluv o poskytnutí dotace z ROP na projekty „Muzea a galerie na Vysočině
on-line“ a "Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny" probíhají práce na přípravě, vyhlášení a
vyhodnocení plánovaných veřejných zakázek v rámci těchto projektů.
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Anketa Zlatá jeřabina
Do 9. 4. 2010 probíhalo hlasování veřejnosti v anketě Zlatá jeřabina. Po ukončení
hlasování byly sečteny veškeré písemné i elektronické hlasy. Konečné výsledky ankety
jsou jedním z bodů jednání zastupitelstva. V současné době probíhají přípravy
slavnostního večera, který se uskuteční 20. 5. 2010 od 19:00 hodin v Horáckém divadle
Jihlava.



Národní zahájení Festivalu muzejních nocí
OKPP ve spolupráci se svými příspěvkovými organizacemi a Statutárním městem Jihlava
připravuje zajištění organizace slavnostního celonárodního zahájení Festivalu muzejních
nocí, které se uskuteční 14. 5. 2010 od 18:00 hodin v Jihlavě a nad kterým převzal
v letošním roce záštitu kraj Vysočina.
6. ročník festivalu muzejních nocí proběhne v termínu 14. 5. – 12. 6. 2010 v jednotlivých
muzeích a galeriích po celé České republice.



Oslavy 150. výročí narození Gustava Mahlera
V rámci oslav proběhne řada doprovodných kulturních aktivit. V této souvislosti
administruje OKPP žádosti jednotlivých subjektů o dotace s vazbou na tyto oslavy.



Sloučení Hradu Kámen, p. o. s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina 0123/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010
probíhá intenzivní příprava procesu sloučení Hradu Kámen, p. o. s Muzeem Vysočiny
Pelhřimov, p. o.



Dotační tituly na úseku OKPP
OKPP se ve sledovaném období zabýval následujícími dotačními tituly:
- dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina
souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
(administrace - uzavírání smluv s jednotlivými žadateli),
- dotace na podporu neprofesionálního umění (administrace – vyúčtování dotací),
- dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina (administrace - uzavírání
smluv s jednotlivými žadateli),
- grantový program Fondu Vysočiny „Obnova památkově chráněných území“
(vyhodnocení žádostí řídícím výborem, schválení části dotací a uzavírání příslušných
smluv),
- grantový program Fondu Vysočiny „Edice Vysočiny VII“ (konzultace se žadateli, sběr
žádostí, vyhodnocení administrativního souladu žádostí).



Plán ochrany městské památkové zóny Moravské Budějovice
Byl projednán s dotčenými orgány odborný podklad zpracovaného plánu ochrany
městské památkové zóny Moravské Budějovice a zajištěno zapracování připomínek
všech zúčastněných subjektů z hlediska zájmů státní památkové péče.

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené odborem – oddělením správy realit
Pokračuje intenzivní výstavba akcí v oblasti zdravotnictví spolufinancovaných
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod – infrastruktura nemocnic.
Dokončena byla II. etapa stavby Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov.
Ve fázi dokončovacích prací je výstavba tří výjezdových stanovišť Zdravotnické
záchranné služby kraje Vysočina.
Byly zkompletovány podklady pro žádost o státní dotaci na rekonstrukci budovy Domova
důchodců ve Ždírci na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
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Některé významné úkoly řešené odborem – oddělením majetkoprávním
Byly zpracovány podklady pro majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi na
území Jihomoravského kraje.
Probíhá intenzivní majetkoprávní příprava dopravních staveb spolufinancovaných z ROP
a staveb financovaných z rozpočtu kraje resp. Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Krajská konference nestátních neziskových organizací a uzavření Dohody o
spolupráci mezi krajem Vysočina a KOUS Vysočina
Zástupci 70 nestátních neziskových organizací (NNO) z kraje Vysočina se ve čtvrtek
1. 4 2010 sešli na VII. Krajské konferenci NNO kraje Vysočina. V rámci jednání byla
podepsána společná dohoda o spolupráci mezi krajem Vysočina a KOUS Vysočina, které
NNO na úrovni kraje zastupuje. Kraj Vysočina se tak stal jedním z prvních krajů v České
republice, který se formálně zavázal ke spolupráci s NNO. Vedle podpisu společné
dohody byla také představena Strategie udržitelného rozvoje nestátního neziskového
sektoru kraje Vysočina na roky 2010 – 2015.



Čistá Vysočina 2010
Ve spolupráci s obcemi, školami, neziskovými organizacemi, Krajskou správou a údržbou
silnic Vysočiny a autobusovými dopravci v kraji proběhl od 16. do 22. 4. 2010 již druhý
ročník akce „Čistá Vysočina“. Pracovníci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
kraje Vysočina krom organizace akce zajistili také rozvoz pytlů a reflexních pomůcek,
které byly poskytnuty v rámci projektu „Vysočina 21“ zdarma. Letošního jarního úklidu
Vysočiny se aktivně zúčastnilo 14 534 registrovaných účastníků, kteří vysbírali více jak
60 tun odpadků.



Veletrh produktů typických pro kraj Vysočina
Na 6. 5. 2010 připravujeme v Domě kultury a odborů v Jihlavě Veletrh produktů typických
pro kraj Vysočina. K účasti na tomto veletrhu jsme pozvali firmy a živnostníky vyrábějící
či vytvářející produkt, který je pro náš region typický. Jde zejména o výrobky, které mají
v regionu bohatou tradici a historicky si je lze s Vysočinou spojit. Příkladem takových
produktů mohou být např. výrobky ze skla, olovnatého křišťálu, dřevěné hračky, typické
potraviny, kožedělné a oděvní výrobky apod.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Ve sledovaném období oddělení grantových programů realizovalo nebo bude realizovat
tyto činnosti:
- u grantových projektů z prioritní osy 1 byla vyhlášena třetí výzva, po celou dobu
probíhaly konzultace projektových záměrů, semináře pro žadatele a seminář pro
hodnotitele, termín ukončení příjmu žádostí je 23. 4. 2010,
- u grantových projektů z 1. výzvy oblasti podpory 3.2 probíhá proces kontrahování
smluv s příjemci.



Grantová schémata Společného regionálního operačního programu (GS SROP)
Ve sledovaném období byl především prováděn monitoring jednotlivých akcí
podpořených v rámci Grantových schémat Společného regionálního operačního
programu a kontrola monitorovacích zpráv těchto akcí. Dále byly řešeny problémy
konečných uživatelů spojených zejména s udržením monitorovacích ukazatelů. Oddělení
ekonomicko právní pro čerpání prostředků ES průběžně provádí kontroly ex-post v místě
realizace jednotlivých akcí konečných uživatelů, zejména z GS na podporu drobných
podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina, GS na podporu malých a
středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a GS na podporu
regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina.
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Pokračujeme v plnění povinností vyplývajících z § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a
vývoje. Jedná se o zaznamenávání údajů o podporách poskytnutých v režimu pravidla de
minimis za kraj Vysočina do centrálního registru vedeného Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže.


Zahájení kontroly ostatních činností příspěvkové organizace Vysočina Tourism,
příspěvková organizace
Usnesením Rady kraje Vysočina č. 0482/10/2010/RK ze dne 30. 3. 2010 byl pověřen
Krajský úřad kraje Vysočina k vykonání kontroly u příspěvkové organizace Vysočina
Tourism, příspěvková organizace. Důvodem provedení kontroly je ověření naplňování
předmětu činnosti této příspěvkové organizace. Kontrolní tým složený ze zástupců
odboru regionálního rozvoje, odboru kontroly, odboru sekretariátu ředitele a odd.
právního a krajského živnostenského úřadu zahájil kontrolu dne 20. 4. 2010. Kontrola by
měla být ukončena cca do poloviny května 2010. O výsledku kontroly a případných
nápravných opatřeních budou informovány příslušné orgány kraje.



Informace o průběhu realizace projektu „Mediální kampaň turistického regionu
Vysočina“
Tento projekt byl předložen do ROP JV oblast podpory 2.2 (Rozvoj služeb v cestovním
ruchu) a podpořen dotací ve výši 9 250 tis. Kč, spoluúčast kraje je 750 tis. Kč. V průběhu
měsíce března byla vyhodnocena nadlimitní veřejná zakázka na služby „Zpracování
mediální kampaně a její realizace“. Předmětem této zakázky je zpracování a zrealizování
mediální kampaně s účelem představit kraj Vysočina jako ideální místo pro strávení
klidné rodinné dovolené v čistém prostředí, výstupem by měly být inzeráty v tisku,
rozhlasové spoty v rádiu, propagace na internetu a výroba spotů pro jejich odvysílání
v síti multikin. Kampaň by měla být realizována od června 2010 do února 2012. Průběh
realizace této veřejné zakázky zajistil odbor regionálního rozvoje. Celkem bylo přijato
11 nabídek, 8 z nich nesplnilo podmínky požadované v zadávací dokumentaci, 3 nabídky
postoupily do vlastního hodnocení. Dne 20. 4. 2010 usnesením č. 0591/12/2010/RK
rozhodla rada kraje přidělit tuto veřejnou zakázku na služby společnosti Medial Agency
s. r. o., Lidická 48, 602 00 Brno, IČ 26261057. Pokud nedojde v zákonné lhůtě k podání
námitek ze strany ostatních žadatelů, bude s vybranou společností podepsána smlouva a
následně bude zahájena vlastní realizace mediální kampaně.

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


Návštěva Chargé d'affaires a.i. Kubánské republiky paní Barbary Eleny MONTALVO
ALVAREZ
Hodinová návštěva v sídle kraje Vysočina proběhla dne 24. 3. 2010 v rámci programu
připravovaného Společností česko-kubánského přátelství, o. s. Jihlava.



Návštěva ředitele a zástupců Úřadu Nitranského samosprávného kraje
Ve dnech 25. – 29. 3. 2010 proběhlo jednání odboru regionálního rozvoje a Vysočina
Tourism, p. o. se zástupci Úřadu Nitranského samosprávného kraje pod vedením ředitele
úřadu o vzájemné spolupráci v rámci evropských projektů.



Návštěva zastupitele Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře pana ChihKung Liu
V rámci své návštěvy Vysočiny dne 29. 3. 2010 se zastupitel Chih-Kung Liu setkal
s hejtmanem kraje Vysočina a primátorem města Jihlavy, navštívil firmy na Vysočině
a prohlédl si židovskou čtvrť v Třebíči.
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Druhé kolo soutěže „Poznej Vysočinu“
Dne 29. 3. 2010 se v sídle kraje Vysočina konalo druhé kolo soutěže pro druhý stupeň
základních škol s názvem „Poznej Vysočinu“. Soutěže se zúčastnilo přes 60 žáků z celé
Vysočiny. Vítězové druhého kola navštívili ve dnech 25. a 26. 4. 2010 Prahu, kde pro ně
OSH připravil bohatý kulturní a poznávací program.



Prezentace odborného školství kraje Vysočina na výstavě „Mladý tvorca“ v Nitře
Na základě pozvání a se záměrem přípravy společné konference o odborném školství
pořádané krajem Vysočina a Nitranským samosprávným krajem se ve dnech 22. –
24. 4. 2010 účastní vybrané odborné školy z kraje Vysočina celorepublikové výstavy
„Mladý tvorca“ v Nitře.



Účast hejtmana kraje Vysočina na 5. zdravotnické misi v Izraeli
Hejtman kraje Vysočina se ve dnech od 25. 4. – 2. 5. 2010 zúčastnil společně
s vedoucím odboru zdravotnictví 5. zdravotnické mise v Izraeli, kterou pořádalo
velvyslanectví Izraele v České republice u příležitosti mezinárodní výstavy Medax 2010.
OSH zajišťoval ve spolupráci s dalšími útvary úřadu pro tuto účast potřebné organizační
záležitosti.



Návštěva podnikatelské mise z Tchajwanu
Dne 7. 5. 2010 navštíví kraj Vysočina podnikatelská mise z Tchajwanu. Tchajwanští
podnikatelé se setkají s podnikateli z Vysočiny, navštíví zámek a náměstí v Telči
a zúčastní se exkurze v Jaderné elektrárně Dukovany.



Metodická porada s pracovníky krizového řízení ORP
Dne 24. 3. 2010 se uskutečnila pravidelná metodická porada pro pracovníky krizového
řízení obcí s rozšířenou působností (ORP) v Telči. Zástupci ORP byli seznámeni
s aktuálními otázkami v oblasti krizového řízení.



Jednání Bezpečnostní rady kraje Vysočina
Dne 8. 4. 2010 se uskutečnilo jednání bezpečnostní rady kraje. Na programu bylo
především vyhodnocení bezpečnosti v kraji Vysočina za rok 2009 a hodnocení zimní
údržby na komunikacích kraje v zimním období. Bezpečnostní rada kraje odsouhlasila
zapojení kraje do mezinárodního cvičení INEX 4 ve spolupráci se Státním úřadem
pro jadernou bezpečnost.



Metodický seminář k problematice Hospodářských opatření pro krizové stavy
Dne 21. 4. 2010 se uskutečnil seminář pro kraj Vysočina, Pardubický kraj a Jihočeský
kraj ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv (SSHR) a ochraňovatelskou
organizací STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. v jejich skladu v Sázavě. Účastníci
semináře byli seznámeni s hlavními činnostmi a působností SSHR při překonávání
krizových stavů, se složením a způsobem vydávání pohotovostních zásob pro potřebu
krajů.



Instrukčně metodická porada se zástupci složek Integrovaného záchranného
systému
Dne 26. 4. 2010 se uskutečnila pravidelná roční porada se složkami Integrovaného
záchranného systému (IZS). Byla projednána legislativa v rámci IZS, spojení a
komunikace ve složkách navzájem, představení nové struktury Krajského ředitelství
policie kraje Vysočina a další aktuální otázky vzájemné spolupráce na území kraje.
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ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení interního auditu (oIA):


Audit veřejných zakázek malého rozsahu na odboru majetkovém
Byly dokončeny práce na auditu veřejných zakázek malého rozsahu na odboru
majetkovém. Tento audit jsme vykonali nad rámec plánu oddělení interního auditu. Audit
byl zaměřen na období od 1. 1. 2009 do 30. 11. 2009. Zaměřen byl na identifikaci
slabých míst procesu zadávání a realizace veřejných zakázek malého rozsahu a
vyhodnocení dostatečnosti a funkčnosti kontrolních mechanismů.
Výsledky auditu budou projednány s ředitelem krajského úřadu, s vedoucím
auditovaného odboru majetkového a případně s dalšími útvary krajského úřadu,
následně pak s náměstkem hejtmana a členem rady kraje pro oblast dopravy a majetku
kraje Ing. Liborem Jouklem příp. dalšími členy rady kraje.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (oPKŽÚ):


Legislativa
oPKŽÚ zpracovalo stanoviska ke 40 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 1 věcnému záměru zákona,
k 1 návrhu ústavního zákona, k 5 návrhům zákona, k 1 návrhu nařízení vlády, k 12
návrhům vyhlášek a k 20 návrhům materiálů nelegislativní povahy.



Projektové řízení příspěvkových organizací
oPKŽÚ se podílelo na nastavení systému projektového řízení u příspěvkových
organizací.

Oddělení řízení lidských zdrojů (oŘLZ):


Úprava výplatní pásky
Oddělení řízení lidských zdrojů připravilo a zpracovalo úpravy ve výplatní pásce
předávané zaměstnancům kraje k zúčtování platů a odměn z dohod konaných mimo
pracovní poměr a zastupitelům kraje a členům výborů a komisí k zúčtování odměn.
Úpravy spočívají ve zpřehlednění a zjednodušení zobrazování některých položek a
směřují ke snadnější orientaci v nich i v celé výplatní pásce. Položky jsou nově a
konkrétněji pojmenovány a odděleny jsou jednotlivé proplácené náhrady, mimomzdové
prostředky, ale i srážené částky. „Nová“ výplatní páska byla předávaná poprvé při
vyúčtování platu a odměn za měsíc březen 2010.



Nové hodnocení zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu
Pracovní tým sestavený napříč strukturou krajského úřad, který je vedený oddělením
řízením lidských zdrojů, pracuje na novém hodnocení jednotlivců. Obsahem projektu
nového hodnocení je rekonstrukce současného systému hodnocení zaměstnanců na
krajském úřadě, jeho provázání se strategickým řízením, doplnění o nové prvky zejména
v oblasti požadovaných kompetencí a manažerských činností (koučovacích technik),
v oblasti hodnotících rozhovorů. Výstupem budou nové hodnotící listy, nová směrnice o
hodnocení zaměstnanců (odpovídající charakteru nových hodnotících listů a změně
přístupu k individuálnímu hodnocení zaměstnanců), v neposlední řadě pak proškolení
(představení nového systému a podpora rozvoje dovedností hodnotitelů) a odzkoušení
v rámci pilotních provozů.

V Jihlavě dne 26. 4. 2010
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