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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 8. 11. 2011 s výhledem do 13. 12. 2011
Následující písemná zpráva zachycuje období od 8. 11. 2011 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 21. 11. 2011 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
13. 12. 2011 (7. zasedání v roce 2011). Je přílohou materiálu (ZK-07-2011-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
Kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor analýz (OA):


Příprava veřejné zakázky Rozšíření datového skladu Kraje Vysočina.
Probíhá realizace zakázky „Rozšíření datového skladu Kraje Vysočina. –
spolufinancováno z oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správ IOP.
Proběhly instalace SQL Serveru a Sharepointu, současně probíhají práce na migraci
stávajících datových tržišť a příprava na tvorbu nových zdrojů.



Ostatní aktivity
Pokračovaly aktivity v oblasti zefektivnění systémů řízení kvality a strategického řízení
úřadu v rámci projektu Kvalita 09. Proběhla návštěva externího hodnotitele – předmětem
jednání bylo prověření sebehodnocení úřadu modelem CAF. Probíhají testy nových
formulářů vybraných podpůrných procesů (nepřítomnost na pracovišti, cestovní příkazy)
pro zefektivnění podpůrných procesů.

Odbor ekonomický (OE):


Návrh rozpočtu kraje na rok 2012
Ekonomický odbor spolu s ostatními správci rozpočtových prostředků vypracoval
definitivní návrh rozpočtu kraje na rok 2012, který je vyvěšen na úřední desce kraje.
Konečná podoba návrhu rozpočtu je tvořena číselnou bilancí, která bude předložena
zastupitelstvu kraje ke schválení, návrhem rozpočtu včetně komentáře a přílohami, které
mají informativní a doplňující charakter a jsou tedy zastupitelstvu předkládány na vědomí.
Návrh rozpočtu byl předložen do jednání rozpočtové komise, finančního výboru a rady
kraje tak, aby mohl být se stanovisky těchto orgánů předložen na projednání
v zastupitelstvu kraje dne 13. 12. 2011.



Přenos daňové povinnosti - § 92 a) a e) zákona o DPH
Ekonomický odbor se zabývá dopady výše uvedených ustanovení zákona o DPH do
hospodaření kraje. Přenos daňové povinnosti, tj. odpovědnost za správný výpočet
a odvod DPH u stavebních a montážních prací, se dle stanoviska Generálního finančního
ředitelství týká těch činností, které jsou tzv. ekonomickou činností, případně smíšenou
činností (ekonomická činnost i výkon veřejné správy). Netýká se tedy plnění
poskytovaných dodavateli stavebních a montážních prací výhradně pro výkon veřejné
správy. Ekonomický odbor řeší velmi komplikované dopady tohoto legislativního opatření
(přenosu daňové povinnosti) i do oblasti dotací, a to jak z pozice, kdy kraj vystupuje jako
příjemce dotací, tak i z pohledu, kdy je jejich poskytovatelem.
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Odbor informatiky (OI):


Projekty Integrovaného operačního programu (IOP)
Jednotlivé projekty v oblasti ICT financované z IOP jsou ve fázi realizace a hodnocení
veřejných zakázek. Projekt Technologického centra kraje byl dokončen akceptačními
testy v průběhu listopadu a přechází do rutinního provozu. Nové trasy sítě ROWANet do
Pelhřimova, Pacova, Velkého Meziříčí a Náměště nad Oslavou byly dokončeny a
předány v termínu. Prodlení v dodávce nastává u tras do Světlé nad Sázavou, Třebíče a
Chotěboře. Důvodem jsou kapacitní a administrativní problémy na straně dodavatele,
vůči kterému budou následně uplatňovány sankce dle příslušných smluv.
V projektu Digitální mapy veřejné správy je dokončována realizace účelové katastrální
mapy kraje a portálu DMVS dle plánu.
Projekt Digitalizace a ukládání v současné době prochází procesem veřejné zakázky na
dodávku elektronické spisovny, byla započata implementace Krajského digitálního
úložiště, dokončena realizace zakázky na stavební adaptaci prostor pro digitalizační linku
v SPŠ stavební v HB a probíhá dodávka skenerů.
Projekt vnitřní integrace úřadu probíhá dle harmonogramu první etapy a je připravována
zakázka na druhou.



Projekt eCitizen – Váš názor
Odbor informatiky realizuje v rámci fondu Interreg IVC spolu s dalšími 10ti evropskými
regiony projekt eCitizen zaměřený na podporu zapojení obyvatel do činnosti samospráv
pomocí elektronických nástrojů. Konkrétním výstupem projektu v Kraji Vysočina je mimo
jiné zřízení portálu Váš názor na adrese www.vas-nazor.cz. Cílem této služby je
poskytnout obcím a městům platformu internetové diskuse řešící dlouhodobé problémy
těchto nástrojů. V současné době v rámci pilotního provozu portál využívá celkem 7 obcí.
Od ledna 2012 připravujeme uvolnění služby pro další obce.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2011 probíhají následné
veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortu školství.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Od srpna do prosince 2011 vykonali pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí
přes 400 dílčích přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v Kraji
Vysočina za rok 2011.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Procesní řízení
Oddělení hospodářské správy je zapojeno do aktivity „Zefektivnění podpůrných procesů“
v oblasti autoprovozu, cestovních příkazů a navazujících procesů přítomnosti na
pracovišti. V rámci druhé implementační fáze se podílí na testování postupů a formulářů,
spolupracuje na tvorbě souvisejících vnitřních předpisů a podrobných pracovních
postupů.



Veřejná zakázka – dodávka osobních vozidel
Oddělení hospodářské správy realizovalo veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku
4 vozidel Škoda Fabia pro částečnou obnovu autoparku krajského úřadu.
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Prostory pro pracoviště krajského úřadu
Pro rok 2012 byly vyjednány nezměněné podmínky pro užívání nebytových prostor pro
pracoviště Tolstého 15, Jihlava, Věžní 26, Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a
Žďár nad Sázavou.

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 byly provedeny rekultivační práce – technická
rekultivace a výsadba dřevin v množství téměř 10 000 ks převážně listnatých stromů.
Nadále pokračuje monitoring jakosti podzemních a povrchových vod. Průběh sanace je
sledován při pravidelných kontrolních dnech 1x měsíčně, kterých se účastní i zástupci
krajského úřadu, OLVHZ. Dne 29. 11. 2011 se v obci Slavíčky, místní části Pozďátky
konal prezentační kontrolní den projektu sanace skládky.



Jednání k projektu Čisté povodí Svratky“
OLVHZ pod záštitou člena rady kraje Ing. Josefa Matějka zajistil dne 21. 11. 2011
v Novém Městě na Moravě jednání k projektu Čisté povodí Svratky určené zejména pro
obce v jejím povodí. Prezentujícími byli zástupci krajského úřadu a Povodí Moravy, s.p.
Přítomní byli seznámeni s výsledky modelu kvality povrchových vod v povodí Svratky,
možnostmi získání dotací na odvádění a čištění odpadních vod, povinnostmi obcí danými
zákonem o vodovodech a kanalizacích apod.



Konference „ProFor – Weinviertel – Jižní Morava“
Dne 10. 11. 2011 se zástupci OLVHZ v rámci spolupráce mezi Krajem Vysočina,
Jihomoravským a Jihočeským krajem a spolkovou zemí Dolní Rakousko účastnili
mezinárodní konference v Mistelbachu, která se týkala prezentace projektu „ProFor –
Weinviertel – Jižní Morava“, zaměřeného na vyhledání účinných možností a způsobů
ochrany jakosti povrchových vod v drobných vodních tocích v oblasti Weinviertel a
přilehlé části Jižní Moravy, aby mohly být naplněny požadavky Rámcové směrnice EU o
vodách. Podklady jsou k dispozici na OLVHZ.

Odbor zdravotnictví (OZ):
 Dotace – Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina
Ke krajskému standardizovanému projektu byl vydán Registrační list a byly podepsány
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu.
Připravují se podklady pro vypsání výběrového řízení, probíhá nutná koordinace
s informacemi z MV-GŘ HZS ČR.


Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
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. Na základě jednání se zástupci ÚRR došlo ke změně projektu z projektu
„nezakládajícího veřejnou podporu“ na projekt „zakládající veřejnou podporu.“ Byl
podepsán Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v souvislosti s výše popisovanou
změnou projektu. V současné době probíhá administrace závěrečné žádosti o platbu ze
strany ÚRR.



Pavilon interních oborů Nemocnice Nové Město na Moravě
24. 8. 2011 byl předán do užívání zrekonstruovaný Pavilon interního oborů, investorem
byl Kraj Vysočina s dotací ROP Jihovýchod. Ve sledovaném období oddělení zdravotní
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péče zpracovalo podklady pro uzavření dodatku ke zřizovací listině, kterým bude
nemocnici převeden k hospodaření movitý majetek, a smlouvy o nájmu nemovitostí
zrekonstruovaného Pavilonu interních oborů.


ERP
Pokračuje implementace jednotného ERP systému pro Zdravotnickou záchrannou službu
Kraje Vysočina (ZZZKV). Upřesňují se typové procesy, které byly pro jednotlivé moduly
prezentovány firmou OR během prototypovacích workshopů a připomínkovány zástupci
odboru zdravotnictví a ZZZKV. OZ tuto problematiku dále aktivně se zástupci ZZZKV a
OR projednává, tvorba číselníků a účtového rozvrhu vychází ze vzájemné spolupráce.
Získané poznatky z těchto schůzek jsou podkladem pro další práci v rámci
implementačního procesu. Firmou OR byl navržen Go Live plán, neboli plán činností,
které vyplývají ze stanoveného harmonogramu před vlastním zahájením provozu tohoto
systému. Startují školení uživatelů systému, která budou probíhat na testovacích datech
v jednotlivých ZZZKV. Zaměstnanci oddělení zdravotní péče absolvovali školení
jednotlivých modulů systému QI včetně proškolení týkajícího se nastavování a
předkontace v rámci konfiguračního QI.



Rozpočet
Oddělení zdravotní péče ve sledovaném období zpracovalo návrh rozpočtu za kapitolu
Zdravotnictví na rok 2012 a zároveň zpracovalo čerpání rozpočtu v roce 2011.



Vzdělávání zaměstnanců zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
Odbor zdravotnictví uspořádal pro zaměstnance zdravotnických zařízení seminář týkající
se nového zákona o zdravotních službách, právních vztahů ve zdravotnictví a
ekonomických vztahů ve zdravotnictví. Přednášel JUDr. Ondřej Dostál, PhD., LLM.



Veřejné zakázky
Oddělení zdravotní péče připravuje veřejné zakázky na provedení analýzy potřeb
zdravotní péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina (NZKV) a na provedení
auditu kódování DRG (platba na diagnózu) v NZKV a na zajištění akce Prevence
dětských úrazů.



Analýzy oddělení nemocnic
Zpracování výkonnostních analýz jednotlivých oddělení nemocnic Kraje Vysočina na
základě zpracovaných vzorů (kožní, ORL, infekční, oční, plicní).



Aktualizace personálního vybavení zřizovaných nemocnic
Odbor zdravotnictví provedl kontrolu a aktualizaci personálního vybavení ve zřizovaných
nemocnicích v návaznosti na jejich registrace nestátního zdravotnického zařízení. V této
souvislosti vydal v říjnu 2011 celkem 13 rozhodnutí o souhlasu s personálním, věcným
a technickým vybavením, druhem a rozsahem poskytované zdravotní péče
zdravotnického zařízení. Dále byla vydáno rozhodnutí o změně registrace nestátního
zdravotnického zařízení pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a pro
Nemocnici Nové město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Podle dosavadního stavu
probíhajících správních řízení v souvislosti s aktualizací
personálního vybavení
zřizovaných nemocnic je předpokládáno vydání zbývajících rozhodnutí o souhlasu
s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem poskytované zdravotní péče a
to konkrétně 14 rozhodnutí pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, která jsou do
doby doložení potřebných dokladů přerušena. V průběhu správního řízení jsou také
žádosti o změnu registrace nestátních zdravotnických zařízení Nemocnice Havlíčkův
Brod, příspěvková organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace.
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Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
V souvislosti s novelou zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, která nabude účinnosti dnem 1. 1. 2012, oddělení ostatních
správních činností zpracovává a poskytuje metodiku obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností.

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


Doprava
V říjnu 2011 bylo uloženo 22 pokut ve výši 123 000 Kč. Do rozpočtu Kraje Vysočina
propadlo 38 vybraných kaucí ve výši 716 000 Kč. Byly vráceny tři kauce ve výši
29 000 Kč. Bylo provedeno 7 kontrol státního odborného dozoru v provozovnách
dopravců, při nichž bylo zkontrolováno 35 vozidel. Bylo provedeno 6 kontrol státního
odborného dozoru na silnicích, při nichž bylo zkontrolováno 41 vozidel. Byly provedeny 3
kontroly státního odborného dozoru v provozovnách STK.



Projektové řízení
Byl uzavřen dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury navyšující
možnost předfinancování o 30 mil. Kč. Byly přijaty dotace z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihovýchod v objemu 78 mil. Kč.
Je plánováno schválení projektů přeshraniční spolupráce (Monitorovací výbor 30. 11. –
1. 12. 2011):
- L 52 Modsiedl – Großau (Severojižní propojení Kraje Vysočina na území Dolního
Rakouska)
- Dosažitelnost spojuje (autobusová linka Raabs an der Thaya – Telč)



Fond Vysočiny – GP „Bezpečná silnice 2011“
Byly proplaceny žádosti o platbu prvním úspěšným žadatelům z grantového programu
Bezpečná silnice 2011 – Pelhřimov, v plánu Jihlava a Náměšť nad Oslavou.



Údržba veřejné zeleně
Kraj Vysočina poskytuje obcím dar na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí.
V letošním roce bylo podáno 78 žádostí, dar byl poskytnut 77 obcím v Kraji Vysočina
v celkovém objemu 538 650 Kč.



Veřejná doprava
Jsou sestavovány a projednávány návrhy smluv s dopravci o závazku veřejné služby
v drážní dopravě na období od 11. 12. 2011 do 31. 12. 2011 a na rok 2012 a návrhy
smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě pro období roku 2012.
Je připravován Dopravní plán Kraje Vysočina.



Dynamické zpomalovací semafory na silniční síti v Kraji Vysočina
Odbor dopravy a silničního hospodářství zorganizoval výběrové řízení na dodávku,
instalaci a zprovoznění 4 kusů dynamických zpomalovacích semaforů na silniční síti
v Kraji Vysočina. V současné době probíhá realizace akce s termínem dokončení do
15. 12. 2011. Dynamické zpomalovací semafory budou umístěny v Havlíčkově Brodě,
Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad Sázavou.
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Investiční výstavba
Jsou realizovány práce na dokončení staveb. Byl obnoven provoz po havárii mostu
v Josefodole a Cibotíně. Do předčasného užívání jsou předávány akce nebo kolaudační
řízení probíhá u akcí s termínem dokončení v letošním roce. Pokračuje projektová
příprava dalších akcí. Je zajišťována příprava výběrových řízení na akce, jejichž
realizace se předpokládá po schválení rozpočtu v příštím roce.

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. Vzhledem k technickým problémům ve vztahu k pořízenému
3D skeneru a PC je tato aktivita ve zpoždění oproti plánovanému harmonogramu
a v souvislosti s tímto byla zahájena konzultace s pracovníky Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod.
- v projektu „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ probíhají administrativní práce
spojené se závěrečnou monitorovací zprávou s žádostí o platbu, včetně fyzické
kontroly ex-post ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
- v projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“
pokračují stavební práce na rekonstrukci objektu zámku. Je připravována projektová
dokumentace změn stavby v rámci dodatku č. 2. Tyto změny vyplývají ze skutečností
zjištěných po rozkrytí konstrukcí a vyklizení stavby, po provedení nařízených
doplňujících sond a rovněž souvisí s aktuálně zhotovovanou dokumentací pro zadání
stavby expozic a veřejných interiérů, v níž byly zapracovány požadavky na změny
vzniklé zejména z důvodu konkretizace exponátů dle scénáře expozic. Možnost
a forma provedení všech změn včetně určení jejich způsobilosti/nezpůsobilosti je
průběžně konzultována s pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod. V tomto období rovněž probíhá příprava etapové monitorovací zprávy
s žádostí o platbu.



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 podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - 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 (průběžná
kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2011“ – administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům)
- příprava a schvalování nových zásad na podporu měst Kraje Vysočina na jejichž
území se nachází památky UNESCO
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Koncepční materiály
- práce na zpracování koncepce památkové péče v Kraji Vysočina v návaznosti na
státní Koncepci památkové péče v České republice na léta 2011 – 2016,
- práce na koncepčním dokumentu týkajícím se péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji
Vysočina v letech 2012 – 2015.



Výkon státní správy na úseku památkové péče
-

-

zabezpečování státní správy na úseku památkové péče (vydávání závazných
stanovisek k obnově národních kulturních památek, rozhodnutí v odvoláních proti
rozhodnutí obcí s rozšířenou působností, prodlužování lhůt, vyjadřování
k prohlašování a k rušení prohlášení věcí za kulturní památku a další úkony).
účast na vypořádání připomínek k novele zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči (zejména změn v oblasti archeologie)
kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku státní památkové péče (ukončení
kontroly Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, zahájení kontroly Městského
úřadu Třebíč)

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci Nemocnice Havlíčkův
Brod – emergency.
Probíhají výběrová řízení na dodavatele stavebních prací na akce zaměřené na úspory
energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c – objekty Gymnázia Havlíčkův
Brod a Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.
Byla zahájena přístavba ke stávající budově Domova důchodců Ždírec.



Některé významné úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Probíhá příprava, jednání a posuzování majetkoprávních záležitostí pro záměry
transformace klientů ústavů sociální péče.
Průběžně se řeší nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům pod silnicemi II. a III.
tříd.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období oddělení grantových programů realizovalo nebo bude realizovat
tyto činnosti:
- byl zahájen proces kontrahování projektů z 1. výzvy předkladatelům grantových
projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci nových
globálních grantů OP VK a to v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3. Finanční podpora
bude přidělena 33 příjemcům v celkové výši 92 mil. Kč,
- pokračuje proces hodnocení žádostí z 3. výzvy předkladatelům grantových projektů
k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci oblasti podpory 3.2 –
Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Aktuálně probíhá věcné hodnocení, do
hodnocení je zapojeno 10 individuálních hodnotitelů, vybraných z centrální databáze
MŠMT. Hodnocení skončí tak, aby v lednu mohla proběhnout závěrečná fáze
hodnotícího procesu, a to jednání výběrové komise.



Metodická pomoc pro zadávání veřejných zakázek
V průběhu prosince 2011 poskytovalo oddělení ekonomicko právní pro čerpání
prostředků ES metodickou pomoc při realizaci 4 nadlimitních veřejných zakázek Kraje
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Vysočina (Rozšíření datového skladu Kraje Vysočina, Digitalizace a ukládání v Kraji
Vysočina, Část 3 – Dodávka krajské digitální spisovny, Informační systém kvality ovzduší
v Kraji Vysočina, Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina).


Konference v St. Pöltenu – Sociální obnova venkova
Dne 10. 11. 2011 se v rakouském St. Pöltenu konala mezinárodní konference na téma
„Sociální obnova venkova“. Na ní vystoupili zástupci Kraje Vysočina, Dolního Rakouska,
spolkové země Sasko a Opolského vojvodství.
Hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek ve svém příspěvku poukázal na
dlouhodobou dobrou spolupráci s Dolním Rakouskem, popsal situaci v Kraji Vysočina
s ohledem na zabezpečení sociálních služeb a Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní pro oblast
sociálních věcí, prezentoval ukázku dobré praxe na příkladu Domova pro seniory ve
Velkém Meziříčí.
Akce byla realizovaná z projektu Spolupráce mezi místní Agendou 21 v Kraji Vysočina
a programem "Gemeinde 21" v Dolním Rakousku (MA-G 21) v rámci Programu Evropské
územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.



Krajský diabetologický den
V rámci připomínky Světového dne diabetu 14. listopadu jsme uspořádali IV. ročník
Krajského diabetologického dne, který se konal pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina
MUDr. Jiřího Běhounka.
Série přednášek lékařů z Vysočiny se týkala problematiky diabetu – např. diabetické
nohy, nadváhy, prevence cévních komplikací u diabetu, či zdravého životního stylu.
Akci jsme uspořádali v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajským
výborem Santvincentské deklarace Kraje Vysočina, Územní organizací Svazu diabetiků
ČR v Jihlavě, Státním zdravotním ústavem a občanským sdružením KOUS a zúčastnilo
se jí 84 návštěvníků.



Mediální kampaň turistického regionu Vysočina
Listopad 2011 byl jedním z vrcholů tohoto projektu zaměřeného na propagaci regionu
Vysočiny jako ideální oblasti pro letní i zimní rodinnou rekreaci. V síti multikin Cinestar byl
nasazen reklamní klip se zimní tématikou, u kterého lze předpokládat stejné pozitivní
ohlasy i dopad jako u jeho letní varianty, kterou shlédlo bezmála 680 tis. diváků. V tomto
období byla také celá kampaň rozhodnutím rady kraje přihlášena do soutěže o Velkou
cenu cestovního ruchu 2011/2012 v kategorii Nejlepší jednotná kampaň.

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


Oddělení kanceláře hejtmana
- Dne 16. 11. 2011 proběhlo slavnostní poklepání základních kamenů transformace
sociálních služeb ve Velká Bíteši a Náměšti nad Oslavou.
- Dne 22. 11. 2011 proběhlo v Třešti setkání rady kraje se starosty všech obcí Kraje
Vysočina.
- Dne 4. 12. 2011 se konala akce Vysočina na Broadway – ocenění zaměstnanců
příspěvkových organizací Kraje Vysočina za jejich celoroční práci.
- Dne 8. 12. 2011 se v sídle Kraje Vysočina konala tradiční akce pro veřejnost Barevné Vánoce.



Metodické zaměstnání pracovníků úseku krizového řízení ORP
Dne 16. 11. 2011 pořádal odbor sekretariátu hejtmana, oddělení krizového řízení a
bezpečnosti metodickou poradu pro pracovníky krizového řízení ORP, zástupce úseku
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krizového řízení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Krajského ředitelství
Policie Kraje Vysočina a Krajského vojenského velitelství Jihlava. Předmětem porady
bylo zejména vyhodnocení předchozích úkolů a činností, námětů na úpravu IS Krizkom
vzešlých z provedených krajských a celostátních prověrek IS, seznámení účastníků
s aktuálními informacemi v oblasti krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové
stavy a obranného plánování. Cílem porady bylo rovněž za účasti dotčených pracovníků
projednat základní postup zpracování krizového plánu ORP a podkladů dílčího plánu
obrany.


Prevence kriminality
V souvislosti s plněním opatření obsažených v Koncepci prevence kriminality Kraje
Vysočina na léta 2009–2011 a v souvislosti s přípravou nové koncepce na léta 2012 až
2015 bylo odborem sekretariátu zadáno provedení Průzkumu veřejného mínění o
názorech občanů na kriminalitu a prevenci kriminality. Průzkum byl proveden Empirickým
centrem Vysočina Vysoké školy polytechnické Jihlava v průběhu září a října. Informace o
výsledcích průzkumu byly poskytnuty Radě Kraje Vysočina, Bezpečnostní komisi Rady
Kraje Vysočina a starostům obcí na poradě dne 22. 11. 2011.



Návštěva hejtmana správního okresu Waidhofen a. d. Thaya
Dne 10. 11. 2011 se uskutečnilo setkání hejtmana správního okresu Waidhofen a. d.
Thaya pana Mag. Franze Kemetmüllera s ředitelem krajského úřadu Mgr. Ing. Zdeňkem
Kadlecem. Cílem vůbec první cesty okresního hejtmana do Kraje Vysočina bylo
informovat jej o systému veřejné správy ČR a recipročně získat informace o principech
fungování veřejné správy v Dolním Rakousku i v jeho správních celcích. V odpolední
části programu byl pan okresní hejtman přijat na Magistrátu města Jihlavy. Posledním
bodem programu byla návštěva sídla Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.



Aktivní účast Kraje Vysočina na OpenDays v Bruselu - společná organizace
semináře k přeshraniční zdravotní péči
Dne 12. 10. 2011 se v Bruselu uskutečnil seminář s názvem „2014+ Bude ještě (Evropě)
záležet na přeshraniční zdravotní péči?“ Seminář organizovalo 11 evropských regionů
včetně Kraje Vysočina. Za Kraj Vysočina na semináři vystoupil Martin Černý, ředitel
sekce pro rozvoj regionu. V rámci semináře představily regiony přítomnému zástupci
Evropské komise téma přeshraniční zdravotní péče jako důležité téma pro budoucnost
Evropy a zdůraznily nutnost financování této oblasti ze zdrojů kohezní politiky EU po roce
2014.

ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska ke 47 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 10 návrhům zákona, ke 12 návrhům
nařízení vlády, k 17 návrhům vyhlášek a k 8 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


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:
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Aktivita 01 Strategie řízení lidských zdrojů
Stav: dodavatel - AXCODE . dodavatel zpracovává výstupy z provedené analýzy
Aktivita 02 Metodiky SŘLZ
Mentoring:
Stav: vybrán dodavatel – AM Solvo, s.r.o. – zahájena spolupráce, proběhla výměna
podkladů pro zahájení analýzy systému mentorování.
Etický kodex:
Stav: uzavřena smlouva se zpracovatelem Pastorační středisko o. p. s., Hradec
Králové, probíhá spolupráce – dopracována plnoobsahová verze, stručný výtah,
podepsány byly akceptační protokoly, bude probíhat interní schvalovací proces,
úprava grafické podoby znění etického kodexu a následně seznámení s etickým
kodexem.
Metodika výběru a dalšího rozvoje zaměstnanců:
Stav: vybrán dodavatel – EVERESTA, s.r.o. – zahájena spolupráce, proběhla výměna
podkladů pro zahájení analýzy systému osobního rozvoje zaměstnanců.
Sonda spokojenosti:
Stav: dodavatel Factum Invenio, s.r.o. – dodavatel zaslal závěrečnou zprávu, která je
kontrolována na náležitosti požadované v zadání. V jednání je návrh termínu
prezentace výstupů pro zástupce zadavatele.



Aktivita 03 Personální informační systém
Stav: vybrán dodavatel – KS program, probíhá ostrý provoz zpracování platů a
odměn členů zastupitelstva kraje v novém software, který byl pořízen na základě
veřejné zakázky v rámci tohoto projektu. Ve fázi implementace dat je zaměstnanecký
a manažerský portál.



Aktivita 04 Manažerské kompetence (grémium, vedoucí odborů, oddělení)
Stav: dodavatel - VOX, a.s. V I. části této aktivity proběhla 30. 11. a 1. 12. prezentace
k zpracovaným analýzám a osobnostním profilům pro zástupce zadavatele. V II. části
této aktivity probíhají dle naplánovaného harmonogramu jednotlivé vzdělávací
aktivity.



Aktivita 05 Rozvoj interních lektorů
Stav: dodavatel – Ing. Petra Hlaváčková, probíhají
harmonogramu jednotlivé vzdělávací moduly této aktivity.

V Jihlavě dne 21. 11. 2011
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