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Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 22.6. 2010 s výhledem do 21. 9. 2010
Následující písemná zpráva zachycuje období od 22. 6. 2010 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 6. 9. 2010 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
21. 9. 2010 (5. zasedání v roce 2010). Je přílohou materiálu (ZK-05-2010-03, 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 provedeny standardní čtvrtletní a pololetní aktualizace datového skladu a
dokončeno datové tržiště Ekonomika obcí. Byla podána žádost na zastupitelstvem
schválený projekt Rozšíření datového skladu kraje Vysočina.



Další aktivity
Byla vyhodnocena veřejná zakázka na zefektivnění systémů řízení kvality a strategického
řízení úřadu.

Odbor ekonomický (OE):


Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2011
V měsíci červenci 2010 byly Radou kraje schváleny Zásady pro tvorbu návrhu rozpočtu
kraje na rok 2011. Současně byl zpracován i harmonogram tvorby rozpočtu. V současné
době byly podány návrhy na čerpání výdajů v jednotlivých kapitolách od správců kapitol a
následně proběhne jejich projednání a zdůvodnění za účasti vedoucích odborů a
odvětvových radních.



Přezkoumání hospodaření kraje
Dne 1. 9. 2010 bylo zahájeno Ministerstvem financí přezkoumání hospodaření kraje
Vysočina za rok 2010. I. etapa (I. dílčí přezkoumání) proběhne ve dnech 14. 9. 2010 až
1. 10. 2010. Po ukončení kalendářního roku bude následovat II. dílčí přezkoumání
hospodaření kraje. Závěrečná zpráva z přezkoumání hospodaření kraje bude předložena
Zastupitelstvu kraje jako součást Závěrečného účtu kraje.

Odbor informatiky (OI):


Projekty eHealth
Odbor informatiky ve spolupráci s odborem zdravotnictví a zdravotnickými zařízeními
kraje Vysočina intenzivně realizuje schválenou strategii eHealth kraje. V období léta 2010
šlo zejména o projekty NeOS (centrální nákup) a elektronický systém objednávání
pacientů ve spolupráci s Taiwanským institutem III. Ostré spuštění objednávkového
systému je předpokládáno na konec roku 2010.



Projekty IOP
Odbor intenzivně pracuje na přípravě podání projektů v rámci výzvy IOP č.8 k termínu
30.9.2010. Jde o projekty Technologického centra kraje a rozvoje sítě ROWANet II.,
Digitalizace a ukládání, Datového skladu, Vnitřní integrace a Digitální mapy veřejné
správy.
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Datové schránky a PO
Dle usnesení RK od 1.9. komunikuje krajský úřad s příspěvkovými organizacemi
prostřednictvím datových schránek. V současné době mají všechny PO kraje k dispozici
centrální spisovou službu, kterou poměrně úspěšně používají. Praktické nasazení
komunikace prostřednictvím datových schránek bude trvat řádově 1-2 měsíce.
V této souvislosti se kraj Vysočina prostřednictvím společného stanoviska AKČR ostře
ohradil proti návrhu novely zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, který předpokládá plošné zpoplatnění používání
datových schránek. Tento postup by v praxi znamenal velký problém pro podporu rozvoje
eGovernmentu.



Příprava projektů IZS v rámci IOP
Zástupci OI, OZ a ZZS se intenzivně zabývají vyjednávání a přípravou projektu tzv. NIS
IZS – modernizace složek IZS na základě standardů projednávaných pod vedením GŘ
HZS. Výstupem by měl být projekt kraje a ZZS podaný do IOP koncem roku 2010
modernizující vybavení především dispečinku ZZS kraje Vysočina dle schválených
národních standardů.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2010 se uskutečnily kontroly
správnosti použití veřejných finančních podpor poskytnutých z Fondu Vysočiny nebo
z rozpočtu kraje vybraným příjemcům podpor.
V září 2010 byly zahájeny následné veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových
organizací kraje v resortu sociálních věcí.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
V červenci 2010 byly vyhodnoceny výsledky přezkoumání hospodaření obcí a
dobrovolných svazků obcí v kraji Vysočina za rok 2009 a současně byly zpracovány pro
Ministerstvo financí plány přezkoumání hospodaření za rok 2010.
V srpnu 2010 pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí zahájili dílčí
přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji Vysočina za rok 2010.

Oddělení hospodářské správy (oHS):


Realizace veřejných zakázek na úklidové a na recepční služby
Oddělení hospodářské správy realizovalo podlimitní veřejnou zakázku na zajištění
úklidových služeb pro objekty sídla kraje (Žižkova 57 Jihlava) – nejvhodnějším
dodavatelem byla vybrána společnost Clarima s.r.o. Brno. Dále na zajištění úklidových
služeb pro pracoviště v objektu Žižkova 16 Jihlava – nejvhodnějším dodavatelem byla
vybrána společnost SaJ, a.s. Praha. Noví dodavatelé služeb zahájí svou činnost od
1. 9. 2010.
Oddělení hospodářské správy realizovalo veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění
recepčních služeb pro objekty sídla kraje (Žižkova 57 Jihlava) – nejvhodnějším
dodavatelem byla vybrána společnost Agentura PANCÉŘ s.r.o Praha. Nový dodavatel
zahájí svou činnost také od 1. 9. 2010.



Změna sídla Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Vysočina Tourism sídlí od svého vzniku v roce 2008 v prostorách objektu Žižkova 16
Jihlava. V souvislosti s přechodem výkonu zřizovatelských funkcí na Odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu kraje Vysočina (s účinností od
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1. 9. 2010) dojde po dohodě s ředitelem příspěvkové organizace k přestěhování
organizace do nových prostor na adrese Věžní 26 Jihlava.
Oddělení hospodářské správy ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje připravil
nové prostory a kancelářské vybavení pro umístění příspěvkové organizace.
SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):


Národní lesnický program
Národní lesnický program pro období do roku 2013 stanovuje v zásadních otázkách směr
vývoje lesního hospodářství v ČR. Odbor se podílí na jeho naplňování. Jedná se
zejména o účast v pracovních skupinách ke klíčovým akcím.



Pachové ohradníky
Ve spolupráci s Nadací pojišťovny Generali, zástupci Českomoravské myslivecké
jednoty, Okresních mysliveckých spolků, uživatelů honiteb a dalších zúčastněných došlo
k ošetření cca 50 km silnic pachovými ohradníky. Cílem je snížení počtu srážek vozidel
se zvěří na vybraných problematických úsecích silnic.



Sanace skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách
Dne 12. 5. 2010 byla oficiálně zahájena sanace skládky nebezpečných odpadů
v Pozďátkách. Průběh sanace je sledován při pravidelných kontrolních dnech, kterých se
mimo jiných účastní i zástupci Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru lesního a vodního
hospodářství a zemědělství. Kontrolní dny se konají pravidelně každý měsíc, poslední
kontrolní den se uskutečnil dne 31. 8. 2010. Na lokalitě skládky nadále probíhají sanační
práce, které spočívají v čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich
znečištění na mobilním čistícím zařízení a jejich zpětné vypouštění do vod podzemních a
monitoring jakosti podzemních, povrchových a čerpaných vod. Dále v obou sektorech
skládky ZN1 a ZN2 probíhá těžba uložených odpadů a jejich odvoz ke zneškodnění.
K 20. 8. 2010 bylo odtěženo a odvezeno ke zneškodnění cca 14 500 tun odpadů
(odhadem okolo poloviny celkového množství). Předpokládá se, že hrubé vymístění
odpadů ze skládky bude provedeno do 30. 9. 2010.



Hydrologická situace v kraji Vysočina ve dnech 5. – 9. 8. 2010
Ve dnech 5. – 9. 8. 2010 došlo v souvislosti se zvýšeným úhrnem srážek na některých
vodních tocích v kraji Vysočina k dosažení stupňů povodňové aktivity (dále jen „SPA“).
Na území kraje Vysočina v tomto období byly zaznamenány úhrny dešťových srážek,
které místy dosáhly až 87 mm za 24 hodin, v průměru spadlo 45 mm dešťových srážek.
Toto se projevilo na vzestupu hladin ve vodních tocích a na sledovaných profilech na byly
dosaženy stupně povodňové aktivity. II. SPA (stav pohotovosti) byl dosažen na tocích
Balinka, Oslava, Sázava, Sázavka, Šlapanka, Trnava a Želivka. Na tocích Balinka,
Oslava, Sázavka, Trnava a Želivka byl zároveň krátkodobě dosažen III. SPA (stav
ohrožení).
Na vodním díle Mostiště probíhala manipulace s vodou přes přeliv, ale spodní výpusť
byla uzavřena. Dispečink Povodí Moravy, s.p. tímto způsobem udržoval odtok pod VD
Mostiště na úrovni neškodného průtoku pod 20 m3/s. Postupně ale docházelo
k přepojení na odtok spodní výpustí. Pracovníci vodoprávního úřadu Krajského úřadu
kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, který je
povodňovým orgánem mimo povodeň, celou situaci od jejího vzniku pravidelně
monitorovali. Pro předpoklad příznivého vývoje hydrologické situace na území kraje
Vysočina Povodňová komise kraje Vysočina svolána nebyla.



Soutěž „Regionální potravina“
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Ministerstvo zemědělství vyhlásilo program „Regionální potravina“. Cílem soutěže je
představit široké veřejnosti kvalitní potravinářské výrobky z krajů. Odbor lesního a
vodního hospodářství a zemědělství byl administrátorem této soutěže a aktivně
spolupracoval s vyhlašovatelem soutěže. Vyhodnocení soutěže proběhlo na Šiklově
mlýně dne 21. 8. 2010.


Agrosalon Země živitelka
Ve dnech 26. – 31. 8. 2010 se konal již 37. ročník agrosalonu Země živitelka v Českých
Budějovicích. Letošní ročník byl ve znamení regionálních potravin. Všechny kraje
prezentovaly své nejlepší potravinářské výrobky v pavilonu R3. Stánek s regionálními
potravinami včetně doprovodného programu (kováři a prodejci regionálních výrobků kraje
Vysočina) zajišťovala Krajská agrární komora a Okresní agrární komora Třebíč po celou
dobu konání výstavy.
Kraj Vysočina – odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství zajišťoval první den
doprovodný program, který spočíval v pečení horáckých placek a stloukání smetany
v máslo, které bylo mazáno na chléb a návštěvníkům nabízeno k ochutnávce.
Doprovodný program byl širokou veřejností hodnocen jako skvělý nápad pro propagaci
kraje Vysočina, na jehož území se chová skot převážně s mléčnou produkcí.



Národní výstava českého strakatého skotu v Radešínské Svratce
Dne 9. 9. 2010 se uskutečnil již X. ročník Národní výstavy českého strakatého skotu
v Radešínské Svratce. Tato výstava je přehlídkou chovatelských úspěchů českého
strakatého skotu za účasti zahraničních chovatelů. Kraj Vysočina - odbor lesního a
vodního hospodářství a zemědělství ve spolupráci s Krajskou agenturou pro zemědělství
a venkov kraje Vysočina se prezentovaly ve společném stánku, kde poskytovaly
informace z agrárního sektoru.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Individuální projekt: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina
Individuálnímu projektu: Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina
(dále též „IP“) bylo poté, co Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále též
„MPSV“) schválilo monitorovací zprávu č. 2, poukázána ze strany MPSV částka ve výši
26 008 795,42 Kč. Ve třetím kvartále roku 2010 je téměř dokončeno financování
vybraných sociálních služeb s tím, že k 1. 7. 2010 byly uzavřeny dvě nové smlouvy. První
se týká provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Telči, poskytovatelem
služby je Oblastní Charita Jihlava s vysoutěženou cenou 5 390 191 Kč. Druhá smlouva
byla uzavřena na službu sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které v Jihlavě
provozuje Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina za vysoutěženou cenu
3 909 794 Kč. K 1. 9. 2010 byla uzavřena smlouva s Centrem J.J. Pestalozziho, o. p. s.
Chrudim na provozování služby Domy na půl cesty v Havlíčkově Brodě, a to za cenu
5 801 897 Kč. Všechny služby jsou nasmlouvány do 31. 3. 2013.
Bližší informace o projektu jsou obsaženy v materiálech, které každý ze zastupitelů kraje
Vysočina obdrží na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2010.



Individuální projekt: Podpora systému primární prevence sociálně patologických
jevů
Za první monitorovací období projektu byl uspořádán seminář pro ředitele škol, školských
zařízení a školní metodiky prevence pro seznámení se s projektem a možnosti oslovení a
navázaní spolupráce mezi školami a poskytovateli certifikovaných služeb primární
prevence, kteří byli vybráni na základě veřejné zakázky. V období do konce školního roku
2009/2010 byly na území okresu Jihlava a Třebíč uskutečněny první programy primární
prevence pro žáky a studenty. Projekt začíná navazovat na spolupráci s dalšími partnery
na úseku primární prevence, kterými jsou: Pardubický kraj, Policie ČR, Probační
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a mediační služba České republiky, Městská policie, orgány sociálně právní ochrany dětí
a mládeže, Pedagogicko psychologická poradna, necertifikovaní poskytovatelé služeb
primární prevence a další subjekty.


Jednání se zástupci Dolního Rakouska ohledně společných Rodinných pasů
Dne 19. 8. 2010 se v Telči uskutečnilo druhé 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 je financován
z prostředků programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 –
2013. Celkové výdaje v rámci Projektu činí cca 10 mil. Kč, z toho je desetiprocentní
spoluúčast kraje Vysočina. Předmětem jednání byla podrobná diskuze, která se týkala
konkrétních aktivit v rámci druhého milníku projektu a přípravy společné konference.
Jednání se zúčastnili rovněž vybraní dodavatelé služeb v rámci projektu.



Transformace ústavů sociální péče
Projektová žádost projektu Transformace Ústavu sociální péče byla podána
dne 18. 6. 2010. V současné době prochází kontrolou spránosti a přijatelnosti,
v nejbližších týdnech bude posuzován hodnotící komisí ministerstva práce a sociálních
věcí. V rámci 1. etapy projektu proběhla výběrová řízení na vypracování dokumentace
staveb, na vypracování geodetického zaměření pozemků a vypracování znaleckých
posudků na odkup pozemků určených k výstavbě objektů projektu. Na základě těchto
znaleckých posudků byly krajem Vysočina zakoupeny pozemky ve Velké Bíteši
a pozemky a objekt určený k demolici v Náměšti nad Oslavou.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Interregionální konference škola a firma
OŠMS spolu s příspěvku organizací Vysočina Education a odborem školství, mládeže,
sportu a kultury Nitranského samosprávného kraje uspořádal v prostorách krajského
úřadu konferenci pro ředitele odborných škol z partnerských krajů. Řešily se možnosti
spolupráce mezi jednotlivými školami a výměna zkušeností při zajišťování praktického
vzdělávání žáků ve firmách.



Kulatý stůl na téma technické vzdělávání v kraji Vysočina
Za účasti zástupců škol, firem, úřadů práce, hospodářské komory a představitelů politické
reprezentace diskuze na téma možností řešení popularizace a podpory technického
vzdělávání v kraji.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Aktualizace Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
OÚPSŘ Krajského úřadu kraje Vysočina zahájil po schválení Zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje kraje Vysočina v zastupitelstvu kraje práce na aktualizaci Zásad
územního rozvoje kraje Vysočina. V červnu 2010 bylo vypsáno výběrové řízení na
projektanta aktualizace, které bylo vyhodnoceno a ukončeno v září 2010. Vítězem
výběrového řízení se stala firma DHV CR spol. s r.o. Praha, která již byla úspěšným
projektantem Zásad územního rozvoje kraje Vysočina v roce 2008.
1. 9. 2010 proběhlo v Praze první koordinační jednání mezi zástupci OÚPSŘ a DHV CR
nad podklady a filozofií aktualizace Zásad územního rozvoje kraje Vysočina. Vydání
konečného dokumentu v zastupitelstvu kraje předpokládáme na podzim 2011.



Seminář MMR ČR k aktualizaci územně analytických podkladů obcí s rozšířenou
působností
12. 8. 2010 byl v sídle kraje Vysočina uspořádán seminář k aktualizaci územně
analytických podkladů (ÚAP) pro obce s rozšířenou působností. Seminář se uskutečnil za
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účasti lektorů z MMR ČR a Ústavu územního rozvoje, účastníky byli pořizovatelé ÚAP
z obcí s rozšířenou působností z kraje Vysočina a z Jihočeského kraje.
Vzájemné předání zkušeností z pořizování a aktualizace ÚAP spolu s konzultacemi
s lektory povedou k úpravě stávajících metodik a k jednotnému přístupu k této územně
plánovací činnosti.
Odbor zdravotnictví (OZ):


„Práce v souladu se životem“
Dne 5. 8. 2010 byl Státním zdravotním ústavem proveden audit v rámci projektu „Práce
v souladu se životem“. Dle závěrů auditora nebyly zjištěny nedostatky.



Metodika Ministerstva zdravotnictví
Odbor zdravotnictví na základě nové metodiky k vyhlášce č. 224/2002 Sb.,
stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku,
šíření onemocnění tuberkulózou, v platném znění, zajistil uzavření nových
zdravotnickými zařízením zajišťujícími dohled v oblasti vzniku, rozvoje
onemocnění tuberkulózou v kraji Vysočina.

kterou se
rozvoje a
smluv se
a šíření



Veřejná zakázka „Program prevence dětských úrazů“
Odborem zdravotnictví byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu „Program
prevence dětských úrazů“. S vítězným uchazečem byla podepsána smlouva na realizaci
zakázky a v současné době byly zahájeny práce související s programem.



Aktualizace formulářů k registracím nestátních zdravotnických zařízení
Oddělením zdravotní správy byly aktualizovány, na základě nové vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení
zdravotnických zařízení, formuláře k registracím nestátních zdravotnických zařízení.



Objednávkový systém NEOS v nemocnicích krajem zřizovaných
Odbor zdravotnictví ve spolupráci s dodavatelskou firmou zavedl ve všech nemocnicích
krajem zřizovaných objednávkový systém NEOS. Od 1. 7. 2010 probíhalo postupné
zapojování nemocnic tak, aby od 1. 9. 2010 mohl být spuštěn ostrý provoz nákupu
spotřebního zdravotnického materiálu a léků prostřednictvím software.



Kontrola Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Ve sledovaném období byla uskutečněna fyzická kontrola majetku spolufinancovaného
v rámci rekonstrukce Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace,
z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Řešení problematiky emisně významných zdrojů dřevozpracujícího průmyslu
Účinně jsme se zapojili do meziresortního připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády,
kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. OŽP
předložil na Ministerstvo životního prostředí svůj návrh řešící problematiku emisně
významných zdrojů dřevozpracujícího průmyslu. Odbor uvedl, že má zájem regulaci
odvětví výroby aglomerovaných deskových materiálů na bázi dřeva (MDF, OSB) sjednotit
a případně i upravit lépe než stávající legislativou. OŽP však zdůraznil, že není vhodné
regulačními nástroji dosáhnout uzavření stávajících výrobních závodů v regionu. Jedním
z cílů OŽP v této oblasti je rozšíření filtrační technologie (UTWS) na zařízení výroby OSB
desek ve firmě skupiny KRONOSPAN. Odbor upozornil, že ministerstvem předložený
návrh natolik mimořádné zpřísňuje limity, na něž není tento sektor připraven, že
důsledkem zavedení takto zpřísněných limitů by bylo výrazné snížení výroby
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dřevotřískových desek, zánik výroby MDF desek a OSB desek v ČR. Výsledkem naší
aktivity bylo, že Ministerstvo životního prostředí všechny požadavky akceptovalo
a zapracovalo do konečného návrhu nařízení vlády.


Výsledky monitoringu persistentních organických polutantů v ovzduší na území
kraje Vysočina v roce 2009
Od roku 2008 probíhá na území kraje Vysočina monitoring perzistentních organických
látek. Hlavním důvodem jejich sledování je prokázané široké spektrum toxických a
genotoxických účinků těchto látek.
V srpnu 2010 předalo Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí krajskému úřadu
závěrečnou studii s výsledky monitoringu provedeného v roce 2009. Vzorkování bylo
prováděno v roce 2009 na území čtyř měst: Třebíč, Jihlava, Pelhřimov a Žďár nad
Sázavou. Pro referenční srovnání byly do studie zařazeny i výsledky odběrů na
pozaďových stanicích Českého hydrometeorologického ústavu. Studie neprokázala
zásadní problémy, pro většinu sledovaných látek byly nejvyšší koncentrace detekovány
v průmyslových zónách a nejnižší na pozaďových lokalitách, mezi těmito lokalitami však
nebyl zjištěn extrémní rozdíl. Koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků, které
se uvolňují například vlivem lokálních domácích topenišť, vykazují na všech lokalitách
typický sezónní průběh se zimními hodnotami vyššími oproti letním. Sledované lokality
studie doporučuje zařadit do celostátní monitorovací sítě MONET, což umožní porovnání
regionálních výsledků v celostátním, ale také celoevropském měřítku a zároveň umožní
sledování dlouhodobých trendů v kontaminaci ovzduší persistentními organickými
polutanty.



Péče o přírodní rezervace a přírodní památky
Ve sledovaném období vrcholila realizace opatření v péči o zvláště chráněná území
(přírodní rezervace a přírodní památky). Péče byla zachována v rozsahu předchozích let.
Odbor se snažil prohlubovat trend spolupráce s vlastníky a nájemci pozemků, a
s občanskými sdruženími. I přes nepříznivé počasí v průběhu agrotechnických lhůt se
práce zpozdily jen zanedbatelně. Celkem odbor zajišťuje péči o 121 zvláště chráněných
území.



Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
Ve sledovaném období probíhalo intenzivní posuzování vlivů na životní prostředí
u záměrů limitních i podlimitních, velká pozornost byla věnována významným záměrům
EIA např. pro akce: Vedení 400 kV Kočín – Mírovka, Výstavba větrného parku Horní
Dubňany, Větrný park Rešice, Silnice I/38 Stonařov – Želatava a Jihlava – Stonařov,
Dodávky tepla z Jaderné elektrárny Dukovany, Výstavba mimoúrovňové křižovatky
dálnice D1 Měšín. K uvedeným větrným parkům vydal Krajský úřad Jihomoravského
kraje nesouhlasné stanovisko, které zdůvodnil v první řadě nesouhlasným vyjádřením
kraje Vysočina. Dokumentaci akce nové vedení 400 kV Kočín – Mírovka i na základě
připomínek Krajského úřadu kraje Vysočina vrátilo Ministerstvo životního prostředí
k doplnění.



Spolupráce kraje s obcemi na přípravě projektu Integrovaný systém nakládání
s odpady Vysočina (ISNOV)
V červenci byl spuštěn Portál Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji
Vysočina (http://www.kr-vysocina.cz/isnov.asp).
Dne 25. srpna 2010 na krajských stránkách zveřejnil OŽP výzvu k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zpracování dokumentace k projektu
Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina. Zakázka bude realizována
a hrazena v rámci spolupráce kraje s městy a obcemi na přípravě integrovaného
systému. V rámci dokumentace bude především provedena podrobná analýza množství
komunálních a podobných odpadů, vznikajících na území kraje, přehled zařízení na
7 (celkem 15)

ZK-05-2010-03, př. 3
Počet stran: 15
využívání a likvidaci odpadů včetně jejich kapacit a nákladovosti. V návrhové části bude
zpracovatel řešit vytvoření integrované a potřebám kraje přiměřené sítě zařízení
k nakládání s komunálními odpady a odpady podobnými komunálním včetně
předcházení vzniku odpadů a jejich většího využívání materiálového i energetického.
Uchazeči mohou své nabídky zasílat na krajský úřad do 30 září 2010.
Kromě zakládajících členů přistoupily ke smlouvě o spolupráci na přípravě projektu
ISNOV přistoupilo 8 dalších obcí.
Oddělení ostatních správních činností (oOSČ):


Úsek matrik, státního občanství, vidimace a legalizace, přestupků, evidence
obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, dozorová činnost
Na shora uvedených úsecích zajišťuje oddělení běžné činnosti.



Úsek voleb
Oddělení ostatních správních činností zabezpečuje v současné době organizačně
technicky volby do zastupitelstev obcí. Aktuálně zajišťuje prostory a techniku pro školení
okrskových volebních komisí, které oddělení provede ve spolupráci s Českým
statistickým úřadem.

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


Kontrola Nejvyšším kontrolním orgánem
Ve dnech 7. 4. 2010 – 30. 6. 2010 byla Nejvyšším kontrolním úřadem provedena u kraje
Vysočina kontrola nazvaná „Peněžní prostředky určené v rámci Regionálních operačních
programů na projekty dopravní infrastruktury“. Kontrolovány byly tři projekty, z nichž u
dvou nebyla zjištěna žádná pochybení. U projektu „II/410 od I/23 – Želetava“ bylo
konstatováno porušení rozpočtové kázně. To spočívalo v provedení realizační změny (v
intravilánech obcí Želetava, Stařeč a Rokytnice nad Rokytnou byl položen kvalitnější
povrch oproti povrchu popsanému ve schváleném projektu), která nebyla předem
projednána a schválena Úřadem regionální rady jako změna projektu a tím následně
nedošlo k úspoře finančních prostředků ve výši 8 152 695,02 Kč. Uvedenou změnu
vyvolaly okolnosti, které nebyly v době podání projektu známy. Tato změna neměla
negativní vliv na rozpočet akce, nedošlo k navýšení celkové ceny ani k neúčelnému či
nehospodárnému využití veřejných prostředků. Monitorovací ukazatele byly dodrženy.



Odstraňování reklam
Za toto období k 31. 8. 2010 bylo odstraněno celkem 31 reklamních zařízení umístěných
u silnic I. třídy v kraji Vysočina. U dalších 7 reklamních zařízení odbor dopravy a
silničního hospodářství prověřuje oprávněnost jejich umístění. Reklamy byly odstraněny
na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Jihlava o zaslání výzvy
k odstranění nepovoleného reklamního zařízení..



Projektové řízení
V uvedeném období byly přijaty dotace ve výši 47 151 272 Kč. Bylo zajištěno
předfinancování akcí ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 114 085 209 Kč.
Byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
Jihovýchod na projekt II/360 Oslavice – Oslavička.



Investiční výstavba
Realizace staveb probíhá dle harmonogramu. Do provozu byla uvedena silnice II/352
Jihlava – Heroltice.
8 (celkem 15)

ZK-05-2010-03, př. 3
Počet stran: 15


Účelová dotace
Kraj Vysočina obdržel první část účelové dotace na úhradu zvýšených odměn na čekání
řidičů mezi spoji ve veřejné linkové autobusové dopravě podle nařízení vlády č. 589/2006
Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců
v dopravě ve výši 6 000 000 Kč. Byly uzavřeny dodatky ke smlouvám o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové osobní dopravě a poměrná část účelové dotace byla formou
zálohových plateb vyplacena dopravcům.

Odbor kultury a památkové péče (OKPP):


Projekty do Regionálního operačního programu Jihovýchod
Dne 8. 7. 2010 obdržel odbor oznámení Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
o schválení projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových
expozic“ k podpoře. V rámci projektu byly dokončeny práce na veřejné zakázce na
zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (objekty SO 01 budova zámku,
SO 02 nádvoří a SO 03 interiér) a probíhá příprava vyhlášení dalších veřejných zakázek.
V rámci realizace projektů „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ a "Kulturní a přírodní
dědictví Vysočiny" z Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP) probíhají
práce na přípravě, vyhlášení a vyhodnocení plánovaných veřejných zakázek a kontrola
plnění realizovaných veřejných zakázek.



Zabezpečení změny organizační struktury odboru k 1. 9. 2010
V uvedeném období proběhly nezbytné práce související s rozšířením stávajícího odboru
o agendu cestovního ruchu, včetně převzetí příspěvkové organizace na úseku
cestovního ruchu Vysočina Tourism.



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
pokračuje intenzivní příprava procesu sloučení Hradu Kámen, p. o. s Muzeem Vysočiny
Pelhřimov, p. o.



Rozpočet kapitoly Kultura na rok 2011
Příprava rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2011, včetně projednání návrhů rozpočtů
příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu.



Dotační tituly na úseku OKPPCR
Odbor se ve sledovaném období zabýval administrací následujících dotačních titulů:
- dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina
souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
(administrace – průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům),
- dotace na podporu neprofesionálního umění (administrace – průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina (administrace – průběžná
kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Obnova památkově chráněných území“
(administrace – průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Edice Vysočiny VII“ (schválení části dotací a
uzavírání příslušných smluv).
Příprava aktualizace zásad na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina.



Výkon státní správy na úseku památkové péče
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Ve sledovaném období se odbor zabýval složitými správními řízeními souvisejícími
se záchrannými archeologickými výzkumy na území kraje a odvolacími řízeními proti
rozhodnutím obcí s rozšířenou působností na úseku památkové péče.
Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Byla dokončena akce rekonstrukce interny Nemocnice Havlíčkův Brod spolufinancovaná
z prostředků ROP.
Byla dokončena přístavba rehabilitačního pavilonu Dětské centra Jihlava a předána do
užívání.
Bylo připraveno řešení několika havarijních akcí (ÚSP Křižanov prádelna a kanalizace,
Školní statek Humpolec střecha bramborárny, Střední škola Pelhřimov střecha
spojovacího krčku, Gymnázium Pacov střecha tělocvičny) a některých nových potřeb
(Dětský domov Nová Ves u Chotěboře nátěry oken, Gymnázium Nové Město na Moravě
demolice bývalé kotelny, ÚSP Těchobuz přípojky vodovodu a kanalizace na veřejné sítě,
ÚSP Věž výměna oken).
Bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby Domov důchodců Ždírec
rekonstrukce budovy.
Byla zahájena výstavba výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Vysočina
v Kamenici nad Lipou.
Byl dokončen prodej areálu ÚSP Jinošov, vlastnické právo převedeno na nového
vlastníka, kupní cena zaplacena.
Dále probíhá intenzivní majetkoprávní příprava dopravních staveb.
Je dokončena majetkoprávní příprava projektu Transformace ÚSP Jinošov.
Byla přidělena dotace na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve výši
2,165 mil. Kč a v návaznosti na to byly připraveny další výkupy pozemků.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem „Gemeinde 21“
v Dolním Rakousku na projektu MA-G 21
Monitorovacím výborem Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007 – 2013, který proběhl ve dnech 1. - 2. 6. 2010, byl
projekt MA-G 21 schválen bez výhrad. Řídícímu orgánu operačního programu byly
zaslány podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory k projektu.
Dne 18. 8. 2010 proběhlo první společné setkání pracovního týmu projektu
zastoupeného rakouským i českým partnerem na KrÚ Vysočina, na kterém byly řešeny
přípravy některých společných aktivit projektu (seminář pro komunální angažovance
v Dolním Rakousku - 8. 10. 2010, příprava zahajovací konference projektu, která
proběhne na KrÚ Vysočina - 22. 11. 2010, publicita projektu, výběrová řízení v projektu).



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 Odboru regionálního rozvoje Krajského
úřadu kraje Vysočina 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
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v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a GS na podporu regionální a místní
infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina.
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.


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 – Zvyšování kvality ve vzdělávání byl završen
proces hodnocení grantových projektů předložených do 3. výzvy zasedáním
Výběrové komise pro výběr grantových projektů, které proběhlo dne 27. 8. 2010.
Výběrová komise projednala celkem 58 grantových projektů v celkové výši
160 415 515,54 Kč z nichž v oblasti podpory 1.1 bylo doporučeno ke schválení
14 grantových projektů ve výši 34 937 814,05 Kč, v oblasti podpory 1.2 to bylo
6 grantových projektů za 19 456 795,94 Kč a v oblasti podpory 1.3 celkem
8 grantových projektů v celkové výši 27 539 181,01 Kč,
- dne 9. 7. 2010 byl ukončen příjem žádostí o grantové projekty ve 2. výzvě
k předkládání projektových žádostí do oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího
vzdělávání. Bylo předloženo 33 projektových žádostí, ve kterých žadatelé požadují
částku 119 695 108,60 Kč (částka alokovaná na výzvu byla 50 000 000 Kč).
V procesu hodnocení přijatelnosti a formálního hodnocení uspělo 30 grantových
projektů, které procházejí procesem věcného hodnocení individuálními hodnotiteli.
Hodnocení bude ukončeno dne 6. 10. 2010 plánovaným zasedáním Výběrové
komise.



Hodnocení činnosti Místních akčních skupin v kraji Vysočina
Ve dnech 19. - 21. 7. 2010 proběhlo hodnocení činnosti Místních akčních skupin
Vysočiny (dále jen MAS) za účasti zástupce Krajského úřadu kraje Vysočina, pracovníka
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina. Hodnotitelská komise
složená ze zástupců Národní sítě MAS, Ministerstva zemědělství (zástupce agentury pro
zemědělství a venkov) a Státního zemědělského intervenčního fondu posoudila činnost
9 MAS působících v kraji. Komise přímo v sídlech MAS zjišťovala, jak fungují, co dělají
a s jakým výsledkem. Závěry tohoto hodnocení pak byly zveřejněny na Večeru venkova
v rámci veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích.
I když MAS Vysočiny nedosáhly při hodnocení na nejvyšší příčky, byla jejich práce
vnímána kladně a zařadily se do průměru v rámci ČR. Nejvíce hodnotitele na Vysočině
zaujala MAS Podhorácko. Z práce komise vzešlo také několik doporučení pro další
období, zejména vyšší propagace regionu kraje a MAS Vysočiny v rámci ČR, posílení
jejich vzájemné spolupráce a zintenzivnění spolupráce s krajským úřadem. Nedostatečné
se komisi jevilo využívání metody LEADER v porovnání s jinými regiony. Na závěr
hodnocení však hodnotitelé vyjádřili přesvědčení, že MAS kraje jdou správným směrem
a že mohou do budoucna udělat velký kus práce v rozvoji MAS a rozvoji celého kraje.
V letošním roce byla navázána úzká spolupráce kraje Vysočina s místním sdružením
Národní sítě MAS a i v zhledem k tomu že MAS přinesou ročně do kraje nemalé
rozvojové prostředky, zvažuje kraj na rok 2011 spuštění podpůrného nástroje cíleného
na řešení aktuálních problémů MAS Vysočiny, které nelze řešit za pomocí financí
přidělených z Programu rozvoje venkova ČR.



Projekt „Pavilon urgentní a intenzivní péče“
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravil a 30. 7. 2010
předložil na Úřad regionální rady NUTS 2 Jihovýchod projektovou žádost k projektu
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„Pavilon urgentní a intenzivní péče“ Nemocnice Jihlava. Jedná se o investiční projekt
v hodnotě více jak 400 mil. Kč., jehož cílem je vybudovat nový pavilon urgentní
a intenzivní péče v areálu jihlavské nemocnice. Projekt vznikl na základě potřeby
vytvoření lůžkových oddělení intenzivní péče v Nemocnici Jihlava. Stávající technicky
nedokonalá oddělní JIP nacházející se v lůžkových pavilonech interních oborů již
nesplňují požadavky na zajištění odpovídající zdravotní péče. Rekonstrukce stávajících
prostor nemocnice nebyla možná z důvodu stavebně technických parametrů
a dispozičního řešení.


Projekt „Centrum popularizace vědy Vysočina“
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina v součinnosti s dalšími
odboru krajského úřadu připravil a 30. 6. 2010 předložil na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy investiční projekt „Centrum popularizace vědy Vysočina“, jehož hodnota je
vyšší než 900 mil. Kč a zahrnuje jak vytvoření populárně naučného centra tak
administrativní části pro krajský úřad. Projekt od podání prozatím prochází úspěšným
hodnocením.

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


Ve sledovaném období se v kraji Vysočina uskutečnily následující akce:
- dne 7. 7. 2010 se konaly oslavy 150 výročí narození Gustava Mahlera, byl slavnostně
otevřen park Gustava Mahlera a odhalena socha G. Mahlera,
- dne 30. 7. 2010 proběhlo vyhlášení Vesnice Vysočiny, vesnicí vysočiny se stala obec
Vír,
- ve dnech 8. až 11. 9. 2010 proběhlo slavnostní předání projektů spolupráce
Vysočina-Zakarpatská oblast Ukrajiny za rok 2010,
- ve dnech 13. až 15. 9. 2010 se uskutečnila návštěva prezidenta republiky
s manželkou v kraji Vysočina.



Konec platnosti Smlouvy o spolupráci s italským regionem Friuli Venezia Giulia
Dne 4. 9. 2010 vypršela platnost Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a italským
regionem Friuli Venezia Giulia (FVG). Smlouva mezi oběma regiony byla podepsána dne
4. 9. 2006 na dobu čtyř let. Na základě výsledků voleb, které v regionu FVG proběhly
v roce 2008, se prezidentem regionu stal pan Renzo Tondo z politické strany Forza Italia
(Vzhůru Itálie). I přes opakovanou snahu odboru sekretariátu hejtmana i hejtmana kraje
Vysočina Jiřího Běhounka oživit aktivity s tímto regionem, se bohužel nepodařilo znovu
nastartovat vzájemnou spolupráci.



Francouzská lektorka FJ z Champagne-Ardenne na Vysočině
Dne 1. 9. 2010 začala na školách ve Velkém Meziříčí, Havlíčkově Brodě a Jihlavě
vyučovat lektorka francouzského jazyka. Její působení v kraji Vysočina je výsledkem
úspěšně spolupráce s partnerským regionem Champagne-Ardenne. Lektorka bude na
Vysočině působit ve školním roce 2010/2011.



Promotým kraje Vysočina se účastnil nejvýznamnějších kulturních, sportovních a
společenských akcích.
V průběhu letních měsíců se mohli návštěvníci nejvýznamnějších kulturních, sportovních
a společenských akcích setkat s promotýmem kraje Vysočina. Ten veřejnosti moderní
formou představuje kraj Vysočina, informuje o aktivitách kraje a rovněž zve na další
krajem podporované akce. Aktivity v propagačním stanu byly doplněny také o soutěže
pro děti. Průběžně jsou podávány informace o turistických cílech na Vysočině.
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S promotýmem se mohli setkat návštěvníci těchto akcí: Festival rekordů a kuriozit
Pelhřimov, Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou,
Den s Rodinnými pasy na Šiklově mlýně, Zlatá podkova Humpolec, Festival dechových
hudeb a dny záchranářů Pelhřimov a Hod polničskou kolejnicí. Odhadujeme, že krajský
promotým na těchto akcích oslovil přes 30 000 návštěvníků.


Poskytnutí finančních darů na pomoc při odstraňování následků povodní
Na základě rozhodnutí orgánů kraje odbor sekretariátu hejtmana zajišťoval poskytnutí
finančních darů krajům a obcím ČR, které byly zasaženy v nedávné době ničivými
povodněmi. V první etapě kraj poskytoval peníze Moravskoslezskému, Zlínskému a
Olomouckému kraji, jejichž území postihly povodně v květnu letošního roku. Dohromady
kraj poskytl dotaci 1 mil. Kč. O dva měsíce později postihly ničivé povodně severní
Čechy. V rámci pomoci postiženým územím kraj Vysočina poskytl finanční dar
Libereckému kraji a dvěma obcím – městům Frýdlant a Hrádek nad Nisou. Dohromady
kraj rozdělil 200 tis. Kč.



Poskytnutí dotace městu Přibyslav a městysi Nové Veselí na hasičské auto
Odbor sekretariátu hejtmana dokončil administraci poskytnutí dotace městu Přibyslav a
městysi Nové Veselí na nákup hasičského auta, kterou schválilo zastupitelstvo kraje na
jaře letošního roku. Poskytnutí dotace bylo podmíněno doložením vlastního nákupu
vozidla, což obce učinily v srpnu tohoto roku. Peníze byly téhož měsíce odeslány na účty
obcí. Každá obec obdržela 500 tis. Kč.



Uživatelské testování nového informačního systému KRIZKOM
IS KRIZKOM je nástrojem informační podpory pro řešení požadavků na věcné zdroje,
které orgány krizového řízení potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění
jejich následků.
V termínu 2. 8. – 16. 9. 2010 proběhlo v kraji Vysočina v rámci zkušebního provozu
uživatelské testování IS KRIZKOM na úrovni kraje a ORP. Poznatky z testování byly
shrnuty a budou společně s náměty na úpravu informačního systému předány Správě
státních hmotných rezerv, která IS KRIZKOM vyvíjí a provozuje.



Ověřovací cvičení Služby nouzového zásobování vodou
Zástupci úseku krizového řízení Ministerstva zemědělství ČR a kraje Vysočina společně
zorganizovali ověřovací cvičení připravenosti Pohotovostní složky Služby nouzového
zásobování vodou, které se uskutečnilo dne 9. 9. 2010 u Vodárenského rybníka u
Jihlavy. Praktické části cvičení předcházel seminář k problematice Služby nouzového
zásobování vodou. V rámci cvičení byla pro pracovníky vodárenských společnostní
v kraji Vysočina zajištěna také bezplatná odborná příprava k obsluze mobilní úpravny
vody.



Elektronická bezpečnost
Na základě iniciativy pracovní skupiny pro elektronickou bezpečnost byl vytvořen
lektorský tým, který bude školit zástupce škol a školských zařízení, obecních úřadů,
neziskových organizací, ale i širokou veřejnost o problematice elektronické bezpečnosti
se zaměřením na ochranu zejména dětí a mládeže. Lektorský tým, čítající 10 lektorů,
bude průběžně doplňován a „doškolován“ pracovníky Národního centra pro bezpečný
internet Praha.



Dotace obcím na projekty prevence kriminality
Na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0242/04/2010/ZK byly uzavřeny
s 9 obcemi kraje Vysočina smlouvy o poskytnutí dotací ve výši 1,2 mil. Kč z rozpočtu
kraje Vysočina na projekty prevence kriminality. Projekty budou realizovány
do 20. 10. 2010.
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ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení interního auditu (oIA):


----

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (oPKŽÚ):


Legislativa
oPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 56 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 18 návrhům zákona, ke 3 návrhům
nařízení vlády, k 28 návrhům vyhlášek a k 7 návrhům materiálů nelegislativní povahy.



Asociace krajských nemocnic
oPKŽÚ se podílelo na přípravě založení Asociace krajských nemocnic.

Oddělení řízení lidských zdrojů (oŘLZ):


Připomínkování návrhů zákonů a vyhlášek z pracovněprávní agendy
Oddělení řízení lidských zdrojů zpracovávalo připomínky k legislativním návrhům, které
se týkaly změn v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
souvisejícím změnám v zákoníku práce, dále samostatně k návrhu dalších úprav
v zákoníku práce, k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a k návrhu zákona,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti
Ministerstva práce a sociálních věcí.



Nové hodnocení zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu
V období od 1. 6. do 31. 8. 2010 probíhalo pilotní ověření nového systému hodnocení
jednotlivců v praxi. Nový systém připravil pracovní tým sestavený napříč strukturou
krajského úřad. Tento tým byl vedený oddělením řízením lidských zdrojů. Obsahem
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 koučovacích technik, v oblasti hodnotících
rozhovorů a řízení pracovního výkonu. V současné době probíhá vyhodnocení výstupů a
připravovány jsou podklady k získání zpětně vazby týkající se ověření funkčnosti nového
systému a získání poznatků pro jeho případný další rozvoj.



Příprava podkladů pro návrh rozpočtu kraje na rok 2011
Proběhla příprava a zpracování podkladů pro návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011,
kapitoly krajský úřad, osobních nákladů a věcných výdajů příslušných činnostem
zajišťovaných oddělením řízení lidských zdrojů.



Zajištění výuky cizích jazyků zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu
V měsíci červenci proběhlo vyhodnocení vypsané veřejné zakázky malého rozsahu na
zajištění výuky anglického jazyka zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do Krajského
úřadu kraje Vysočina. Dále proběhl výběr dodavatelů pro zajištění kurzů výuky
francouzského, německého a ruského jazyka.
Jedná se o zajištění jazykových kurzů konaných od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, s cílem
podpořit rozvoj znalostí a schopností zaměstnanců kraje Vysočina zařazených do
Krajského úřadu kraje Vysočina. v oblasti jazykových dovedností. Smlouvy s dodavateli
byli nově doplněny o podmínku testování a hodnocení zaměstnanců podle Společného
evropského referenčního rámce.



Mezinárodní projekt „Práce v souladu se životem“
Krajský úřad kraje Vysočina se přihlásil do projektu „Práce v souladu se životem. Projekt
je realizován Státním zdravotním ústavem a Českým kontaktním centrem Evropské sítě
podpory zdraví na pracovišti.
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Cílem projektu je shromáždit co nejvíce příkladů dobré praxe na poli podpory duševního
zdraví a pohody na pracovišti a prezentovat je doma i v zahraničí.
Četné příklady dobré praxe mají ukázat, že problémům s duševním zdravím a
zdravotním problémům obecně je možné předcházet opatřeními pro podporu zdraví.
Šířením příkladů dobré praxe, které tento projekt shromáždí, je snaha zlepšit duševní
zdraví zaměstnanců a přispět ke konkurenceschopnosti ekonomiky. Účastnící jsou
vyzývání k tomu, aby se sami stali jedním z modelů dobré praxe.
5. srpna 2010 proběhl na krajském úřadě audit činností za účelem hodnocení
realizovaných a prezentovaných aktivit, který provedli zástupci Státního zdravotního
ústavu.
Krajskému úřadu kraje Vysočina se podařilo dosáhnout v oblasti péče o duševní zdraví
svých zaměstnanců zvláště dobrých výsledků a zúčastní se v říjnu 2010 slavnostního
ocenění a zapojí se do soutěže o titul Vynikající praxe v oblasti podpory duševního
zdraví.
Oddělení vnitřní kontroly (oVK):


Protikorupční strategie kraje Vysočina
Ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina Ing. Bc. Zdeněk Kadlec formuloval po dohodě
s hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem zadání úkolu k vytvoření Protikoprupční
strategie Krajského úřadu kraje Vysočina a dále jmenoval dekretem vedeným ve spise
čj. KUJI 44819/2010 ze dne 7. 6. 2010 s účinností od 7. 6. 2010 pracovní tým k naplnění
tohoto zadání.
Úkolem týmu je formulovat (sepsat) a zajistit projednání (uvnitř úřadu, se samosprávou –
rada kraje, kontrolní výbor, finanční výbor, legislativní výbor případně zastupitelstvo
kraje) a přijetí Protikorupční strategie Krajského úřadu kraje Vysočina, po schválení
dokumentu organizačně zajistit implementaci Strategie a realizaci Strategií definovaných
opatření.
Tým se sešel na svém prvním jednání dne 17. 6. 2010, byly stanoveny jednotlivé úkoly
s průběžnými termíny plnění. Konečný termín pro projednání a schválení Strategie a
pro předložení informace radě kraje byl stanoven do 31. 12. 2010.



Vyhodnocení kontrolní činnosti za 1. pololetí roku 2010
Oddělením vnitřní kontroly Krajského úřadu Vysočina bylo provedeno vyhodnocení
kontrolní činnosti za 1 pololetí roku 2010, která je prováděna na úseku přenesené i
samostatné působnosti jednotlivými odbory a samostatnými odděleními Krajského úřadu
Vysočina. Toto vyhodnocení bylo provedeno v souladu s čl. 9 Směrnice k zajištění
kontrolní činnosti ze dne 24. 3. 2009 č. 1/09.
V hodnoceném období bylo provedeno celkem 575 kontrol, přičemž v oblasti výkonu
přenesené působnosti na úseku dopravy byly uloženy pokuty ve výši 749 000 Kč. Na
základě výsledků dozoru dle zákona o regulaci reklamy (přenesená působnost) byly
uloženy pokuty za porušení předpisů ve výši 3 500 Kč. Na základě veřejnosprávních
kontrol finančních příspěvků na hospodaření v lesích došlo ke krácení těchto příspěvků
v celkové výši 29 212 Kč.
Podrobnější materiál je vyvěšen na Portálu strategického řízení krajského úřadu:
http://srv-vpvt.nt1.ku.ji.cz/Vyhodnocen%20kontroln%20innosti%20Kr/Forms/AllItems.aspx

V Jihlavě dne 7. 9. 2010

15 (celkem 15)

