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Informace o činnosti Krajského úřadu kraje Vysočina
za období od 1. 2. 2011 s výhledem do 22. 3. 2011
Následující písemná zpráva zachycuje období od 1. 2. 2011 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 7. 3. 2011 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
22. 3. 2011 (2. zasedání v roce 2011). Je přílohou materiálu (ZK-02-2011-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůleţitějších záleţitostech řešených Krajským úřadem
kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor analýz (OA):


Příprava veřejné zakázky Rozšíření datového skladu kraje Vysočina.
Byly dokončeny práce na zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku projektu Rozšíření
datového skladu kraje Vysočina, který bude spolufinancován v rámci Integrovaného
operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast
podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.



Ostatní aktivity
Pokračovaly aktivity v oblasti zefektivnění systémů řízení kvality a strategického řízení
úřadu v rámci projektu Kvalita 09. Bylo realizováno odborné jednání s dodavatelem
veřejné zakázky – části řízení kvality, kde došlo k předání a převzetí analytické a
návrhové části řízení kvality na KrÚ. V druhé části veřejné zakázky – strategické řízení,
bylo předáno nezávislé zhodnocení strategického řízení krajského řízení a započaty
práce na návrhové části díla.
Byl aktualizován portál Podnik podporující zdraví a vyhodnoceno plnění akčních plánů
strategických cílů pro období 2010 – 2012 k 31. 12. 2010.

Odbor ekonomický (OE):


Ukončení roku 2010
Ekonomický odbor provedl závěrkové práce za rok 2010, byla provedena účetní
uzávěrka včetně předání účetních a finančních výkazů do Centrálního systému účetních
informací státu.
Byly dokončeny práce spojené s inventarizací majetku, závazků, pohledávek, případně
dalších aktiv a pasiv kraje.
Byly provedeny i všechny operace spojené s finančním vypořádáním dotací jak kraje, tak
obcí. Ekonomický odbor vypracoval a odeslal podklady pro státní závěrečný účet.
Všechny podstatné informace týkající se hospodaření kraje, jeho majetku, jeho
pohledávek, závazků, stavů účtů apod. budou zpracovány a podány v závěrečném účtu
kraje, který bude předloţen do zastupitelstva kraje ke schválení.



Přezkoumání hospodaření kraje
V měsíci březnu proběhla závěrečná etapa přezkoumání hospodaření kraje za rok 2010.
Pracovníci MF ČR předali základní informaci vedení úřadu dne 18. 3. 2011. Poté
pracovníci MF ČR zpracují závěrečnou zprávu z přezkoumání hospodaření kraje
Vysočina za rok 2010, která bude předána hejtmanovi kraje a projednána v orgánech
kraje. Do zastupitelstva kraje bude předloţena jako součást Závěrečného účtu kraje za
rok 2010.
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Odbor informatiky (OI):


Projekty Integrovaného operačního programu (IOP)
Jednotlivé projekty v oblasti ICT financované z IOP jsou ve fázi přípravy a realizace
veřejných zakázek. K projektům Technologického centra kraje a rozvoje sítě ROWANet
probíhá nadlimitní veřejná zakázka s termínem podání nabídek k 4. 2. 2011. V současné
době odbor informatiky vyhodnocuje jednotlivé nabídky a počátkem března bude radě
kraje předloţen návrh komise pro hodnocení nabídek na výběr nejvýhodnějších nabídek
v jednotlivých částech veřejné zakázky.
V projektu Digitální mapy veřejné správy byla veřejná zakázka zveřejněna 7. 2. 2011
s termínem podání nabídek 8. 4. 2011.
Ostatní projekty jsou ve fázi přípravy zadávacího řízení s předpokladem vyhlášení
v průběhu března a dubna.



Problematika digitalizace – jednání s Moravským zemským archivem
V rámci aktivit připravovaného projektu Digitalizace a ukládání v kraji Vysočina proběhlo
několik jednání se zástupci Státních okresních archivů a Moravského zemského archivu
v Brně na téma moţné spolupráce při procesu digitalizace archivních a historických
dokumentů na území kraje Vysočina. Cílem je návrh systematického postupu digitalizace
prostředky, které kraj Vysočina plánuje pořídit v rámci dotace z IOP v polovině roku 2011.
Garantem procesu digitalizace bude na straně kraje Krajská knihovna v Havlíčkově
Brodě.

Odbor kontroly (OK):


Zpráva kraje Vysočina o výsledcích finančních kontrol za rok 2010
Ve spolupráci s ostatními útvary krajského úřadu byla zpracována a na Ministerstvo
financí odeslána Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010. Kaţdoroční
povinnost předkládání této zprávy je stanovena v § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě. Údaje uvedené ve zprávě a v jejích tabulkových
přílohách zahrnují i výsledky finančních kontrol a hlášení za všechny příspěvkové
organizace kraje a v přenesené působnosti i za obce v kraji Vysočina.



Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí probíhají v únoru a březnu roku 2011
následné veřejnosprávní kontroly zaměřené na zásoby a doplňkovou činnost ve
vybraných příspěvkových organizacích kraje.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji Vysočina
(přenesená působnost)
Pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí zahájili dne 31. 1. 2011 konečná
přezkoumání hospodaření za rok 2010 u 596 obcí a 44 dobrovolných svazků obcí v kraji
Vysočina. Přezkoumání mají být podle plánu ukončena v první dekádě měsíce června
2011.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Zajištění sluţeb recepce v sídle kraje
Od 1. 4. 2011 bude sluţby recepce v sídle kraje zajišťovat oddělení hospodářské správy.
Sluţba bude zajišťována stávajícími zaměstnanci oddělení.
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SEKCE PRO SLUŢBU VEŘEJNOSTI:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):


Sanace skládky nebezpečných odpadů v k.ú. Pozďátky
V rámci sanace této bývalé skládky, kde bylo jiţ počátkem podzimu 2010 dokončeno
odstranění všech odpadů uloţených na této skládce, nadále probíhají práce na
postupném odstraňování vlastní stavby, zejména ochranných 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.



Mezinárodní konference Voda v krajině se zaměřením na ochranu povodí
vodárenské nádrţe Švihov
Zástupci kraje i OLVHZ se ve dnech 9. a 10. 2. 2011 v Praze účastnili mezinárodní
konference „Voda v krajině – management kvality a trvale udrţitelného vyuţívání vodních
zdrojů“, pořádané mimo jiné i pod záštitou hejtmana kraje Vysočina k problematice
zajištění ochrany vod v povodí vodárenské nádrţe Švihov (Ţelivka). OLVHZ zajistil
příspěvek na konferenci k moţnosti vyuţívání dotačních titulů kraje Vysočina.



Metodická porada pro vedoucí odborů ţivotního prostředí obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností
Odbor ţivotního prostředí a OLVHZ dne 8. 2. 2011 uspořádaly metodickou poradu pro
vedoucí odborů ţivotního prostředí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
k výkonu přenesené působnosti. Přednášejícími byli pracovníci obou odborů.



Seminář pro pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností
OLVHZ dne 10. 2. 2011 uspořádal seminář pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou
působností k výkonu přenesené působnosti podle stavebního zákona. Přednášející byla
lektorka z Právnické fakulty Masarykovy university v Brně, která je i členkou výkladové
komise Ministerstva zemědělství k vodnímu zákonu.



Vernisáţ výstavy k oslavám Světového dne vody
OLVHZ pod záštitou hejtmana kraje a gesčního radního pořádá dne 9. 3. 2011 od 15
hod. v sídle kraje Vysočina ve vestibulu budovy B vernisáţ výstavy k příleţitosti oslav
Světového dne vody. Výstava potrvá do konce měsíce března 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. Před dokončením jsou práce týkající se klíčové akce 16 – Řešení
institucionálního vztahu státu k lesům a lesnímu hospodářství a klíčové akce 17 – Lesy
ve vlastnictví státu. Práce pokračují na klíčové akci 1 – Zvýšit ekonomickou
ţivotaschopnost a konkurenceschopnost trvale udrţitelného obhospodařování lesů,
klíčové akce 3 – Zlepšit zhodnocování a marketing lesních nedřevních uţitků a sluţeb a
klíčové akce 9 – Zlepšení zdravotního stavu a ochrany lesů.



Mezinárodní rok lesů
Rok 2011 byl vyhlášen Organizací spojených národů Mezinárodním rokem lesů s cílem
zvýšit povědomí o lesích a posílit trvale udrţitelné obhospodařování lesů. OLVHZ při této
příleţitosti připravuje či spolupracuje na přípravě řady akcí, které by měly proběhnout
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např. zde v sídle kraje, na Masarykově náměstí v Jihlavě, či jinde na území kraje
Vysočina.
Odbor sociálních věcí (OSV):


Projednávání finančních plánů příspěvkových organizací
Ve sledovaném období proběhlo projednávání finančních plánů s řediteli příspěvkových
organizací zařízení sociálních sluţeb v kraji Vysočina pro rok 2011. Tvorby finančních
plánů byly poznamenány sníţenou dotací ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR. Dotace z ministerstva práce a sociálních věcí na provozování sociálních sluţeb činila
v letošním roce o 28 miliónů korun méně neţ v roce minulém. S tímto propadem se
nepodaří vyrovnat v rámci sniţování nákladů a bude nutno poţádat o dokrytí ztrát kraj
jako zřizovatele.



Příprava Univerzity třetího věku kraje Vysočina
Odbor sociálních věcí v rámci strategického cíle odboru připravuje vzdělávací program
pro Univerzitu třetího věku kraje Vysočina. Záměrem je umoţnit vzdělávání klientům
domovů pro seniory a ústavů sociální péče v kraji Vysočina, stejně tak i široké veřejnosti
z řad seniorů vyššího věku. Studijní programy budou garantovány smlouvou o spolupráci
s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, s Vysokým učením technickým v Brně
a Masarykovou univerzitou v Brně. Podporu tomuto projektu projevila i Asociace univerzit
třetího věku ČR. Slavnostní otevření je naplánováno na 6. 4. 2011 v nové budově
Domova pro seniory Velké Meziříčí, kde bude probíhat podstatná část výuky.



Individuální projekt: Podpora systému primární prevence sociálně patologických
jevů
Tým individuální projektu uspořádal 3. 2. 2011 v kongresovém sále Krajského úřadu
kraje Vysočina odborný seminář „Aktuální drogová scéna, drogová legislativa
a problematika návykových látek ve školním prostředí“ s lektory plk. Mgr. Břetislavem
Brejchou (Národní protidrogová centrála) a Bc. Jitkou Křivohlavou (Oblastní charita
Jihlava). Semináře se zúčastnilo 41 pedagogů a 33 zástupců z řad Policie ČR, Probační
a mediační sluţby ČR a dalších subjektů.
10. 2. 2011 proběhl vzdělávací seminář s vedoucí třebíčského střediska Probační
a mediační sluţby České republiky PaedDr. et. Mgr. Jaroslavou Auerovou. Téma
„Primární prevence a Probační a mediační sluţba ČR“ přilákalo policisty, pedagogy,
pracovníky pedagogicko – psychologických poraden i oddělení sociálně právní ochrany
dětí.



Konference: Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí
Odbor sociálních věcí připravuje v rámci projektu: Propojení systému rodinných pasů
v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku konferenci na téma:
Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí. Konference se bude konat
dne 31. 3. 2011 v kongresovém sále Krajského úřadu kraje Vysočina od 8:30 hodin.
Oficiální pozvánka bude předloţena na jednání zastupitelstva.

Odbor školství, mládeţe a sportu (OŠMS):


Převody ZUŠ a DDM městům a obcím
Zastupitelstva měst Havlíčkův Brod a Jihlava schválila převod zřizovatelských
kompetencí DDM (Jihlava) a ZUŠ (H. Brod). Tím byl ukončen proces převodu
zřizovatelství těchto organizací na obce a města. V obou případech byl převod schválen
v souladu s usnesením ZK s účinností od 1. 1. 2012.
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Příprava účasti na veletrhu „Mladý tvorca“
V rámci partnerských vztahů kraje Vysočina a Nitranského samosprávného kraje se akce
zúčastní střední odborné školy z Vysočiny. Na společných stáncích s partnerskými
školami budou prezentovat svou činnost a zúčastní se i soutěţe o nejlepší výrobek ţáků
škol. Akce je příleţitostí i pro prezentaci kraje Vysočina, těší se velkému zájmu,
v loňském roce navštívil stánek Vysočiny prezident Slovenské republiky Gašparovič.
V rámci doprovodného programu předvedou svou práci ţáci oboru umělecký kovář ze
Střední školy řemesel Třebíč. Účast kraje je zaštítěna hejtmanem J. Běhounkem, který
věnoval cenu do soutěţe o nejlepší výrobek . Akce proběhne 14. – 16. 4. 2011 v Nitře.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Připomínkové řízení zdravotnických zákonů
Odbor zdravotnictví se podílel v rámci vnitřního připomínkového řízení na zpracování
připomínek k navrhovanému zákonu o zdravotních sluţbách, zákonu o specifických
zdravotních sluţbách, zákonu o zdravotnické záchranné sluţbě a vyhlášce o
poţadavcích na personální vybavení zdravotnických zařízení.



Setkání odborů zdravotnictví všech krajských úřadů
Oddělení zdravotní správy připravuje na 17. 3. 2011 setkání odborů zdravotnictví všech
krajských úřadů. Tématem bude především agenda registrací nestátních zdravotnických
zařízení a dále aktuální problémy při výkonu státní správy.



Tématické cvičení integrovaného záchranné systému v Třebíči
Dne 15. 2. 2011 proběhlo v Třebíči tématické cvičení integrovaného záchranného
systému na téma hromadná havárie. Cvičení se zúčastnila i Zdravotnická záchranná
sluţba kraje Vysočina, příspěvková organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvková
organizace. Tyto zdravotnické sloţky v oblasti krizového řízení a přípravy na moţné
mimořádné události metodicky vede odbor zdravotnictví, který se také zúčastnil cvičení.



Děkujeme, odcházíme
Odbor zdravotnictví připravil materiály dle aktuálního vývoje v souvislosti s výzvou lékařů
Děkujeme, odcházíme a zpracoval podklady pro krizovou situaci zabezpečení
neodkladné péče v kraji Vysočina. Zástupci odboru zdravotnictví se účastnili řady
významných jednání jak se zástupci nemocnic, lékařského odborového klubu, tak se
zástupci zdravotních pojišťoven.

Odbor ţivotního prostředí (OŢP):


Posuzování vlivů na ţivotní prostředí (EIA)
Ve sledovaném období byl potvrzen očekávaný velký nárůst ţádostí o vyjádření
k projektům připravovaným do operačních programům, zejména pro oblast podpory
regenerace zeleně a oblast podpory optimalizace vodního reţimu v krajině. Ve
sledovaném období byl také nárůst počtu procesů posuzování vlivů na ţivotní prostředí
u záměrů bioplynových stanic, kdy tyto jsou posuzovány standardním způsobem. Ačkoliv
se jedná o technicky i technologicky nekonfliktní zařízení zpracovávající pouze
zemědělské materiály, v několika případech došlo u těchto záměrů k protestům
sousedních obcí, přes které vedou dopravní trasy vstupního i výstupního materiálu.
Vzhledem k největším střetům, zde zmiňujeme záměr Bioplynová stanice Libkova Voda.



Integrovaná prevence a prevence závaţných havárií
Na základě kontrol ČIŢP OI Havlíčkův Brod a změn v aktuální legislativě, byl
v předmětném období zaznamenán nárůst ţádostí provozovatelů zařízení spadajících
pod reţim integrované prevence (IPPC), o povolení provedení změny těchto zařízení. Ve
většině případů se jednalo o nepodstatné změny v provozech zařízení.
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Ve sledovaném období byla provedena kontrola likvidace následků havárie
u provozovatele zařazeného do reţimu závaţných havárií ČEPRO a. s., středisko
Šlapanov. Provozovateli vznikla pouze škoda na majetku, ţivotní prostředí nebylo
zasaţeno, nedošlo k úniku ropných látek. Havárie nenaplnila kriteria závaţné havárie, byl
odsouhlasen harmonogram dalšího postupu při likvidaci.


Geneticky modifikované organismy
Pro oblast geneticky modifikovaných organismů (GMO) byly ve sledovaném období (před
začátkem vegetačního období) na úřední desce krajského úřadu zveřejňovány informace
MŢP o povolovacích řízeních o uvedení geneticky modifikovaných rostlin do ţivotního
prostředí. Jednalo se o provádění polních pokusů v našem kraji na bramborách a jarním
ječmenu.



Seminář k ochraně krajinného rázu
Dne 1. 3. proběhl v kongresovém sále krajského úřadu seminář zaměřený na ochranu
krajinného rázu. Ing. Roman Bukáček seznámil přítomné z řad zaměstnanců krajského
úřadu a úřadů obcí s rozšířenou působností s obecnou problematikou ochrany krajiny,
Strategií ochrany krajinného rázu kraje Vysočina a s konkrétními příklady, s nimiţ se lze
setkat ve správní praxi.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek voleb
Na Ministerstvo vnitra ČR byl podán další návrh na vyhlášení nových voleb, tentokrát do
Zastupitelstva obce Zbinohy, okr. Jihlava (dále jen „zastupitelstvo obce“). V obci byla pro
volby do zastupitelstva obce, které se konaly v říjnu 2010, podána jedna kandidátní
listina za sdruţení nezávislých kandidátů (mělo být voleno 7 členů zastupitelstva obce,
na kandidátní listině bylo nakonec uvedeno šest kandidátů). Vzhledem k tomu, ţe tři
členové zastupitelstva obce rezignovali na mandát a na uprázdněné mandáty nejsou
náhradníci, klesl počet členů zastupitelstva obce pod hranici 5. Nastal tak důvod pro
konání nových voleb do zastupitelstva obce.
Pokud jde o nové volby do Zastupitelstva obce Věţnice, které byly zmíněny v předchozí
zprávě, vyhlásil ministr vnitra jejich konání na 2. 7. 2011.



Konference/ workshop ke správnímu řádu
Ve dnech 24. a 25. 2. 2011 proběhl úspěšně jiţ 5. ročník konference/ workshopu na
téma „Správní řád v praxi krajských úřadů“, na kterém vystoupily uznávané kapacity
v daném oboru.

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


Škody po zimě na silniční síti kraje Vysočina
Krajská správa a údrţba silnic Vysočiny, příspěvková organizace mapuje škody po
letošní zimě na silniční síti ve vlastnictví kraje Vysočina. Konkrétní vyčíslení škod bude
uzavřeno v průběhu dubna, neboť v současné době jsou ještě některé silnice III. tříd
pokryty ujetým sněhem.



Rozbor hospodaření Krajské správy a údrţby silnic Vysočiny
Dne 15. 3. 2011 proběhlo projednání zprávy o činnosti a výsledku hospodaření Krajské
správy a údrţby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2010.
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Revitalizace alejí
Krajská správa a údrţba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (KSÚSV) ve spolupráci
s odborem dopravy a silničního hospodářství vypracovala pilotní projekt do operačního
programu Ţivotní prostředí, který v několika etapách můţe pomoct aţ desítkám alejí
podél silnic v kraji Vysočina. V roce 2010 uspěla KSÚSV dvěmi projekty v celkové výši
2 750 000 Kč vč. DPH. V současné době probíhá vyhodnocení první etapy projektu. Pro
rok 2011 podala KSÚSV projekty na revitalizaci 13 alejí v celkové výši 10 588 415 Kč bez
DPH.



Údrţba veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí
Odbor dopravy a silničního hospodářství připravil Pravidla Rady kraje Vysočina pro
poskytování darů na údrţbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina.
Stávající Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údrţbu veřejné
zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina č. 03/08 ze dne 12. 2. 2008 jsou
navrhovány ke zrušení. Důvodem je administrativní zjednodušení celého procesu.



Základní dopravní obsluţnost
Veřejná dráţní osobní doprava:
- k řádnému termínu změn jízdních řádů 6. 3. 2011 nebyly v kraji Vysočina realizovány
ţádné změny,
- připravují se koordinační porady s obcemi k jízdnímu řádu 2011/2012.
Veřejná linková osobní doprava:
- byly uzavřeny dodatky ke smlouvám o závazku veřejné sluţby s dopravci, kteří
zajišťují linkovou dopravu v kraji Vysočina v roce 2011,
- bylo dokončeno prověření spojů, které vykazovaly trţby menší neţ 3 Kč/km. Za
základ byla pouţita data za rok 2010. Výsledky byly projednány se zástupci
samosprávy obcí a byl zpracován informativní materiál na jednání zastupitelstva
kraje.



Projektové řízení
V tomto období byly podpořeny tři ţádosti o podporu projektů v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Jihovýchod (ROP JV) a byly připraveny tři smlouvy na
podporu projektů z Evropské územní spolupráce Rakousko – ČR.



Investiční výstavba
Průběţně jsou připravována a zahajována zadávací řízení akcí, které mají být
realizovány v letošním roce z rozpočtu kraje Vysočina a z prostředků evropských fondů.

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:
- v projektu "Muzea a galerie na Vysočině on-line" nadále probíhá digitalizace a popis
sbírkových předmětů. Je připravována etapová monitorovací zpráva včetně ţádosti
o platbu,
- v projektu „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ probíhá editační činnost a grafické
zpracování tištěných propagačních materiálů,
- v projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ bylo
předáno staveniště (objekt zámku) vysoutěţenému dodavateli a zahájeny stavební
práce. OKPPCR připravuje zadání veřejné zakázky na autorský dozor stavby
expozice, na zpracování a administraci veřejné zakázky na dodavatele expozice
a veřejných interiérů byla uzavřena mandátní smlouva.
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Kontrola příspěvkové organizace Vysočina Tourism
Byla vykonána kontrola ostatních činností příspěvkové organizace u Vysočina Tourism,
příspěvkové organizace za období 1. 7. 2010 – 31. 1. 2011.



Anketa Zlatá jeřabina
Odborná pracovní skupina vyhodnotila došlé nominační návrhy do ankety Zlatá jeřabina.
Radou kraje byl projednán a schválen soutěţní seznam 30 počinů v kategorii Kulturní
aktivita a v Péči o kulturní dědictví. OKPPCR zpracoval podrobné anotace k jednotlivým
nominovaným kulturním počinům a dne 1. 3. 2011 bylo zahájeno hlasování ve veřejné
anketě. Od 7. 3. 2011 byla zahájena výstava prezentující jak výběr letošních nominací
na Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku, tak vítěze loňského ročníku Zlaté jeřabiny.



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 byl do 15. 2. 2011 (poskytování konzultací před
odevzdáním ţádostí, kontrola administrativních náleţitostí, předloţení ke schválení
příslušným orgánům kraje),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – uzavírání smluv s jednotlivými
pořadateli postupových přehlídek,
- dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina – ukončení vyúčtování dotací
za rok 2010, termín přijímání ţádostí pro rok 2011 byl do 15. 2. 2011 (poskytování
konzultací před odevzdáním ţádostí, kontrola administrativních náleţitostí, hodnocení
přijatých ţádosti komisí, předloţení ke schválení příslušným orgánům kraje),
- dotace na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina – termín přijímání
ţádostí pro rok 2011 byl do 15. 2. 2011 (poskytování konzultací před odevzdáním
ţádostí, kontrola administrativních náleţitostí a vyhodnocení přijatých ţádostí,
předloţení ke schválení příslušným orgánům kraje),
- 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),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2011“ (příprava grantového
programu k vyhlášení výzvy),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2011“ (příprava grantového programu k vyhlášení výzvy).

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Byla uzavřena smlouva o dílo a předáno staveniště dodavateli stavby Nemocnice Jihlava
– pavilon urgentní a intenzivní péče.
Byla zahájena výběrová řízení na dodavatele dvou akcí v rámci schválených ţádostí o
dotace z Operačního programu ţivotní prostředí – projekt Úspory energií v zařízeních
zřizovaných krajem Vysočina – druhá etapa. Další tři výběrová řízení jsou připravena.
Do provozu a uţívání byla předána novostavba Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí.
Intenzivně se pracuje na přípravě a realizaci stavebních akcí dle schváleného rozpočtu
kraje (projekční příprava, inţenýrská příprava, výběrová řízení).
Do uţívání byla předána rekonstruovaná školní kuchyně v Moravských Budějovicích.
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Některé významné úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Proběhlo jednání s vlastníky pozemků dotčených plánovanými stavbami obchvatů
Salačovy Lhoty a Lukavce.
Průběţně probíhá majetkoprávní příprava řady dalších silničních staveb.
Probíhají jednání o majetkoprávní přípravě území pro výstavbu výjezdových stanovišť
Zdravotnické záchranné sluţby v Habrech, Počátkách, Moravských Budějovicích a
Stonařově.
Pokračuje se v majetkoprávním vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III.
tříd.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OPVK)
Ve sledovaném období oddělení grantových programů realizovalo nebo bude realizovat
tyto činnosti:
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,
- vyhlášeno v oblasti podpory 1.2: 10 209 778,67 Kč, předloţeno bylo 20 ţádostí o
grantový projekt v celkové hodnotě 37 688 982,72 Kč,
- vyhlášeno v oblasti podpory 1.3: 18 259 021,13 Kč, předloţeno bylo 15 ţádostí o
grantové projekty v celkové hodnotě 32 127 424,49 Kč,
- v rámci hodnocení přijatelnosti byly vyřazeny 3 ţádosti o grantové projekty.
Dne 1. 2. 2011 schválila porada vedení a ministr školství 2. globální granty Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost k realizaci. Kraj Vysočina tak získal na
dobu od března 2011 do června 2015 dalších 210 mil. Kč (v oblasti podpory 1.1 částku
116 013 000 Kč, v oblasti podpory 1.2 částku 42 186 675 a v 1.3 částku 52 733 325 Kč).
Celkem je tak na globální granty OPVK v kraji Vysočina ve všech oblastech podpory
určeno 754 925 518 Kč.



Grantová schémata Společného regionálního operačního programu (GS SROP)
Ve sledovaném období byly především prováděny ex-post kontroly před ukončením
udrţitelnosti jednotlivých akcí podpořených v rámci Grantových schémat Společného
regionálního operačního programu. 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 spolupracovalo na vyhlášení
grantových programů v rámci Fondu Vysočiny. Dále byla poskytována právní podpora
v oblasti evropského práva (především otázka veřejné podpory) pro ostatní odbory
krajského úřadu. V neposlední řadě vykonávalo oddělení činnosti finančního
managementu projektů realizovaných krajem Vysočina.



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
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kraj Vysočina do centrálního registru vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěţe. Průběţně bylo poskytováno poradenství ve věci de minimis a veřejné podpory.


Podpora místních akčních skupin (MAS) v roce 2011 z rozpočtu kraje Vysočina
Během měsíce února došlo k vyhodnocení ţádostí podaných k 31. 1. 2011 v rámci
Zásad Zastupitelstva kraje (ZK) Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu
kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny. Všech devět podaných ţádosti bylo
administrativně v pořádku a splňovaly podmínky dané Zásadami ZK.
V kapitole Regionální rozvoj rozpočtu kraje bylo na tuto oblast vyčleněno 450 tis. Kč,
které Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 8. 3. 2011 rozdělila rovným dílem mezi
devět MAS k pokrytí jejich provozních nákladů vzniklých v roce 2011 především při
administraci prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova určených
realizátorům projektů rozvoje venkova v zájmovém území MAS. Podpořeny byly tyto
místní akční skupiny: Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s.; Královská stezka,
o.p.s.; Podhorácko, o.p.s.; International Education and Consultation Centre, o.p.s.; Místní
akční skupina Jemnicko, o.p.s.; Havlíčkův kraj, o.p.s.; Místní akční skupina Třešťsko;
Podhůří Ţelezných hor, o.p.s.; Via rustica, o.s..



Soutěţ Skutek roku 2010
15. 2. 2011 bylo ukončeno hlasování do soutěţe Skutek roku 2010 pro počiny fyzických
osob (chceme ocenit dobrovolníky za jejich aktivity vykonané ve prospěch obyvatel
tohoto kraje) a od 1. 3. 2011 běţí veřejné hlasování na internetu.
V současné době, do 31. 3. 2011, ještě probíhají nominace právnických osob do soutěţe
Skutek roku 2010. Soutěţ probíhá jako součást projektu MA-G 21 (MA 21 v kraji
Vysočina a Gemeinde 21 v Dolním Rakousku) a vítězové postoupí do mezinárodního
kola v roce 2012.



Vzdělávání v problematice nestátních neziskových organizací
Probíhá vzdělávání v problematice nestátních neziskových organizací - NNO (od
16. 2. 2011 do 11. 3. 2011) a Environmentální osvěty ve veřejné správě (od 18. 2. 2011
do 1. 3. 2011 s tím, ţe pro příspěvkové organizace vzdělávání proběhne 8. 3. 2011).
Vzdělávání je součástí projektu financovaného z OP LZZ s názvem KVALITA 09.



Setkání se zástupci NNO z kraje Vysočina
Dne 15. 2. 2011 se uskutečnilo setkání zastupitelů kraje, krajského úřadu a NNO z kraje
Vysočina u příleţitosti vyhodnocení plnění Dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a
KOUS Vysočina.



Pavilon urgentní a intenzivní péče
Na jednání Rady kraje Vysočina byla dne 8. 3. 2011 předloţena ke schválení Smlouva o
poskytnutí dotace na realizaci projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče. Z celkových
uznatelných nákladů projektu, které činí 432 578 427 Kč, je nyní z ROP Jihovýchod
schválená dotace ve výši 117 471 628 Kč. V případě příznivého vývoje kurzu či
nedočerpání finanční alokace v oblasti podpory 3.4 ROP je moţné navýšit dotaci do max.
40 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Zhotovitel stavby, PSJ a.s, zahájil
stavbu 1. 3. 2011 a termín ukončení je přepokládán v polovině roku 2012.

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


Oddělení kanceláře hejtmana
Ve sledovaném období se v kraji Vysočina uskutečnily následující akce:

10 (celkem 14)

ZK-02-2011-03, př. 3
Počet stran: 14

-

-

ve dnech 9. – 10. 2. 2011 proběhla návštěva předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana
Štěcha na Vysočině,
dne 28. 2. 2011 proběhlo setkání Rady kraje Vysočina se starosty pověřených obcí II.
a III. stupně,
ve dnech 1. – 4. 3. 2011 se uskutečnila pracovní cesta do Zakarpatské oblasti
Ukrajiny pod vedením Z. Kadlece za účelem prohlídky a výběru projektů spolupráce
na rok 2011 (zápis, zjištěné poznatky a fotografie budou slouţit jako podklad pro
rozhodnutí Stálé konference),
dne 16. 3. 2011 proběhlo finále soutěţe Poznej Vysočinu – jednalo se o druhý ročník
znalostní soutěţe o kraji Vysočina pro ţáky II. stupně základních škol.



Prevence kriminality
Pracovní tým jmenovaný ředitelem krajského úřadu posoudil ţádosti obcí o dotace na
projekty prevence kriminality v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na
rok 2011 a doporučil radě kraje a následně zastupitelstvu kraje poskytnout přidělenou
státní dotaci obcím Ţďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Velké Meziříčí, Moravské
Budějovice, Chotěboř a Telč. Z rozpočtu kraje Vysočina doporučil podpořit projekt obce
Polná. Pracovní tým nedoporučil podpořit projekt města Jaroměřice nad Rokytnou.



Integrace cizinců
V souladu s integračním programem ministerstva vnitra ČR byly městům Nové Město na
Moravě a Přibyslav poskytnuty státní dotace na integraci 11 cizinců ve výši 1,524 mil. Kč.
Tyto dotace jsou určeny na zajištění bydlení cizinců v obecních bytech a na rozvoj
infrastruktury měst.



Metodická pomoc obcím s rozšířenou působností
V průběhu února a března 2011 byla ze strany oddělení krizového řízení a bezpečnosti
(OddKŘB) poskytnuta intenzivní metodická pomoc nově nastupujícím zaměstnancům u
obcí s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou a Jihlava na úseku krizového řízení,
hospodářských opatřeních pro krizové stavy a obranného plánování včetně základního
seznámení s nástroji informační podpory.



Pracovní jednání k aktualizaci Plánu obrany ČR
Dne 15. 2. 2011 se zástupce OddKŘB zúčastnil pracovního jednání k aktualizaci Plánu
obrany ČR, které se uskutečnilo na Ministerstvu obrany. Cílem jednání bylo zejména
seznámení zpracovatelů dílčích plánů obrany s harmonogramem aktualizace,
obsahovými změnami a stanovení postupu k předloţení jejich podkladů od Plánu obrany
ČR.



Mimořádné zasedání Bezpečnostní rady kraje
Ve dnech 14. 2. 2011 a 17. 2. 2011 se konala zasedání Bezpečnostní rady kraje
v návaznosti na jednání Bezpečnostní rady státu a jednání zástupců krajů s ministrem
zdravotnictví. Projednány byly podmínky a příprava jednotlivých zdravotnických zařízení
na jejich provozní útlum v souvislosti s akcí „Děkujeme odcházíme“. Byly připraveny
krizové scénáře pro případ realizace akce do konečného naplnění.

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


Audit objednávkového systému
Audit byl zaměřen na prověření existence, adekvátnosti a funkčnosti řídících a
kontrolních mechanismů ve všech fázích procesu objednávání a nákupu zboţí a sluţeb.
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Doporučení auditního týmu směřovala do oblasti eliminace potenciálních právních rizik a
dále do oblasti nastavení sjednocení roztříštěných postupů objednávání různých komodit
s vyuţitím podpory komplexní elektronické aplikace navázané na ostatní ekonomické
systémy.
Oddělení právní a krajského ţivnostenského úřadu (OddPKŢÚ):


Legislativa
OddPKŢÚ zpracovalo stanoviska k 29 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 9 návrhům zákona, ke 3 návrhům
nařízení vlády, k 11 návrhům vyhlášek a k 6 návrhům materiálů nelegislativní povahy.



Objednávkový systém
OddPKŢÚ zahájilo ve spolupráci s odborem informatiky komplexní revizi nastavení
vnitřního objednávkového systému.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Vzdělávací akce za rok 2010
V roce 2010 zajistilo OddŘLZ v prostorách sídla kraje 36 vzdělávacích aktivit pro 2 164
zaměstnanců kraje, obcí a příspěvkových organizací
počet účastníků
krajský úřad

936

obce

938

příspěvkové organizace

290

celkem

2 164



Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků
OddŘLZ zajistilo činnosti související s provedením ročního zúčtování daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků zaměstnanců kraje zařazených
do krajského úřadu a volených představitelů kraje za rok 2010. Zaměstnancům, kteří si o
vypořádání daňové povinnosti ţádali prostřednictvím zaměstnavatele, bylo roční
zúčtování daně zahrnuto do výplaty platu za měsíc únor, příp. bude zahrnuto do výplaty
za měsíc březen. Ostatním zaměstnancům a voleným představitelům kraje byla dle
zájmu poskytnuta podpora a pomoc při zpracování samotných daňových přiznání.
Současně bylo na Finanční úřad v Jihlavě předloţeno vyúčtování daně z příjmu fyzických
osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků a vyúčtování daně vybírané sráţkou podle
zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob za předcházející rok 2010.



Upgrade systému nového hodnocení zaměstnanců kraje zařazených do krajského
úřadu
Hodnocení a řízení pracovního výkonu zaměstnanců kraje zařazených do krajského
úřadu, zavedené v roce 2010 bylo v souladu s vnitřní směrnicí provedeno jako zkušební
s cílem ověřit funkčnost nového systému a získat poznatky pro jeho případný další
rozvoj. V rámci interního dotazníkového šetření proběhlo získání zpětné vazby od
hodnocených i hodnotitelů. Vedoucím odborů a samostatných oddělení byl předloţen
k připomínkování návrh na upgrade zavedeného systému. Na základě získaných výstupů
pracuje na rozvoji zavedeného systému pracovní skupina sestavená napříč strukturou
krajského úřadu, která je vedena OddŘLZ. Připravena je aktualizace vydané směrnice a
upraveny budou i samotné listy hodnocení.
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Projekt Kvalita 10
OddŘLZ od října 2010 realizuje ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje projekt
„Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina“ realizovaného na
základě získané podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt
si klade za cíl zdokonalit a současně zefektivnit řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě
kraje Vysočina, rozšířit moderní ICT, zavést a vyţívat komplexní softwarovou podporu
pro činnosti při řízení lidských zdrojů, podpořit osobní rozvoj zaměstnanců s důrazem na
rozvoj manaţerských kompetencí a dispozic u vedoucích pracovníků, zdokonalit systém
vzdělávání a vytvořit podmínky pro jeho optimální realizaci.
V měsíci únoru zpracovalo OddŘLZ ve spolupráci s odbory regionálního rozvoje a
informatiky opakovanou výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Personální
informační systém“, jejímţ předmětem bude pořízení komplexního software na
zpracování platové agendy a na řízení personální agendy zaměstnanců kraje zařazených
do krajského úřadu. V prvním podání výzvy neprokázaly přihlášené firmy splnění
zadaných poţadavků.
Dále byla zahájena aktivita týkající se zpracování nového Etického kodexu zaměstnanců
kraje zařazených do krajského úřadu.
Připravována je veřejná zakázka, jejímţ předmětem je identifikace příleţitostí v oblasti
moţného zlepšení řízení lidských zdrojů a nastavení personálních procesů na Krajském
úřadu kraje Vysočina s důrazem na jejich zefektivnění a optimalizaci, a to na základě
analýzy stávajícího stavu a s následným zpracováním souhrnné rozvojové Strategie
řízení lidských zdrojů. Připravovaná je také veřejná zakázka na další z aktivit, a to na
aktivitu „Realizace rozvoje manaţerských kompetencí a dispozic v oblasti řízení lidských
zdrojů u vedoucích zaměstnanců“.



Účast v soutěţi „Podnik podporující zdraví 2011“
Na základě usnesení rady kraje (č. 0271/07/2011/RK) dne 15. 2. 2011 podal kraj
Vysočina, prostřednictvím orgánu kraje - Krajského úřadu kraje Vysočina, přihlášku do
soutěţe „Podnik podporující zdraví 2011“. Soutěţ je realizována Státním zdravotním
ústavem Praha a předmětem hodnocení je úroveň péče o zdraví zaměstnanců
v organizaci, a to jak povinná součást daná legislativou České republiky, tak součást
nadstavbová, coţ jsou opatření na podporu zdraví na pracovišti. Krajský úřad kraje
Vysočina získal titul „Podnik podporující zdraví 2. stupně“ v říjnu 2009. Nyní si svojí
účastí předsevzal udrţet resp. v příslušné lhůtě obnovit statut „Podnik podporující zdraví
2. stupně“, příp. dosáhnout vyššího stupně (tj. 3. stupně, nejvyššího). Činnost pracovní
skupiny, která připravila přihlášku i podklady do této soutěţe a zabývá se aktivitami
týkajícími se podpory fyzického i duševního zdraví a slaďování osobního a pracovního
ţivota zaměstnanců kraje, je koordinována OddŘLZ.

Oddělení vnitřní kontroly (OddVK):


Kontrolní činnost Krajského úřadu Vysočina za rok 2010
Oddělením vnitřní kontroly Krajského úřadu Vysočina bylo provedeno vyhodnocení
kontrolní činnosti za 2. 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.
Pro srovnání je třeba uvést, ţe:
- v roce 2009 bylo provedeno celkem 1 381 kontrol, přičemţ v oblasti výkonu
přenesené působnosti na úseku dopravy byly uloţeny pokuty ve výši 1 198 500 Kč.
Na základě výsledků cenových kontrol (přenesená působnost) byly uloţeny pokuty za
porušení cenových předpisů ve výši 24 000 Kč a náklady řízení byly stanoveny ve
výši 3 000 Kč. Na základě veřejnosprávních kontrol finančních příspěvků na
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hospodaření v lesích došlo ke krácení těchto příspěvků v celkové výši 77 354 Kč.
Celkově lze říci, ţe se počet nedostatků zjištěných kontrolní činností sniţuje, práce
kontrolovaných subjektů se znatelně zlepšuje, a to zejména v oblasti nakládání
s finančními prostředky,
- v roce 2010 bylo provedeno celkem 1 345 kontrol, přičemţ v oblasti výkonu
přenesené působnosti na úseku dopravy byly uloţeny pokuty ve výši 1 353 000 Kč.
Na základě výsledků cenových kontrol (přenesená působnost) byly uloţeny pokuty za
porušení cenových předpisů ve výši 3 000 Kč a náklady řízení byly stanoveny ve výši
1 000 Kč. Na základě veřejnosprávních kontrol finančních příspěvků na hospodaření
v lesích došlo ke krácení těchto příspěvků v celkové výši 332 928 Kč.
Podrobnější materiály jsou vyvěšeny na portálu strategického řízení krajského úřadu.

V Jihlavě dne 7. 3. 2011
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