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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 21. 6. 2011 s výhledem do 20. 9. 2011
Následující písemná zpráva zachycuje období od 21. 6. 2011 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 29. 8. 2011 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
20. 9. 2011 (4. zasedání v roce 2011). Je přílohou materiálu (ZK-05-2011-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
Kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor analýz (OA):


Začala realizace veřejné zakázky Rozšíření datového skladu Kraje Vysočina.
Dne 22. 7. 2011 byly podepsány smlouvy s dodavateli Komodity 2 – datové tržiště
ekonomika (dodavatel Gordic, spol. s r.o.) a Komodity 3 - Rozšíření datového skladu
Kraje Vysočina (dodavatel Asseco Central Europe, a.s). O zadání rozhodla rada kraje
dne 28. 6. 2011. Komodita 1 - Vybudování systému pro analýzu nestrukturovaných dat a
monitoring nestrukturovaných datových zdrojů byla zrušena a probíhá příprava nové
veřejné zakázky.
V průběhu srpna proběhly schůzky se zřizovatelskými odbory, byla diskutována
současná datová základna, možnosti jejího rozšíření se záměrem minimalizace ruční
úpravy vstupních dat. Výsledky vstupní analýzy, která předchází samotné implementaci,
budou předmětem prezentace radě kraje dne 13. 9. 2011.



Ostatní aktivity
Pokračovaly aktivity projektu Kvalita 09 v oblastech zavedení strategického řízení
příspěvkových organizací Kraje Vysočina, zefektivnění podpůrných procesů, systému
řízení kvality a strategického řízení úřadu.

Odbor ekonomický (OE):
 Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2012
V měsíci srpnu 2011 byly usnesením číslo 1256/25/2011/RK Radou kraje schváleny
Zásady pro tvorbu návrhu rozpočtu kraje na rok 2012. Současně byl zpracován
i harmonogram tvorby rozpočtu. V současné době byly podány návrhy na čerpání výdajů
v jednotlivých kapitolách od správců kapitol a do konce září proběhne jejich projednání
a zdůvodnění za účasti vedoucích odborů a odvětvových radních.


Přezkoumání hospodaření kraje
Dne 11. 8. 2011 bylo zahájeno Ministerstvem financí přezkoumání hospodaření Kraje
Vysočina za rok 2011. První etapa (I. dílčí přezkoumání) proběhne ve dnech 19. 9. 2011
až 7. 10. 2011. 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 Integrovaného operačního programu (IOP)
Jednotlivé projekty v oblasti ICT financované z IOP jsou ve fázi realizace a hodnocení
veřejných zakázek. K projektům Technologického centra kraje a rozvoje sítě ROWANet
byla dokončena nadlimitní veřejná zakázka a probíhá realizace. V rámci ROWANetu byly
již předány dvě první trasy a probíhá konfigurace aktivních prvků. V projektu Digitální
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mapy veřejné správy již běží realizace účelové katastrální mapy kraje (dodavatelem je
firma Geodis) a portálu DMVS (společností VARS a.s.). Realizace dodávek všech
projektů bude probíhat až do konce roku 2012.


Projekt eCrime
V rámci aktivit pracovní skupiny elektronické bezpečnosti Kraje Vysočina proběhla na
konci srpna návštěva zástupců pracovní skupiny v regionu Wales (UK) formou tzv. peer
visit pod hlavičkou projektu Delan. Cílem návštěvy bylo seznámení pracovníku PČR,
Státního zastupitelství a Kraje Vysočina s modelem boje s elektronickou kriminalitou na
pracovištích Policie Jižního Walesu a se zástupci projektu eCrime Wales

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2011 se v letních měsících
uskutečnily následné kontroly správnosti použití veřejných finančních podpor
poskytnutých z Fondu Vysočiny nebo z rozpočtu kraje vybraným příjemcům podpor.
V září 2011 byly zahájeny následné veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových
organizací kraje v resortu sociálních věcí.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
V červenci 2011 byly pro Ministerstvo financí vyhodnoceny výsledky přezkoumání
hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji Vysočina za rok 2010 a současně
byly zpracovány plány přezkoumání hospodaření za rok 2011.
V měsíci srpnu pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí krajského úřadu
zahájili sérii dílčích přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v Kraji
Vysočina za rok 2011.

SEKCE PRO SLUŽBU 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 již počátkem podzimu 2010 dokončeno
odstranění všech uložených odpadů, probíhají práce na postupném dokončení
odstranění zbylé části stavby a kontaminovaných zemin v podloží. Průběh sanace je
nadále sledován při pravidelných kontrolních dnech 1x měsíčně, kterých se účastní i
zástupci krajského úřadu, OLVHZ. Vzhledem k odstranění sanačních objektů (vrtů a
šachet) bylo ukončeno čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich
znečištění na mobilním čistícím zařízení a jejich zpětné vypouštění do vod podzemních.
Nadále probíhá monitoring jakosti podzemních, povrchových a čerpaných vod.



Priority na následující plánovací období pro Ministerstvo životního prostředí
Na základě žádosti Ministerstva životního prostředí byly ve spolupráci s příslušnými
radními a OŽP v oblasti životního prostředí určeny oblasti podpory, které jsou z pohledu
kraje považovány za klíčové v dalším plánovacím období po roce 2013. Jako priority byly
stanoveny oblasti:
- odvádění a čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou,
- ochrana před povodněmi,
- regionální integrovaný systém nakládání s komunálními odpady,
- implementace a péče o území soustavy Natura 2000 a ochrana biodiverzity.
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Zasedání hodnotícího výboru pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské
ekologické akce
Dne 24. 8. 2011 se konalo zasedání hodnotícího výboru k projednání návrhu aktualizace
Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské
ekologické akce č. 07/10 (dále jen „zásady“), které byly schváleny Zastupitelstvem Kraje
Vysočina dne 22. 6. 2010 usnesením č. 0330/04/2010/ZK. Změny navrhované
v zásadách vyplývající zejména ze zprávy o zjištěních z vykonaného interního auditu.
Předpokládá se předložení na zasedání zastupitelstva kraje dne 8. 11. 2011.



Agrosalon Země živitelka
Ve dnech 25. – 30. 8. 2011 se konal již 38. ročník agrosalonu Země živitelka v Českých
Budějovicích. Letošní ročník byl opět ve znamení regionálních potravin. Všechny kraje
prezentovaly své nejlepší potravinářské výrobky v nově otevřeném pavilonu T. Stánek
s regionálními potravinami z našeho kraje včetně ochutnávek zajišťovala Okresní agrární
komora Třebíč.Kraj Vysočina – OLVHZ zajišťoval doprovodný program prvního dne, který
spočíval v dojení na jednoduchém trenažéru, v stloukání smetany v máslo a v pečení
bramboráků. V rámci ukázek byla možná ochutnávka. OLVHZ připravil ve spolupráci
s OSH k této příležitosti brožuru pod názvem „Brambory a mléko“.



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 OLVHZ
v Koordinační radě NLP II. Aktuálně byla řešena témata klíčové akce 7 – Zachování a
zlepšování biologické rozmanitosti v lesích a klíčové akce 6 – Snížit dopady očekávané
globální klimatické změny a extrémních meteorologických jevů. V této činnosti se bude
pokračovat i v dalším období.



Mezinárodní rok lesů
Organizace spojených národů vyhlásila rok 2011 jako Mezinárodním rokem lesů s cílem
zvýšit povědomí o lesích a posílit trvale udržitelné obhospodařování lesů. V této
souvislosti se Kraj Vysočina zapojí do akce „Pojďte s námi do lesa“, která proběhne dne
16. – 17. 9. 2011 při příležitosti oslav 20. výročí znovuobnovení péče o historický lesní
majetek města Pelhřimova.

Odbor sociálních věcí (OSV):
 Porada ředitelů sociálních zařízení
Odbor sociálních věcí uspořádal výjezdní poradu ředitelů sociálních zařízení zřizovaných
Krajem Vysočina, která se uskutečnila ve dnech 29. – 30. 6. 2011. Součástí porady byl
seminář zaměřený na komunikaci s médii.


Vzdělávací aktivity OSV
V rámci Univerzity třetího věku (dále také U3V) odbor sociálních věcí zajistil v Domově
pro seniory Velké Meziříčí následující přednášky:
22. 6. – 3. přednáška U3V (nultý ročník): Tóny hudby zdokonalují i léčí – Jana Vejsadová
13. 7. – 4. přednáška U3V (nultý ročník): Společenská zábava a konverzace –
ThMgr. Milan Klapetek
3. 8. – 5. přednáška U3V (nultý ročník): Emoce a zkušenosti – ThMgr. Milan Klapetek
17. 8. – 6. přednáška U3V (nultý ročník): Vliv slunečního záření na zdraví člověka –
RNDr. Eleonora Čermáková
1. 9. – 1. přednáška nového ročníku U3V ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou
Jihlava (dále také VŠPJ): Základy životní rovnováhy - ThMgr. Milan Klapetek
3 (celkem 15)

ZK-05-2011-03, př. 3
Počet stran: 15
15. 9. - 2. přednáška nového ročníku U3V ve spolupráci s VŠPJ - Pohyb a cvičení
v seniorském věku – teorie - Mgr. Bohumír Machovec


Zpracování projektových žádostí v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost k výzvě č. 76 – Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce
a slaďování pracovního a rodinného života
Odbor sociálních věcí ve sledovaném období pokračoval na přípravách koncepce
rodinné politiky Kraje Vysočina. Zpracoval dva grantové projekty, které předkládá jako
žadatel, a dále se bude podílet na realizaci třetího projektu jako partner:
- Projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ se bude zabývat možností implementace
podpory slaďování pracovního a rodinného života do personální strategie příspěvkových
organizací Kraje Vysočina.
- Cílem projektu „Rovnost šancí na Vysočině“ je vytvořit tematickou síť aktérů působících
v oblasti zaměstnanosti a slaďování pracovního a rodinného života, a to prostřednictvím
pracovních skupin, seminářů, kulatých stolů apod.
- Kraj Vysočina se zapojí jako partner do projektu „Rovné příležitosti na Vysočině“, který
zpracoval Český svaz žen o. s. Kraj jako partner využije svých kompetencí k oslovení
zaměstnavatelů a dále umožní vytvoření flexibilního pracovního místa na krajském
úřadě, resp. v některých svých příspěvkových organizací.



Individuální projekt „Podpora systému primární prevence sociálně patologických
jevů“
V rámci projektu „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“ byl
v červnu 2011 realizován vzdělávací seminář s názvem: „Svět síťové generace: WEB 2.0
a sociální sítě“ pro pedagogy z Pelhřimovska. Dne 26. 8. 2011 proběhl seminář pro
pedagogy z Třebíčska „Kázeň ve třídě a autorita učitele“. Veškeré vzdělávací akce
vycházejí z poptávky pedagogů a školních metodiků prevence na základě osobních
metodických návštěv odborných garantů primární prevence ve školách a školských
zařízeních. Od začátku letošního roku do konce měsíce června 2011 bylo v rámci
projektu podpořeno 6 161 dětí realizovanými programy specifické primární prevence, 395
pedagogů odbornými semináři zaměřenými na prevenci rizikového chování a byla
ukončena aktivita vzdělávání týmu krajského centra primární prevence, kde bylo
podpořeno 76 osob formou odborného vzdělávání. Průběžně dochází k aktualizaci
webových stránek projektu, které nabízejí nejen pedagogům, ale i široké veřejnosti
informace o problematice sociálně patologických jevů.



Rodinné pasy na Šiklově mlýně
Dne 20. 8. 2011 se uskutečnilo ve Westernovém městečku Šiklův mlýn celostátní setkání
rodin. Akce byla uspořádána v rámci projektu: Propojení systému Rodinných pasů v Kraji
Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku. Pro návštěvníky byl
připraven celodenní program plný aktivit, jehož součástí bylo i slavností předání
tradičního certifikátu Regionální potravina Vysočiny. Pro zájemce byla připravena
ochutnávka celé řady regionálních potravin. Vystoupil zde Zbyněk Drda a Aneta
Langerová, vítězové pěvecké soutěže Superstar. Rodiny s dětmi byly svědky vyvrcholení
několikaměsíční talentové soutěže, kdy maskot Čenda hledal supertalent v šesti krajích
republiky. „Čenda hledá supertalent“ se zúčastnilo dvacet soutěžících z celé České
republiky. Vítězka je z Kraje Vysočina, na druhém místě skončila dvojice soutěžících
z jižní Moravy a třetí skončili akrobaté Gloxíci rovněž z Vysočiny.
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Investiční akce Přístavba k Domovu důchodců Ždírec
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo rozhodnutí o registraci investiční akce
Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, financované z programu 113 310 Rozvoj
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Předpokládané finanční
potřeby na investiční akci jsou ve výši 76 407 tis. Kč, spoluúčast státního rozpočtu
na akci je ve výši 53 485 tis. Kč (70 % celkových nákladů).



Transformace Ústavu sociální péče Jinošov I., II. a III.
Ve sledovaném období proběhlo vyúčtování 1. etapy projektu Transformace ÚSP
Jinošov, při kterém došlo k proplacení způsobilých výdajů ve výši 4 421 494 Kč. Dále
byla zahájena druhá etapa projektu, v rámci níž probíhá výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací. V první polovině července byl schválen Transformační plán Domova
bez zámku (nový název ÚSP Jinošov) hodnotící komisí Ministerstva práce a sociálních
věcí. Tento dokument bude součástí projektových žádosti do IOP v rámci projektů
Transformace ÚSP Jinošov I. a II.



Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina
Ve sledovaném období odbor sociálních věcí dokončil Strategii integrace sociálně
vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2011-2017 (dále jen Strategie). Při
zpracování Strategie odbor úzce spolupracoval s romskými poradci obcí s rozšířenou
působností Kraje Vysočina a dalšími zainteresovanými subjekty. Základním vodítkem pro
zpracování strategie byla vládní Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení
a Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2010, vyhotovená na základě vlastní
aktualizace Analýzy GAC 2006 zpracované pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.
v sociálně vyloučených lokalitách Kraje Vysočina a dat získaných prostřednictvím
krajských, obecních a dalších institucí veřejné správy i poskytovatelů sociálních služeb
působících v romských komunitách na území kraje. Rada kraje usnesením
č. 1176/24/2011/RK ze dne 19. 7. 2011 doporučila zastupitelstvu kraje Strategii schválit.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Hry V. letní olympiády dětí a mládeže
V Olomouckém kraji proběhly od 21. do 22. 6. 2011 Hry V. letní olympiády dětí
a mládeže. Výprava z Vysočiny měla 202 mladých sportovců, které doprovázelo 41
trenérů. Naši sportovci získali 1 zlatou, 7 stříbrných a 5 zlatých medailí.



Předání ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana
Při slavnostním večeru v Kulturním domě Žďár nad Sázavou proběhlo předání ocenění
„Talent Vysočiny a Cena hejtmana“. Při této příležitosti jsou pravidelně oceňováni
mimořádně talentování žáci základních a středních škol z kraje v oborech humanitním,
uměleckém, technickém, přírodovědném a sportovním. V letošním ročníku bylo podáno
177 návrhů na udělení některého ocenění a z nich vybrala nominační komise 82 žáků a
žákyň. Mimo věcných cen obdrží vítězové jednotlivých kategorií desetiměsíční
stipendium a žáci na dalších místech stipendium jednorázové (ZŠ 1 000 Kč, SŠ
2 000 Kč) Nejvýraznější talenti jsou dále oceněni Cenou hejtmana. V letošním ročníku
získali toto významné ocenění Filip Murár Gymnázium Třebíč (astronomie, fyzika,
matematika, jazyky), Jitka Kubelová Gymnázium Jihlava (atletika) a David Kolář Vyšší
odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou (konstruktérství a
energetika).
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Odbor zdravotnictví (OZ):










Pavilon interních oborů Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková
organizace
24. 8. 2011 byl slavnostně předán do užívání rekonstruovaný Pavilon interních oborů,
jehož investorem byl Kraj Vysočina s dotací ROP Jihovýchod.
Pavilon pro matku a dítě Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
23. 6. 2011 byl otevřen Pavilon pro matku a dítě, investorem byl Kraj Vysočina s dotací
ROP Jihovýchod. Oddělení zdravotní péče provedlo konečné vyúčtování projektu a
předalo na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod žádost o závěrečnou
platbu.
Kontrolní činnost
Oddělení zdravotní péče ve sledovaném období provádí veřejnosprávní kontrolu
v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, zaměřenou na kontrolu hospodaření
s veřejnými prostředky.
Veřejné zakázky
S cílem dosažení úspor jsou vyhlašovány nadlimitní veřejné zakázky na dodávky
spotřebního zdravotnického materiálu do zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem
Vysočina. Ve sledovaném období byly podepsány smlouvy o dodávkách s vítěznými
uchazeči v oblasti Inkontinence, Obvazy a Hygiena. K 31. 8. 2011 bude podepsána
Smlouva o dodávkách pro oblast Náplasti.
Osvědčení o zápisu ochranné známky
Odbor zdravotnictví, na základě přihlášky ochranné známky se žádostí o zápis ochranné
známky do rejstříku a splnění všech zákonných podmínek, obdržel od Úřadu
průmyslového vlastnictví dne 25. 7. 2011 osvědčení o zápisu prostorové ochranné
známky k ceně hejtmana Kraje Vysočina udělované v rámci soutěže „Bezpečná
nemocnice“.
Jedná se již o druhý zápis do rejstříku ochranných známek, kdy v červnu odbor
zdravotnictví obdržel od Úřadu průmyslového vlastnictví osvědčení o zápisu
kombinované ochranné známky názvu soutěže „BEZPEČNÁ NEMOCNICE“ a ochranné
známky na grafické zpracování loga „BEZPEČNÁ NEMOCNICE“ v jeho používané
podobě.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Spolupráce kraje s obcemi na přípravě Integrovaného systému nakládání
s odpady (ISNOV)
Členové řídícího výboru Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNOV) z kraje a
z přistoupivších obcí rozhodli dne 23. června o výběru optimální varianty ISNOV, která
bude dále podrobně rozpracována ve směrné části. Jedná se o variantu výstavby
zařízení na přímé energetické využívání v Kraji Vysočina o kapacitě 100 – 150 kT
směsného komunálního odpadu (SKO).
V projektu spolupráce na přípravě ISNOV je zapojeno aktuálně 60 obcí.
Dne 1. září se uskuteční zasedání řídícího výboru k projektu ISNOV, na kterém budou
předány zpracovatelem analytická a návrhová část dokumentace k projektu ISNOV a tyto
budou následně zveřejněny na portálu ISNOV.
 Zvláště chráněné části přírody
Přes nepřízeň počasí byla zajišťována péče o maloplošná zvláště chráněná území
v působnosti krajského úřadu v rozsahu uzavřených smluv. OŽP spolupracoval
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR na celostátním záchranném programu pro
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kriticky ohrožený rostlinný druh hořeček mnohotvarý český, který se vyskytuje na
jedenácti lokalitách našeho kraje, z nichž některé jsou zařazeny mezi tzv. prioritní
lokality. OŽP připravil podklady pro vyhlášení 13 evropsky významných lokalit za zvláště
chráněná území (mapové zákresy a plány péče) a zahájil projednávání s vlastníky.
 Posuzování vlivů na životní prostředí
Ve sledovaném období probíhalo intenzivní posuzování vlivů na životní prostředí u široké
škály záměru. Jednalo se jak o záměry podnikatelské (např. čerpací stanice PHM,
průmyslové haly, velkochovy hospodářských zvířat, sklady výrobků nebo sklad
metanolu), tak záměry samospráv včetně Kraje Vysočina (výstavba silnic, Školní statek
Humpolec - přestavba areálu). Proti minulému období se snížil počet předkládaných
bioplynových stanic, pravděpodobně způsobený změnou dotační politiky státu.
Významný vliv záměru na životní prostředí byl stanoven u akce Přeložka silnice I/34 Věž,
Skála – obchvaty, tento záměr bude dále posuzován.
 Operační program Životní prostředí (OPŽP) – zateplování budov
Ve sledovaném období byla ukončena první etapy komplexního zateplování budov
v majetku kraje s podporou z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Pět
školských zařízení se díky finančním prostředkům z OPŽP dočkalo komplexního
zateplení včetně instalace měřící a regulační techniky. Celkový objem stavebních prací
dosáhl cca 125 mil. Kč, přičemž dotace z evropských fondů činily cca 82 mil. Kč. Díky
rekonstrukcím se snížily energetické ztráty dotčených budov více než o 50 %.


Operační program Životní prostředí (OPŽP) – audit projektu Úspora energií
v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina
Ve dnech 11. 7. – 15. 7. 2011 proběhl audit Ministerstva životního prostředí včetně
místního šetření na projektu Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina SPŠ Třebíč, budova "A", DM, kuchyně a svářecí školy, přičemž byl konstatován soulad
s pravidly a právními předpisy OPŽP a účelné využití poskytnutých evropských
finančních prostředků. Celkové investice činily více jak 64 milionů korun a pokryly je
z více jak 78 % evropské fondy z Operačního programu životní prostředí, Kraj Vysočina
se spolupodílel 14 mil. Kč.


Operační program Životní prostředí (OPŽP) – předložení nových projektů
K termínu 15. 7. 2011 byla předložena série žádostí o podporu projektů kraje
do Operačního programu Životní prostředí:
Tři projekty na záchranu a celkovou revitalizaci zeleně v majetku kraje ve správě
organizací zřizovaných Krajem Vysočina:
- Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. Ústav sociální péče
Křižanov
- Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. Ústav sociální péče
Věž
- Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. Domov důchodců
Ždírec
Tři dílčí projekty k implementaci Natury 2000.
Šest projektů na záchranu nebo revitalizaci vybraných zvláště chráněných území v péči
Kraje Vysočina. Projekty přispějí k poklesu biodiverzity v Kraji Vysočina, v přírodní
rezervaci Údolí Chlébského potoka pak řeší návštěvnickou infrastrukturu:
- Biodiverzita – přírodní rezervace Údolí Brtnice
- Biodiverzita – evropsky významná lokalita V Lisovech
- Biodiverzita – evropsky významná lokalita Šimanovské rašeliniště
- Biodiverzita – přírodní památka Jezdovické rašeliniště
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-

Biodiverzita – přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště
Biodiverzita – přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka
.

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


Doprava
Za měsíc červen a červenec 2011 bylo uloženo 51 pokut ve výši 420 000 Kč. Do
rozpočtu Kraje Vysočina propadlo 61 vybraných kaucí v celkové výši 1 152 000 Kč, byla
vrácena jedna kauce ve výši 30 000 Kč. Bylo provedeno 18 kontrol státního odborného
dozoru v provozovnách dopravců a 9 kontrol na silnicích, při nichž bylo zkontrolováno 63
vozidel.



Projektové řízení
V uvedeném období byly čerpány na předfinancování akcí od Státního fondu dopravní
infrastruktury finanční prostředky ve výši 35 mil. Kč. Byly přijaty dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihovýchod (dále jen ROP JV) v objemu 100 mil. Kč.
Probíhá audit patnácti projektů realizovaných s podporou ROP JV.



Fond Vysočiny – GP „Bezpečná silnice 2011“
Byly uzavřeny smlouvy o podpoře se všemi osmi úspěšnými žadateli.



Žádosti o podporu projektů
Dosažitelnost spojuje:
- ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje byly připraveny podklady pro
předložení žádosti o podporu projektu Dosažitelnost spojuje, která byla předložena
do OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika. Předmětem
projektu je zavedení autobusové linky Raabs an der Thaya – Slavonice – Dačice –
Telč a zpracování studie využitelnosti trati Slavonice – Telč – Kostelec u Jihlavy.
Partnery projektu jsou Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) G.m.b.H., Kraj Vysočina a
Jikord, s.r.o..
Dohoda o modernizaci úseku Severojižního propojení Kraje Vysočina na území Dolního
Rakouska
- Dolní Rakousko má zájem s pomocí zdrojů OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika zmodernizovat úsek trasy Severojižního propojení Kraje
Vysočina na svém území . Proto připravuje žádost o podporu projektu L 52 Modsiedl
– Großau. Partnery jsou Kraj Vysočina a Jihočeský kraj.



Veřejná drážní osobní doprava
Dne 2. srpna 2011 byl projednán a odsouhlasen návrh nového jízdního řádu na rok 2012
pro regionální veřejnou drážní osobní dopravu v Kraji Vysočina.
Usnesením č. 590 ze dne 20. 7. 2011 Vláda ČR schválila záměr snížit účelové datace
krajům na dofinancování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou
v letech 2012 – 2014 o 600 mil. Kč v každém roce a neprovádět navyšování o inflaci. Pro
Kraj Vysočina se jedná o cca 23 – 27 mil. Kč.
Dne 8. srpna 2011 byl oznámen Ministerstvem dopravy ČR návrh na redukci vlaků
zajišťovaných státem v dálkové a nadregionální dopravě (zrušení 9 rychlíků a omezení u
dalších 15 rychlíků) v Kraji Vysočina.
V současné době probíhají o výše uvedených záležitostech jednání o dalším postupu.



Investiční výstavba
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Pokračují stavební práce na rozestavěných stavbách. Pokračuje projektová příprava
dalších akcí. K 30. 8. 2011 bude obnoven provoz mostu po havárii v Křižánkách.
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" kraj obdržel platbu dotace
na základě odeslané monitorovací zprávy s žádostí o platbu za první realizační etapu
projektu, nadále probíhá digitalizace a popis sbírkových předmětů,
- v projektu „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ proběhl tisk propagačních tiskovin
a jejich
distribuce,
v červenci
byly
spuštěny
nové
webové
stránky
www.dedictvivysociny.cz; s ohledem na reklamaci dodávky nekvalitních skládacích
stojanů bylo požádáno o prodloužení ukončení projektu cca o 2 měsíce;
- v projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“
pokračují stavební práce na rekonstrukci objektu zámku. V souvislosti se zahájením
úplného odstrojování a vyklízení stavby a v průběhu rozkrývání konstrukcí
zhotovitelem byly učiněny některé nové nálezy a zjištění, které nebyly zpracovány
v původní projektové dokumentaci a jsou nyní předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo. OKPPCR v rámci zpracovávané dokumentace pro zadání stavby expozic
a veřejných interiérů provádí její kontrolu a upřesnění v návaznosti na změny
vycházející z průběhu stavby a z aktualizace exponátů dle scénáře expozic.
 Rozpočet kapitoly Kultura na rok 2012
Příprava rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2012, včetně projednání návrhů rozpočtu
příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu.

-

-

Akce OKPPCR
Příprava a zabezpečení organizace celostátního semináře k problematice lidového
stavitelství „Současná praxe a možnosti stavebních úprav historické zástavby a
prostředí venkovských sídel“, který se uskuteční ve dnech 14.-16. 9. 2011 ve Svratce.
Příprava setkání ředitelů folklorních festivalů našeho regionu, organizátorů
významných folklorních aktivit a zástupců festivalových měst a obcí s hejtmanem
Kraje Vysočina. Setkání, které se uskuteční 12. 9. 2011 v sídle Kraje Vysočina, se
zúčastní také předseda Folklorního sdružení České republiky pan Zdeněk Pšenica.

 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 –
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 „Regionální kultura 2011“ administrace (uzavírání
smluv s jednotlivými žadateli, průběžná kontrola),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2011“ – administrace (uzavírání smluv s jednotlivými žadateli, průběžná kontrola).


Výkon státní správy na úseku památkové péče
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V srpnu byla úspěšně ukončena kontrola výkonu státní památkové péče krajského úřadu
Památkovou inspekcí Ministerstva kultury ČR.
Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Byly dokončeny a do užívání předány dvě velké investice v oblasti zdravotnictví, Pavilon
pro matku a dítě v nemocnici Třebíč a Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na
Moravě
Intenzivně se připravují a postupně zahajují akce v oblasti zdravotnictví a školství,
zařazené na základě rozhodnutí samosprávných orgánů do rozpočtu kraje v průběhu
letošního roku.
Jsou uzavřena výběrová řízení na dodavatele stavebních prací na stavby v rámci
projektu Transformace ÚSP Jinošov I, rekonstrukce bývalé vojenské kuchyně pro Krajský
úřad Kraje Vysočina, rekonstrukce budovy v Jihlavě – Heleníně pro účely praktické výuky
stavebních oborů a depozitáře pro muzejní sbírky.
Probíhají stavební práce na stavbách zařazených v rozpočtu kraje, zejména v oblasti
školství přes dobu letních prázdnin je stavební činnost intenzivní.
Je dokončena přístavba Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní
družiny U Trojice 2104 v Havlíčkově Brodě.



Některé významné úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Probíhá majetkoprávní příprava silničních a pozemních staveb, jednání s vlastníky
pozemků dotčených plánovanými stavbami, příprava souvisejících majetkoprávních
záležitostí.
Průběžně se řeší nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům pod silnicemi II. a III.
tříd.
Byl zahájen proces nabídky a výběru zájemců o některý nepotřebný nemovitý majetek
kraje.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Informace o průběhu projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
Svou letní částí pokračoval projekt Mediální kampaň turistického regionu Vysočina, který
odstartoval v první polovině minulého roku a bude ukončen v únoru 2012. Cílem
kampaně je seznámit obyvatele sousedních regionů s výhodami trávení volného času
na Vysočině a s nabídkou služeb a možnostmi 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 NUTS II Jihovýchod.
V rámci letní kampaně 2011 byly uveřejněny propagační inzeráty v časopisech Týden,
Vlasta, Květy, a 21. Století. Následovalo umístění inzerce na hlavní straně internetového
vyhledávače seznam.cz doplněné dalšími internetovými aktivitami, zejména reklamními
bannery a komerčním sdělením v rubrice o cestování na serveru novinky.cz. V červnu byl
na rádiu Impuls pravidelně zařazen 30sekundový reklamní rozhlasový spot. Letní
propagační videospot v délce 60 sekund byl vysílán v hlavním reklamním bloku před
filmovou projekcí v síti multikin Cinestar v období od 4. července do 28. srpna 2011.



Veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektřiny a zemního plynu pro
Kraj Vysočina
Obdobně jako v loňském roce ORR ve spolupráci se zainteresovanými odbory krajského
úřadu koordinuje přípravu a vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele plynu a elektřiny
pro Kraj Vysočina - tentokrát na rok 2012. Nejvhodnější nabídka na dodávky energií je
realizována prostřednictvím centralizovaného zadání pro všechny příspěvkové
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organizace Kraje Vysočina. Obě zakázky již byly vyhlášeny s termínem podávání
nabídek do 19. září. Přípravě zadávací dokumentace předcházelo zpracování auditů
současného stavu odběru elektrické energie a plynu. Po předběžném posouzení nabídek
bude následně provedena e-aukce (26. září), která zájemcům umožní nabídnout
případně ještě nižší nabídkovou cenu, než v písemné nabídce.


Příprava kraje na příští programové období EU 2014 - 2020
V souvislosti s přípravou na nové programovací období ORR zpracovává podklady pro
Pracovní skupinu strategie Jihovýchod, která koordinuje přípravu regionu NUTS II
Jihovýchod pro příští programové období EU. Jedná se zejména o definování
regionálních prioritních okruhů a jejich vazbu na důležité dokumenty ovlivňující zaměření
budoucí kohezní politiky ČR (např. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti,
Národní program reforem ČR). Zástupce ORR se také účastní pracovní skupiny MMR
ustavené ke koordinaci přípravy nové Strategie regionálního rozvoje pro příští
programovací období a hodnocení současné Strategie regionálního rozvoje ČR.



Ekonomicko právní podpora
Byla poskytována právní podpora v oblasti evropského práva, zejména v oblasti čerpání
prostředků ze Strukturálních fondů, dalších dotačních programů EU a dalších
zahraničních zdrojů a v otázce veřejné podpory pro ostatní odbory krajského úřadu. Dále
vykonával ORR činnosti finančního managementu projektů realizovaných Krajem
Vysočina, například management projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče a další.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Ve sledovaném období ORR realizoval nebo bude realizovat tyto činnosti:
- dne 20. 7. 2011 byla vyhlášena 3. kolová výzva předkladatelům grantových projektů
k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci oblasti podpory
3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Částka alokovaná pro tuto výzvu činí
37 000 000 Kč. Datum zahájení příjmu žádostí je 22. 8. 2011 a datum ukončení výzvy
a ukončení příjmu žádostí je 2. 9. 2011. Seminář pro žadatele se uskutečnil dne
22. 7. 2011, seminář pro hodnotitele se uskuteční 25. 9. 2011,
- byl ukončen proces kontrahování projektů ze 4. výzvy předkladatelům grantových
projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci oblasti
podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a v rámci oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení. Celkem kontrahovaná částka činí 17 405 391 Kč,
příjemcům budou zaslány zálohy,
- pokračuje proces věcného hodnocení prostřednictvím individuálních hodnotitelů
žádostí z 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových
žádostí o finanční podporu v rámci nových globálních grantů, hodnotitelé hodnotí
64 projektových žádostí, hodnocení bude ukončeno během měsíce září.



Projekty CEC5 a RAILHUC
ORR se ve sledovaném období věnoval úpravám projektových žádostí projektů CEC5
a RAILHUC dle požadavků řídícího orgánu, které získaly podporu v rámci Operačního
programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe).
Projekt CEC5 – Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy
sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití
obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) je zaměřen na výstavbu budovy
ve vlastnictví veřejné správy, která bude v pasivním energetickém standardu.
Projekt RAILHUC – Railway Hub Cities and TEN-T Network (Města na železničních
uzlech a na síti TEN-T) je zaměřen na výměnu zkušeností mezi městy a regiony střední
Evropy v oblasti místní a regionální dopravy z hlediska jejího napojení na hlavní
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evropskou dopravní síť, porovnávání regionálních dopravních strategií a výměnu
zkušeností mezi místně odpovědnými úřady a dopravci.
ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):


Oddělení kanceláře hejtmana
- ve dnech 22. – 23. 6. 2011 se uskutečnila návštěva Ivana Balohy, předsedy
partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny, v Kraji Vysočina
- ve dnech 27. – 30. 7. 2011 se uskutečnila pracovní cesta do Zakarpatské oblasti
Ukrajiny – kontrola průběhu realizace projektů (podrobný zápis předán členům Stálé
konference)
- dne 24. 8. 2011 proběhlo předání pamětních děkovných listů mentálně postiženým
hercům ze sociálních zařízení Kraje Vysočina, kteří hráli ve filmu Mikola – tenkrát na
Koločavě a úspěšně tento filmu reprezentovali na festivalu MENTAL POWER v Praze
- dne 8. 9. 2011 se konala v sídle Kraje Vysočina akce pro veřejnost s názvem
Bezpečná Vysočina



Hokejový kemp pro mladé hokejisty z partnerského regionu Champagne-Ardenne
a působení lektorky francouzského jazyka (rodilé mluvčí) na vybraných školách.
Ve dnech 12. – 18. 8. 2011 se v Pelhřimově uskutečnil hokejový kemp pro mladé
hokejisty z francouzského partnerského regionu Champagne-Ardenne. Hokejový kemp je
z větší části financovaný Krajem Vysočina. Vzhledem k tomu, že francouzský region
Champagne-Ardenne pomáhá na Vysočině s výukou francouzského jazyka, je tato
aktivita chápána v rámci oboustranné spolupráce jako reciproční.
Lektorka francouzského jazyka bude vyučovat ve vybraných školách na Vysočině rovněž
ve školním roce 2011/2012. V tomto školním roce se bude jednat již v pořadí o čtvrté
vyslání - lektorka francouzského jazyka byla za přispění regionu Champagne-Ardenne
vyslána do Kraje Vysočina poprvé ve školním roce 2007/2008, kdy působila na Střední
uměleckoprůmyslové škole v Heleníně. Od roku 2009 působí lektorka na Obchodní
akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii
Velké Meziříčí, Gymnáziu Jihlava, Obchodní akademii a Jazykové střední škole s právem
státní jazykové zkoušky Jihlava. Od 1. 9. 2011 bude nově působit také na Gymnáziu
v Třebíči.



Mladá univerzita 2011 úspěšně proběhla
Již třetí ročník Mladé univerzity přivítal v termínu od 15. – 19. 8. 2011 doposud nejvyšší
počet účastníků – celkem 98 českých a rakouských dětí ve věku 11 až 14 let. Z větší
části se konala v univerzitním kampusu v areálu Lindenhof (Raabs/Thaya) a na jeden
den také na Vysočině v Jihlavě. Ústředním motivem letošního ročníku byla „technika“.
Zejména tomuto tématu byly přizpůsobeny dopolední přednášky, pro praktické rozvíjení
dopoledních témat sloužily odpolední workshopy. Účastníci si užili také sportovní
olympiádu, posezení u táboráku nebo taneční odpoledne.
Mladá univerzita je součástí projektu Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouských
hranic – 60 let EU (KID CZ-A). Tento projekt je podpořen Evropskou unií, Evropským
fondem pro regionální rozvoj z programu Evropské územní spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007 – 2013.
Díky této podpoře je konání Mladé univerzity zajištěno i pro roky 2012 a 2013. Již teď si
proto zájemci mohou v kalendářích rezervovat termíny 6. - 10. 8 2012 a 5. - 9. 8. 2013.



Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku obranného plánování
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Dne 29. 6. 2011 provedlo Ministerstvo obrany u krajského úřadu kontrolu výkonu
přenesené působnosti stanovené zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR,
zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Součástí kontroly byla i kontrola dokumentace obecních úřadů ORP Moravské
Budějovice a Nové Město na Moravě, jejichž pověření pracovníci se kontroly u krajského
úřadu rovněž zúčastnili. V průběhu kontroly byl rovněž ověřen systém kontrolní činnosti
krajského úřadu při výkonu přenesené působnosti na úseku zajišťování obrany státu
u obecních úřadů ORP. Výsledky kontrol prokázaly v těchto sledovaných oblastech
odpovídající úroveň plnění úkolů. Nebyla navržena žádná opatření k nápravě.


Slavnostní otevření staveb v Kraji Vysočina
Dne 23. 6. 2011 otevření Pavilonu pro matku a dítě v Nemocnici v Třebíči, dne
1. 7. 2011 bylo otevřeno stanoviště Zdravotnické záchranné služby v Kamenici nad Lipou
a dne 24. 8. 2011 byl otevřen pavilon interny v Nemocnici v Novém Městě na Moravě.

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


Audit přidělování finančních prostředků školám a školským zařízením
Ve sledovaném období ukončilo OddIA audit, jehož hlavním cílem bylo prověření
dostatečnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v procesu rozepisování a
přidělování finančních prostředků školám a školským zařízením v rámci přenesené
působnosti krajského úřadu. Výstupem z interního auditu bylo pouze jedno zjištění
týkající oddělení pravomocí a odpovědností příkazce operace, správce rozpočtu a
hlavního účetního. Změna systému vedoucí k plnému zajištění oddělení pravomocí již
byla v minulosti jednou realizována, avšak z důvodu problematické funkčnosti byly
kompetence nastaveny do původního a tedy současně fungujícího stavu. Tento způsob
se v oblasti přidělování finančních prostředků školám a školským zařízením jeví jako
optimální. Vzhledem k tomu, že i testováním provedeným na vzorku operací, byla
potvrzena dostatečnost a účinnost systému, nepovažovalo OddIA za nutné navrhovat
v této oblasti nějaké doporučení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska ke 43 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny ke 14 návrhům zákona, ke 3 návrhům
nařízení vlády, k 15 návrhům vyhlášek a k 11 návrhům materiálů nelegislativní povahy.



Změna názvu kraje
OddPKŽÚ ukončilo legislativní a administrativní proces spojený se změnou názvu kraje.



Setkávání právníků
OddPKŽÚ zavedlo pravidelné setkávání právníků jednotlivých odborů sloužící ke
sjednocování praxe v rámci úřadu a vzájemnému sdílení zkušeností.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


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.
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Jedná se o zajištění jazykových kurzů konaných od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, s cílem
podpořit rozvoj jazykových znalostí a schopností zaměstnanců Kraje Vysočina
zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. Smlouvy s dodavateli byly uzavřeny za
podmínek jako v předešlém školním roce.


Katalog tzv. centralizovaného vzdělávání
V měsíci červenci byl vydán katalog vzdělávacích akcí na II. pololetí 2011, které budou
realizovány OddŘLZ 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 možnému využití.
Zveřejněný katalog obsahuje obecná i odborná témata. Reflektuje na potřeby vznesené
ze strany vedoucích zaměstnanců.



Průběžná zpráva o stavu realizace aktivit projektu Kvalita 10
OddŘLZ od října 2010 realizuje ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje projekt
„Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu kraje Vysočina“ realizovaný na
základě získané podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
V průběhu hodnoceného období OddŘLZ zahájilo a posunulo aktivity do následujícího
stavu:


Aktivita 01 Strategie řízení lidských zdrojů
Stav: vybrán dodavatel - AXCODE, byly zaslány podklady k analyzování, proběhla
diskuze s pracovním týmem projektu a další doplnění podkladů, ze strany
zpracovatele bude začátkem září dodán první nástřel doposavad analyzovaných
výstupů.



Aktivita 02 Metodiky SŘLZ
Mentoring:
Stav: byla vypsána veřejná zakázka, výběr dodavatele bude probíhat začátkem září.
Etický kodex:
Stav: uzavřena smlouva se zpracovatelem Pastorační středisko o. p. s., Hradec
Králové, probíhá spolupráce – dopracování plnoobsahové verze, její odsouhlasení,
bude probíhat práce na stručném výtahu etického kodexu, dále pak seznámení
s etickým kodexem.
Metodika výběru a dalšího rozvoje zaměstnanců:
Stav: je připravována veřejná zakázka na zadání služby a výběr dodavatele.
Sonda spokojenosti:
Stav: je vybrán dodavatel – Factum Invenio, smlouva podepsána, realizována úvodní
schůzka, probíhá příprava dotazníku.



Aktivita 03 Personální informační systém
Stav: vybrán dodavatel – KS program, probíhá implementace, testování ostrého
provozu v rámci září 2011.



Aktivita 04 Manažerské kompetence (grémium, vedoucí odborů, oddělení)
Stav: vybrán dodavatel - VOX, zahájena spolupráce, probíhá výměna podkladů pro
sestavení osobních profilů a kompetenčních modelů, dále dohoda organizačních
záležitostí ohledně vzdělávání.



Aktivita 05 Rozvoj interních lektorů
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Stav: vybrán dodavatel – Ing. Petra Hlaváčková, smlouva podepsána, probíhá
dohoda ohledně organizačních záležitostí.



Partnerství Kraje Vysočina v projektu „Z teorie do praxe: rovné příležitosti Kraje
Vysočina

Na Krajský úřad Kraje Vysočina, OddŘLZ se obrátila obecně prospěšná společnost
Gender Studies se žádostí o partnerství v jejich připravovaném projektu „Z teorie do
praxe: rovné příležitosti Kraje Vysočina“. Projekt předkládá Gender Studies, o.p.s.
v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 3 Sociální
integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a můžu na trhu
práce a slaďování pracovního a rodinného života. Jedná se o prostředky Evropského
sociálního fondu, které jsou určeny na prosazování cílených opatření pro plnění principu
rovných příležitostí žen a můžu na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného
a pracovního života. Kraj má působit jako klíčový partner s finančním příspěvkem, tj.
z dotace přijaté žadatelem, přijme část finanční podpory na realizaci věcných
projektových aktivit. Vlastní finanční podíl partnera na realizaci projektu se
nepředpokládá.
Všeobecným cílem připravovaného projektu (jeho části) je dále rozvíjet principy rovných
podmínek v instituci veřejné správy, která má s touto oblastí již značné zkušenosti a
zvyšovat odborné způsobilosti a praktické zkušenosti vybraných pracovníků Krajského
úřadu Kraje Vysočina v oblasti uplatňování rovných příležitostí.
Konkrétním cílem projektu je realizace nezávislého posouzení současného stavu
naplňování principů rovných příležitostí včetně jejího vyhodnocení, zpracování
doporučení a způsobu jejich implementace a dále vytvoření Strategie rovných příležitostí,
realizace a pilotní ověření vybraných aktivit.
Kraj svojí účastí na projektu získá následující:
- možnost spolupráce s vysoce specializovanou a zkušenou institucí na problematiku
rovných příležitostí,
- reflexi k dosavadní uplatňované politice,
- zpracování strategického materiálu pro podporu oblasti rovných příležitostí,
- rozvoj vlastní politiky, zavedení nových principů (odpovídající trendům) do praxe,
- know-how v celé řadě aktivit v oblasti rovných příležitostí ve veřejné správě, získání
dalších zkušeností,
- veškeré zpracované výstupy z projektu,
- možnost působit jako nositel nejlepších praxí získaných v rámci ověřených výstupů
projektu.
Projektová žádost byla zpracována v úzké spolupráci žadatele a partnera a podána na
řídící orgán dne 31. 8. 2011.
V Jihlavě dne 29. 8. 2011

15 (celkem 15)

