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Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 14. 12. 2010 s výhledem do 1. 2. 2011
Následující písemná zpráva zachycuje období od 14. 12. 2010 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 17. 1. 2011 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
1. 2. 2011 (1. zasedání v roce 2011). Je přílohou materiálu (ZK-08-2011-03, př. 3). Obsahuje
základní informace o nejdůleţitějších záleţitostech řešených Krajským úřadem kraje
Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor ekonomický (OE):


Příspěvek na výkon státní správy
Na počátku roku 2011 provedl ekonomický odbor v přeneseném výkonu státní správy
rozpočítání dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy a na školství do rozpočtu
obcí. Pro rok 2011 bylo ze státního rozpočtu na výkon státní správy pro všechny obce
kraje Vysočina přiděleno 447 110 tis. Kč, coţ je však v důsledku úsporných opatření
státu téměř o 18 % méně neţ v roce 2010, kdy tento příspěvek činil 544 930 tis. Kč,
neboť byl ovlivněn zvýšením v objemu 2 mld. Kč, které stát navýšil pro všechny obce
státu na tento účel. V roce 2011 se příspěvek na výkon státní správy u obcí vrací zhruba
na úroveň roku 2009, neboť v roce 2009 činil příspěvek na výkon státní správy obcím
kraje Vysočina 442 521 tis. Kč (index 2011/2009 činí 101 %).
Dopad úsporných opatření státu je v případě kraje ještě významnější, neboť příspěvek na
výkon státní správy kraje Vysočina v roce 2011 činí 68 363 tis. Kč, coţ je pouze
v podstatě úroveň roku 2007, kdy jeho výše byla 68 801 tis. Kč (index 2011/2009 činí
99 %).



Závěr roku 2010
V závěru roku 2010 bylo provedeno zhodnocení vývoje daňových příjmů. Vzhledem
k tomu, ţe daňové příjmy ve skutečné výši překročily rozpočet, bylo v souladu se
statutem Fondu rezerv a rozvoje (FRR) přijato rozhodnutí rady kraje o převodu částky
250 mil. Kč z daňových příjmů do FRR. Kromě toho bylo dosaţeno k 31. 12. 2010
disponibilního zůstatku na účtech kraje ve výši přes 200 mil. Kč, coţ umoţní naplnit
alokaci Fondu Vysočiny i provedení rozpočtového opatření v úvodu roku na krytí
některých závazků a dalších finančních potřeb kraje. V oblasti evropských projektů bylo
řízeno jejich financování tak, ţe zůstatek kontokorentního úvěru k 31. 12. 2010 zůstal
nulový.

Odbor informatiky (OI):


Projekty Integrovaného operačního programu (IOP)
2. 11. 2010 pak bylo vyhlášeno zadávací řízení prvních dvou nadlimitních veřejných
zakázek na realizaci Technologického centra kraje a rozvoje sítě ROWANet II. Po
dodatečných připomínkách bylo toto zadávací řízení staţeno a opětovně vyhlášeno
23. 12. 2010 s termínem podání nabídek do 14. 2. 2011.
Ostatní projekty jsou ve fázi přípravy zadávacího řízení s předpokladem vyhlášení
v průběhu února a března.



Projekty eHealth
Odbor informatiky ve spolupráci s odborem zdravotnictví a zdravotnickými zařízeními
kraje Vysočina realizuje schválenou strategii eHealth kraje. V období od 14. 12. 2010
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proběhla řada jednání k projektům eMeDoCs (výměna ZD), sjednocení ERP
(ekonomické systémy) a eAmbulace (objednávání pacientů).
V současné době jsou v provozu testovány výstupy projektu eMeDoCs, především
systém předávání dat z jednotlivých nemocnic na ZZS a zpět. To vše prostřednictvím sítě
ROWANet a krajského datového centra.


Nové systémy na extranetu
V novém roce 2011 byly spuštěny některé nové informační systémy. Jde zejména o
novou podobu systému zveřejňování zakázek kraje a příspěvkových organizací kraje
(tzv. profil zadavatele) na adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/vz/. Dále pak nové verze
systém eDotace (elektronický příjem ţádostí) http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ a
rejstříku příspěvkových organizací kraje http://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti byly v prosinci 2010 a v lednu 2011 vykonány u
vybraných příjemců následné veřejnosprávní kontroly pouţití veřejných finančních
podpor poskytnutých z rozpočtu kraje a z Fondu Vysočiny.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji Vysočina
(přenesená působnost)
Byly vyhodnoceny výsledky dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2010, která vykonali
kontrolní pracovníci krajského úřadu u 363 obcí a 44 dobrovolných svazků obcí v kraji
Vysočina. Současně byly zpracovány plány a uskutečnila se metodická příprava na
konečná přezkoumání hospodaření za rok 2010, která proběhnou v měsících únoru aţ
červnu 2011 na 596 obcích a u 44 dobrovolných svazků obcí.

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


Sanace skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
V rámci sanace bývalé skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky, kde bylo jiţ
počátkem podzimu dokončeno odstranění všech odpadů uloţených na této skládce,
nadále probíhají práce na postupném odstranění vlastní stavby, v první řadě
kontaminovaných zemin, konstrukcí a těsnících vrstev. Průběh sanace je sledován při
pravidelných kontrolních dnech 1x měsíčně, kterých se mimo jiných účastní i zástupci
Krajského úřadu kraje Vysočina, OLVHZ. Nadále zde pokračuje čerpání znečištěných
podzemních vod za účelem sníţení jejich znečištění na mobilním čistícím zařízení a
jejich zpětné vypouštění do vod podzemních a probíhá monitoring jakosti podzemních,
povrchových a čerpaných vod.



Seminář pro pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností
OLVHZ dne 21. 12. 2010 uspořádal seminář pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou
působností k výkonu přenesené působnosti podle velké novely zákona o vodách.
Přednášejícími byli pracovníci krajského úřadu, OLVHZ a členové výkladové komise
Ministerstva zemědělství k vodnímu zákonu.



Seminář pro povodňové orgány obcí
OLVHZ pod záštitou gesčního radního pořádá dne 27. 1. 2011 seminář pro povodňové
orgány obcí. Přednášejícími jsou pracovníci krajského úřadu, OLVHZ, státních podniků
Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, společnosti Vodní díla – TBD a.s. a
Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.
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Vyhlášení Výzvy č. 5/2011 – zemědělské akce
Byla vyhlášena Výzva č. 5/2011 – 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 způsobu kontroly jejich vyuţití“ ve
znění Dodatku č. 1 a 2. Ţádosti je moţné předkládat od 14. 1. 2011 do 14. 2. 2011.



Národní lesnický program II
V rámci realizace Národního lesnického programu pro období do roku 2013 (NLP II)
pokračuje činnost delegáta za Asociaci krajů České republiky MUDr. Jiřího Běhounka,
hejtmana kraje Vysočina, případně jeho zástupce Ing. Petra Bureše, vedoucího odboru
lesního a vodního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina v Koordinační radě
NLP II. Práce se soustředily na problematiku týkající se klíčové akce 16 – Řešení
institucionálního vztahu státu k lesům a lesnímu hospodářství a klíčové akce 17 – Lesy
ve vlastnictví státu.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Ukončení činnosti Domova důchodců Velký Újezd
Dnem 31. 12. 2010 byly ukončeny práce spojené s předáním Domova důchodců Velký
Újezd na nového provozovatele – Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka
pod ochranou Svaté Rodiny v Brně. Veškerá práva a závazky k 1. 1. 2011 přešly na
zřizovatele – kraj Vysočina. Nyní dobíhají závěrečné práce spojené administrací
ekonomické oblasti.



Slavnostní otevření Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace
Dne 24. 1. 2011 proběhne slavnostní otevření Domova pro seniory Velké Meziříčí za
účasti ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra Drábka. Celkové náklady na
výstavbu činily 123 690 913 Kč. Na výdajích se podílel kraj Vysočina částkou
42 051 913 Kč, zbylou část hradilo prostřednictvím dotace Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR.
Stávající budova domova pro seniory se stala nevyhovující z důvodu špatného
technického stavu. Kapacita nového domova pro seniory je celkem 94 lůţek (37
dvoulůţkových a 20 jednolůţkových pokojů). Kaţdý pokoj bude disponovat vlastním
sociálním zařízením, ledničkou a televizí.



Rodinné pasy v ZOO v Jihlavě
Mezi vánočními svátky uspořádal odbor sociálních věcí společně s jihlavskou zoo setkání
drţitelů rodinných pasů. Akce byla uspořádána v rámci projektu Propojení systému
Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku.
Pro návštěvníky, především děti, byla připravena pestrá šíře aktivit a soutěţí o pěkné
ceny. V rámci tohoto dne Jihlavská zoo připravila pro návštěvníky velice zajímavé
komentované krmení několika zvířat.
Do ZOO si v tento mrazivý prázdninový den našlo cestu přes 500 návštěvníků – z toho
213 dětí a 178 dospělých s rodinným pasem.



Slavnostní předpremiéra a premiéra filmu Mikola – tenkrát na Koločavě
V pátek 28. 1. 2011 se od 10:00 hod. uskuteční v Jihlavském kině Dukla předpremiéra
filmu Mikola – tenkrát na Koločavě pořádané především pro zástupce příspěvkových
organizací kraje Vysočina v sociální oblasti. O sedm hodin později se na tom samém
místě uskuteční jiţ slavnostní premiéra uvedeného filmu.
Film vznikl na základě přeshraniční spolupráce několika domovů pro osoby se
zdravotním postiţením na Vysočině, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. Hlavním
iniciátorem projektu byl Ústav sociální péče pro mentálně postiţené Těchobuz, který
spolupracoval s podobným zařízením v Jinošově a v Křiţanově na Vysočině, v Krakově
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v Polsku, v Zavaru na Slovensku a ve Vilšanech na Ukrajině. Ve filmu hráli výhradně
herci s mentálním postiţením. Vzhledem k úspěchu filmu Malý princ, který se stal
drţitelem zvláštní ceny poroty na festivalu Mental power Prague film Festival 2009, se
i tento snímek bude snaţit získat některá ocenění.
Odbor školství, mládeţe a sportu (OŠMS):


Příprava mezinárodního projektu
Na pozvání příspěvkové organizace Vysočina Education proběhla zahajovací schůzka
mezi zástupci kraje Vysočina a finského Tampere k společně připravovanému projektu
v rámci programu Comenius Regio. Obsahem projektu bude výměna zkušeností
v oblasti řízení středních škol a kariérového poradenství. Finskou delegaci tvořili
představitelé školského managementu a samosprávy a během krátké návštěvy byli také
přijati hejtmanem kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem.



Převod zřizovatelských kompetencí k ZUŠ a DDM
V souladu s usneseními zastupitelstva kraje č. 0220/03/2010/ZK a 0321/04/2010/ZK byly
k 31. 12. 2010 realizovány převody zřizovatelských kompetencí z kraje na města u ZUŠ
a DDM Bystřice nad Pernštejnem, DDM Třebíč, DDM Chotěboř a ZUŠ Pacov.
V současné době je kraj zřizovatelem jiţ pouze ZUŠ v Havlíčkově Brodě a DDM
v Jihlavě.



Seminář pro zastupitele: „Střední školství v období demografického poklesu“
Zastupitelé kraje Vysočina byli seznámeni s dopady demografického poklesu do
středních škol v kraji a s návrhem opatření k řešení této situace. S těmito návrhy byli
seznámeni také ředitelé krajem zřizovaných středních škol. V současné době je moţnost
vyjádřit se k navrhovaným opatřením a současně jsou domluveny schůzky radní
M. Kruţíkové se starosty měst, kteří budou seznámeni se situací v jednotlivých městech
a příslušnými navrhovanými opatřeními.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Celostátní soutěţ Bezpečná nemocnice
Odbor zdravotnictví zajistil vyhlášení vyhodnocení celostátní soutěţe Bezpečná
nemocnice. Slavnostní předání cen celostátní soutěţe proběhne v prostorách Horáckého
divadla Jihlava dne 23. 1. 2011 za účasti hejtmana kraje Vysočina.



Celostátní konference Dny bezpečí
Dne 24. 1. 2011 proběhne v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina čtvrtý ročník
celostátní konference „Dny bezpečí“. Nad tématem „Bezpečná nemocnice = bezpečná
komunikace“ se zamyslí hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, zástupce Spojené
akreditační komise David Marx a další odborníci.



Kontrola Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Ve sledovaném období byla uskutečněna fyzická kontrola majetku spolufinancovaného
v rámci realizace projektu Hlavní lůţková budova Nemocnice Pelhřimov z Regionálního
operačního programu Jihovýchod.

Odbor ţivotního prostředí (OŢP):


Smlouvy o spolupráci se společnostmi Asekol s.r.o. a Ekokom a.s.
Byla uzavřena smlouva se společností Asekol s.r.o., smlouva řeší projekt Rozvoj sběru
pouţitých elektrozařízení, projektem pokračuje spolupráce čtvrtým rokem. Dílčími
aktivitami pro rok 2011 budou: výstava Muzeum spotřebičů, komunikační kampaň na
podporu předcházení vzniku odpadu a zpětného odběru elektrozařízení, soutěţ obcí ve
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sběru elektroodpadu a materiálová podpora obcí formou vybavení sběrných dvorů
přístřešky a kontejnery na vyslouţilá elektrozařízení a elektroodpad.
V prostorách krajského úřadu se v období 6. 1. aţ 24. 2. 2011 představuje netradiční
interaktivní výstava Muzeum spotřebičů. Historické exponáty elektrozařízení sdělují
informaci nejen o technickém a technologickém vývoji, ale i nutnosti třídit a recyklovat
vyřazená elektrozařízení z důvodů ochrany ţivotního prostředí a úspory primárních
surovin.
Byla uzavřena smlouva o spolupráci s autorizovanou obalovou společností Ekokom a.s.
Spolupráce kraje se společností Ekokom a.s. pokračuje osmým rokem. Dílčími aktivitami
podle smlouvy budou: komunikační kampaň pro širokou veřejnost (s důrazem na kvalitu
třídění a existenci různých způsobů vyuţití odpadů, kdy výroba energie je rovnocenná
materiálovému vyuţití), soutěţ obcí My třídíme nejlépe 2011 (soutěţ ověří efektivitu
odděleného sběru vyuţitelných sloţek komunálního odpadu), v okrese Pelhřimov budou
doplněny nádoby na oddělený sběr odpadů a na podzim se uskuteční seminář
Komunální odpady v praxi pro zastupitele obcí a pracovníky v odpadovém hospodářství.


Integrovaná prevence a prevence závaţných havárií
Ve sledovaném období byly provedeny jednak samostatně a téţ ve spolupráci s českou
inspekcí ţivotního prostředí (ČIŢP) společné kontroly provozů zaměřené na plnění
podmínek integrovaného povolení. Kontroly pracovníků OŢP byly zaměřeny zejména na
významné provozy v oblasti zemědělství: velkochovy prasat a drůbeţe, jatka a mlékárny.



Posuzování vlivů na ţivotní prostředí (EIA)
Ve sledovaném období probíhalo velmi četné společné posuzování vlivů na ţivotní
prostředí (EIA) a vlivu na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000) zejména u záměrů připravovaných
klienty k ţádostem do operačních programů. Pro oblast podpory optimalizace vodního
reţimu v krajině, kdy přichází i několik ţádostí denně, vydával OŢP ţadatelům stanoviska
v nejkratších moţných lhůtách.



Projednání projektu na obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury v přírodní
rezervaci Údolí Chlébského potoka
Dne 7. 1. 2011 v odpoledních hodinách proběhlo jednání pracovníků OŢP se zástupci
obce Skorotice a s vlastníky pozemků dotčených záměrem na obnovu a výstavbu
návštěvnické infrastruktury v přírodní rezervaci Údolí Chlébského potoka. Jedná se
o přípravu projektu financovaného z Operačního programu ţivotní prostředí, prioritní osy
6, podoblasti 6. 2 Podpora biodiverzity. Přítomným byla projektantem představena
dokumentace záměru, byly získány souhlasy vlastníků pozemků s realizací opatření na
jejich pozemcích. Projekt inicioval OŢP, obec Skorotice má o realizaci aktivní zájem a
podle dosavadních jednání bude obec ţadatelem o finanční podporu z OPŢP (nositelem
projektu), administrativní pomoc bude zajišťovat OŢP, kraj Vysočina pak bude partnerem
projektu.



Příprava zřízení přírodního parku Javořická vrchovina
Dne 25. 1. 2010 proběhne v Telči projednání návrhu na zřízení přírodního parku
Javořická vrchovina. Jednání, které svolává OŢP, by mělo proběhnout za účasti
zpracovatele návrhu přírodního parku a zástupců dotčených obcí. Přírodní parky zřizují
kraje v přenesené působnosti za účelem ochrany krajinného rázu. Bliţší informace
k vlastnímu návrhu jsou zveřejněny na webových stránkách kraje Vysočina kraje www.krvysocina.cz (cesta: Téma > Ţivotní prostředí > Příroda > Ochrana přírody a krajiny >
Přírodní park Javořická vrchovina).
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Metodické porady
V průběhu ledna proběhly pracovní a metodické porady pro pracovníky obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností na úsecích odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a
pro vedoucí OŢP.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek voleb
Na Ministerstvo vnitra ČR byl podán návrh na vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva
obce Věţnice, okr. Jihlava. V obci byla pro volby do zastupitelstva obce, které se konaly
v říjnu 2010, podána jedna kandidátní listina sdruţení nezávislých kandidátů o pěti
kandidátech bez náhradníka. Vzhledem k tomu, ţe jeden z členů zastupitelstva obce
zemřel, klesl počet členů zastupitelstva obce pod hranici 5. Nastal tak důvod pro konání
nových voleb do zastupitelstva obce.
Nové volby do Zastupitelstva obce Brtnička, okr. Jihlava a do Zastupitelstva obce
Nejepín, okr. Havlíčkův Brod, které byly zmiňovány v předchozí zprávě, byly ministrem
vnitra vyhlášeny na 9. 4. 2011.

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


Dopravní obsluţnost
Zastupitelstvem kraje byl usnesením 0529/07/2010/ZK ze dne 14. 12. 2010 schválen
rozsah základní dopravní obsluţnosti na rok 2011. Byly uzavřeny dodatky o závazku
veřejné sluţby s dopravci v dráţní osobní dopravě na rok 2011. Jsou projednávány a
uzavírány dodatky smluv o závazku veřejné sluţby s dopravci v linkové osobní dopravě
na rok 2011.
K 31. 12. 2010 byl ukončen provoz na trati č. 243 Moravské Budějovice – Jemnice. Od
1. 1. 2011 je zajištěna náhrada autobusy v rámci stávajících linek, které běţně jezdily i
před změnou, a to prodlouţením spojů, zajíţďkami, změnou trasy, apod. Jedná se o
změny na 15 linkách a zvýšení počtu kilometrů veřejné linkové osobní dopravy o 45 000
km.



Doprava
V prosinci 2010 bylo uloţeno dopravcům 21 pokut v souhrnné výši 114 000 Kč za
porušení zákona o silniční dopravě. Do rozpočtu kraje propadlo 27 kaucí v souhrnné výši
552 000 Kč, vybraných od zahraničních dopravců v nákladní dopravě. Bylo provedeno 9
kontrol státního odborného dozoru v provozovnách dopravců. Je poskytována metodická
pomoc starostům obcí v oblasti účelových komunikací.



Projektové řízení
Bylo vypracováno a předloţeno vyúčtování předfinancování výdajů Státním fondem
dopravní infrastruktury v roce 2010. V roce 2010 byl vyčerpán plný nárok ve výši
302 424 000 Kč (dosud nejvyšší roční částka). Byly přijaty dotace z Regionálního
operačního programu Jihovýchod (ROP JV) ve výši 220 000 000 Kč. V tomto období bylo
vypracováno a předloţeno 14 zpráv o udrţitelnosti projektů podpořených z ROP JV.
Byly předloţeny ţádosti o podporu do ROP JV:
- II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba
- II/402 Třešť – křiţ. s I/38
- II/411 Moravské Budějovice – hranice kraje
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II/385 křiţ. s I/19 – Dolní Roţínka – hranice kraje (dne 17. 1. 2011 předkládán radě
kraje návrh na rozhodnutí o staţení ţádosti)

Přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem
Ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje byla získána podpora na projekty v rámci
přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem:
- Severojiţní propojení kraje Vysočina – 3,
- Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká – Schaditz po
komunikaci II/152,
- Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR):


Realizace projektů financovaných z ROP JV
OKPPCR ve sledovaném období pokračuje v realizaci projektů financovaných z ROP JV.
Na webové stránky kraje Vysočina v části kultura a památky byl přidán odkaz
s informacemi ke všem projektům realizovaným OKPPCR financovaných z ROP JV.
V projektu "Muzea a galerie na Vysočině on-line" nadále probíhá digitalizace a popis
sbírkových předmětů. V prosinci byla ukončena realizace veřejné zakázky na zhotovitele
grafického návrhu, díky níţ získal projekt své logo, podobu webových stránek a všech
propagačních materiálů. V lednu bude ukončena realizace veřejné zakázky na
dodavatele software a struktury webových stránek.
V projektu „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ probíhá editační činnost, překlad a
korekce textů, tvorba grafických značek, byla vyhlášena veřejná zakázka na grafické
zpracování a dodání tištěných propagačních materiálů.
V projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ byla dne
21. 12. 2010 podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z ROP JV, dále byl vysoutěţen
dodavatel stavebních prací a BOZP. OKPPCR připravuje zadání veřejné zakázky na
autorský dozor stavby expozice a na zpracovatele dokumentace pro výběr dodavatele
expozice a veřejných interiérů.



Organizační změny v příspěvkové organizaci na úseku kultury
K 1. 1. 2011 byl Hrad Kámen, p. o. sloučen s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, p. o. a stal se
na základě dodatku zřizovací listiny jeho pobočkou. K uvedenému datu rada kraje
odvolala ředitele Hradu Kámen, p. o. a schválila nový organizační řád Muzea Vysočiny
Pelhřimov, p. o.



Anketa Zlatá jeřabina
Zahájena příprava 7. ročníku veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina
za kulturní počin roku 2010. Od 3. 1. 2011 do 28. 1. 2011 proběhl sběr nominačních
návrhů do obou vyhlašovaných kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví;
vlastní hlasování se uskuteční od 1. 3. 2011 do 8. 4. 2011.



Dotační tituly na úseku OKPPCR
OKPPCR 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 – termín
přijímání ţádostí pro rok 2011 je do 15. 2. 2011 (poskytování konzultací před
odevzdáním ţádostí),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – termín přijímání ţádostí pro pořadatele
postupových přehlídek pro rok 2011 je do 31. 1. 2011 (poskytování konzultací před
odevzdáním ţádostí),
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-

-

-

-

dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina – ukončení vyúčtování dotací
za rok 2010, termín přijímání ţádostí pro rok 2011 je do 15. 2. 2011 (poskytování
konzultací před odevzdáním ţádostí),
dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina – termín přijímání
ţádostí pro rok 2011 je do 15. 2. 2011 (poskytování konzultací před odevzdáním
ţádostí),
grantový program Fondu Vysočiny „Obnova památkově chráněných území“
(administrace – průběţná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům),
grantový program Fondu Vysočiny „Edice Vysočiny“ (administrace – průběţná
kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům).



Finanční mechanismus EHP/Norska
Příprava a předloţení ke schválení závěrečné monitorovací zprávy programu „Kulturní
dědictví Vysočiny“, dokončena kontrola programu Ministerstvem financí ČR.



Spolupráce na dalších projektech a aktivitách
Schválen přeshraniční projekt Porta culture připravovaný ve spolupráci s OKPPCR –
návrh smlouvy o půjčce pro Muzeum Havlíčkův Brod, p.o., jeţ je partnerem projektu, je
předkládán zastupitelstvu kraje.
Spolupráce s OSH při přípravě a vydání turistické mapy „Vysočina hravě“.

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Byla dokončena veřejná zakázka na stavební práce na akci Zámek Třebíč – modernizace
zámku a zpřístupnění expozic, která bude spolufinancována z Regionálního operačního
programu NUTS2 Jihovýchod.
Je kompletně připravena veřejná zakázka na stavební práce na akci Transformace ÚSP
Jinošov I, zahájení zadávacího řízení je moţné aţ po odsouhlasení zadávacích
podmínek ze strany poskytovatel dotace – Ministerstva práce a sociálních věcí.
Připravují se podklady pro zahájení zadávacího řízení na akce, které budou realizovány
v rámci schválených ţádostí z Operačního programu Ţivotní prostředí - projekt Úspory
energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina“ - druhá etapa.



Některé významné úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Pokračují výkupy pozemků ve vlastnictví jiných vlastníků pod silnicemi II. a III. tříd.
Probíhají jednání o majetkoprávní přípravě území pro plánovanou výstavbu dalších
výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné sluţby kraje Vysočina.
Intenzivně pokračuje majetkoprávní příprava řady dopravních staveb plánovaných
k realizaci na silniční síti kraje Vysočina.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
U grantových projektů z oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání byl
završen proces kontrahování 12 grantových projektů předloţených do 2. výzvy ve výši
44 352 451,82 Kč. Všem příjemcům byly odeslány zálohy ve výši 8 870 490 Kč.
Dne 1. 12. 2010 byla vyhlášena 4. výzva předkladatelům grantových projektů
k předkládání projektových ţádostí o finanční podporu v rámci oblasti podpory
1.2 - Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a v rámci oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení. Datum ukončení příjmů ţádostí bylo 14. 1. 2011.
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Ve výzvě jsou vyhlášeny částky:
- oblast podpory 1.2: 10 209 778,67 Kč,
- oblast podpory 1.3: 18 259 021,13 Kč.


Grantová schémata Společného regionálního operačního programu (GS SROP)
Ve sledovaném období byly především prováděny ex-post kontroly jednotlivých akcí
podpořených v rámci Grantových schémat Společného regionálního operačního
programu a ve spolupráci s oddělením grantových programů interim kontroly grantových
projektů podpořených v rámci globálních grantů Operačního programu vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Byla řešena aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 539/2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu
a Fondu soudrţnosti, pokud jde o zjednodušení určitých poţadavků a o některá
ustanovení týkající se finančního řízení.



Metodická podpora
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků ES se podílelo na zpracování
podkladů pro vyhlášení grantových programů v rámci Fondu Vysočiny. Dále byla
poskytována právní podpora v oblasti evropského práva (především otázka veřejné
podpory) a podpora ve věci finančního managementu pro ostatní odbory krajského
úřadu.



Veřejná podpora
Byly plněny povinnosti 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 reţimu pravidla de minimis za
kraj Vysočina do centrálního registru vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěţe. Průběţně bylo poskytováno poradenství ve věci de minimis a veřejné podpory.



Informace o průběhu projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
Svou zimní částí pokračuje projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina, který
odstartoval v první polovině minulého roku a bude pokračovat aţ do února 2012. Cílem
kampaně je seznámit obyvatele sousedních regionů s výhodami trávení volného času
na Vysočině a nabídkou sluţeb a moţnostmi rodinné dovolené v našem kraji. Na tento
účel bylo vyčleněno celkem 10 mil. Kč z toho 9,2 mil. Kč činí dotace z Regionálního
operačního programu.
V rámci zimní kampaně 2010 - 2011 byly jiţ uveřejněny propagační inzeráty
v Učitelských novinách i v regionálních mutacích celostátního deníku Právo. Následovalo
umístění inzerce na hlavní straně internetového vyhledávače Seznam doplněné dalšími
internetovými aktivitami, zejména reklamními bannery a komerčním sdělením v rubrice
o cestování na serveru Novinky.cz. Počátkem ledna pak byl na rádiu Petrov pravidelně
zařazen 30sekundový reklamní rozhlasový spot. V říjnu 2010 byl také dokončen
minutový letní reklamní klip, který bude propagovat moţnosti rodinné turistiky na
Vysočině v rámci promítání v síti multikin Cinestar od května 2011.



Informace ze zasedání Rady Fondu Vysočiny (FV)
Na svém zasedání dne 11. 1. 2011 projednávala Rada Fondu kromě alokace FV pro rok
2011 také úpravu některých dokumentů FV. Ke změně došlo u formuláře ţádosti
o poskytnutí dotace a u formuláře závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace
z FV. Oba tyto formuláře při zachování jejich struktury byly nahrazeny formulářem ve
formátu ZFO pro aplikaci 602XML Filler vyuţívanou pro krajský systém eDotace.
Zjednodušena byla pouze struktura rozpočtových nákladů. Zastupitelstvu kraje bylo dále
doporučeno schválit nový vzor smlouvy o poskytnutí dotace, který byl připraven ve snaze
zjednodušit a sjednotit poskytování dotací v rámci rozpočtu kraje a Fondu Vysočiny
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a zefektivnit následnou kontrolu u realizovaných projektů. Změny vyplývající z nové
dotační smlouvy byly zapracovány do šablony výzvy grantového programu (GP) a
metodické příručky pro garanty GP FV.


OP AT-CZ – Monitorovací výbor - získané prostředky pro Vysočinu
Kraj Vysočina se stal na 8. Monitorovacím výboru Operačního programu Cíl 3 Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 13 (OP AT-CZ) nejúspěšnějším
regionem v objemu schválených finančních prostředků. Z celkem 17 podpořených
projektů ve výši 20 mil. EUR budou mít organizace z kraje Vysočina k dispozici téměř
6 mil. EUR na realizaci sedmi projektů v oblasti dopravy, trhu práce, energetiky, kultury a
přeshraničního síťování. Konkrétně:
- tři investiční dopravní projekty – kraj Vysočina, rozpočet: 4 610 000 EUR,
- Porta Culturae – PO Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, rozpočet: 529 680 EUR,
- 2011: Společně na trhu práce – Hospodářská komora Vysočina, rozpočet:
176 900 EUR,
- Sniţování energetické náročnosti – kraj Vysočina, Energetická, rozpočet: 248 900
EUR,
- PRO 2013+ - kraj Vysočina, rozpočet: 136 700 EUR.



Příprava Minimum pro starosty a dopis
Školení „Minimum pro starosty“ bylo připraveno pro nové starosty a místostarosty, kteří
byli zvoleni poprvé a dosud se nepohybovali ve veřejné správě (moţnost účasti mají
i ostatní zastupitelé obcí kraje Vysočina). Cílem je seznámit účastníky se základními
pojmy veřejné správy, zejména samosprávy a usnadnit jim tak vstup na pole komunální
politiky a usnadnit jim jejich náročnou práci. Školení budou probíhat v odpoledních
hodinách od 15:00 – 18:00 hod. v jednotlivých ORP, a to 1x za měsíc od února do května
2011.



Skutek roku
Byl připraven druhý ročník soutěţe „Skutek roku“, kterou oceňuje kraje Vysočina
dobrovolnické aktivity. Nominovány mohou být skutky jak fyzických osob, tak projekty
právnických osob, jejichţ aktivity byly realizovány v roce 2010 na území kraje Vysočina
a které pomohly v rozvoji regionu a především neziskového sektoru. Sběr nominací
probíhá od 1. 1. 2011 do 15. 2. 2011 (u projektů právnických osob do 31. 3. 2011).
Hlasování bude probíhat od 1. 3. – 8. 4. 2011.

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


Výstava fotografií partnerských regionů kraje Vysočina v krajských nemocnicích
OSH připravuje putovní výstavu velkoplošných fotografií, která bude prezentovat vţdy
5 fotografií z kaţdého z partnerských regionů kraje Vysočina (města, příroda, památky).
Prezentovány jsou všechny 4 partnerské regiony - Dolní Rakousko, Nitranský
samosprávný kraj, Champagne-Ardenne a Zakarpatská oblast Ukrajiny. Ke snímku je
připojen stručný vysvětlující text. Součástí výstavy je i pět fotografií z kraje Vysočina.
Výstava byla poprvé umístěna na konci ledna 2011 v Nemocnici Pelhřimov. O výstavu jiţ
projevily zájem Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava a Nemocnice Nové Město
na Moravě. V kaţdém místě výstava setrvá max. 3 měsíce.



Návštěva zástupců Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře
OSH připravil na 12. 1. 2010 návštěvu zástupců Tchajpejské obchodní a kulturní
kanceláře v Praze ve vybraných firmách v kraji Vysočina. Pan Robert Ho, ředitel
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Ekonomické divize Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře Praha, navštívil se
svým doprovodem Pivovar Chotěboř, s. r. o. a Crystalite Bohemia, s. r. o.


Příprava projektu vzdělávání starostů obcí
Dne 15. 12. 2010 se uskutečnila první metodická porada se zástupci Hasičského
záchranného sboru kraje Vysočina k přípravě projektu vzdělávání starostů obcí v oblasti
krizového řízení. Projekt je zaměřen na starosty obcí I. a II. stupně. V rámci projektu
bude krajský úřad zajišťovat školení v těchto modulech:
- Systém krizového řízení (OSH – oddělení krizového řízení a bezpečnosti (OKŘB)),
- Hospodářská opatření pro krizové stavy (OSH - OKŘB),
- Krizové řízení v oblasti zdravotnictví (OZ),
- Povodňová ochrana a činnost při povodních (OVLHZ).



Koordinační porada úseku hospodářských opatření pro krizové stavy
Ve dnech 1. - 2. 12. 2010 se zástupci OKŘB zúčastnili koordinační porady pořádané
Správou státních hmotných rezerv (SSHR) jako gestorem za oblast hospodářských
opatření pro krizové stavy (HOPKS). Cílem porady bylo zejména vyhodnocení plnění
úkolů na úseku HOPKS v roce 2010, prezentace aktuálních informací na úseku HOPKS,
předání zkušeností krajů z řešení povodní a projednání zaměření činnosti krajských
úřadů na rok 2011. V návaznosti na zaměření vydané SSHR pro krajské úřady vydal KrÚ
„Zaměření činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti hospodářských
opatření pro krizové stavy v roce 2011“.



Prevence kriminality
Pro zvýšení četnosti a dopadu kontrolní činnosti obcí v oblasti dodrţování zákona
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami byly zakoupeny, na základě rozhodnutí Rady
kraje Vysočina ze dne 21. 12. 2010, přístroje na měření mnoţství alkoholu v dechu pro
Městské policie Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě, Moravské Budějovice, Chotěboř
a Světlá nad Sázavou. Přístroje v celkové hodnotě 181 845 Kč budou předány obcím na
základě darovací smlouvy a měly by slouţit zejména k omezení počtu nezletilých a
mladistvých uţívajících alkohol a ke sníţení počtu restauračních zařízení podávajících
alkohol mládeţi.

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


Audit evidencí
Ve spolupráci s OA a OI jsme provedli audit evidencí. Audit byl mimořádně zadán
vedením úřadu s cílem prověření nastavení procesu a popisu procesu tvorby, správy a
rušení evidencí ve vnitřních předpisech KrÚ, případně v pracovních náplních
zaměstnanců KrÚ a dále prověření vyuţívání, správného a úplného vedení vybraného
vzorku evidencí.
Doporučení auditního týmu směřovala do oblasti komplexního nastavení systému, jeho
popisu základní řídící dokumentací a jednoznačného vymezení a oddělení odpovědnosti
a pravomocí klíčových účastníků procesu.
Všechna doporučení z auditu byla akceptována ředitelem úřadu v rámci projednání
závěrečné auditní zprávy. Doporučení se budou realizovat v odpovědnosti OA a OI na
základě plnění akčního plánu.
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Oddělení právní a krajského ţivnostenského úřadu (OddPKŢÚ):


Legislativa
OddPKŢÚ zpracovalo stanoviska k 35 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 5 návrhům zákona, k 7 návrhům
nařízení vlády, k 14 návrhům vyhlášek a k 9 návrhům materiálů nelegislativní povahy.



Asociace krajských nemocnic
OddPKŢÚ se podílelo na zaloţení Asociace krajských nemocnic.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Příspěvek na dopravu
Oddělení řízení lidských zdrojů zavedlo do praxe nový systém podávání ţádostí a
přiznávání příspěvku na dopravu poskytovaného zaměstnancům a uvolněným členům
zastupitelstva kraje, který byl stanoven novou Směrnicí o příspěvku na dopravu č. 10/10
ze dne 1. 12. 2010. Ve spolupráci s odborem informatiky byla připravena elektronická
aplikace i praktické návody a popisy k provádění postupů souvisejících s nově
zavedeným systémem.



Katalog tzv. centralizovaného vzdělávání
V měsíci prosinci byl vydán katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí 2011, které budou
realizovány oddělením řízení lidských zdrojů v prostorách sídla kraje. Katalog byl
zavěšen na intranet krajského úřadu a elektronicky distribuován na obce s rozšířenou
působností, na obce s pověřeným obecním úřadem v kraji a na příspěvkové organizace
kraje k moţnému vyuţití. Zveřejněný katalog obsahuje obecná odborná témata, ale i
témata, která se týkají širokého spektra rozvoje IT dovedností.



Změny v pracovněprávní oblasti od 1. 1. 2011
Oddělení řízení lidských zdrojů zpracovalo přehled legislativních změn, které se týkají
oblasti pracovněprávních vztahů z pohledu zaměstnavatele a vstoupily v účinnost od
1. 1. 2011. Písemný podklad byl poskytnut k vyuţití tajemníkům a tajemnicím úřadů obcí
s rozšířenou působností v kraji a obcí s pověřeným obecním úřadem. Dále byl
prostřednictvím příslušných odborů distribuován na příspěvkové organizace kraje.

V Jihlavě dne 17. 1. 2011
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