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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 20. 9. 2011 s výhledem do 8. 11. 2011
Následující písemná zpráva zachycuje období od 20. 9. 2011 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 17. 10. 2011 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
8. 11. 2011 (6. zasedání v roce 2011). Je přílohou materiálu (ZK-06-2011-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
Kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
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 zakázky a probíhá realizace. V rámci ROWANetu byly
již předány tři trasy (Pelhřimov, Nemocnice Jihlava, Velké Meziříčí), probíhá výstavba
dalších tras a konfigurace aktivních prvků. V projektu Digitální mapy veřejné správy
(DMVS) běží realizace účelové katastrální mapy kraje a portálu DMVS dle plánu. Projekt
Digitalizace a ukládání v současné době prochází procesem veřejné zakázky (nákup
skenerů, elektronické spisovny), byla započata implementace Krajského digitálního
úložiště a běží realizace zakázky na stavební adaptaci prostor pro digitalizační linku
v SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě. Realizace dodávek všech projektů bude probíhat až
do konce roku 2012.



Sítě samospráv vs. státní orgány
V současné době krajská páteřní síť ROWANet poskytuje služby síťového propojení pro
mnoho organizací samosprávy, ale i státní správy. Jde např. o složky IZS včetně PČR a
HZS, organizace MPSV a další. S ohledem na rostoucí nároky státních organizací na
využití služeb sítě ROWANet a podobnou situaci v dalších krajích, které začínají budovat
svoji síťovou infrastrukturu, byla na úrovni KI AKČR jmenována vyjednávací skupina,
která v současné době vede sérii jednání s MVČR o další podobě této spolupráce.
Z pohledu kraje jde zejména o řešení problematiky koordinace výstavby sítí,
spoluinvestice u nových staveb a krytí provozních nákladů. Cílem je vznik návrhu
společné deklarace mezi AKČR a MVČR.

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 po dokončení odstranění zbylé části stavby a
kontaminovaných zemin v jejím podloží prováděny rekultivační práce – technická
rekultivace a výsadba dřevin. 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) již neprobíhá čerpání
znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění na mobilním čistícím
zařízení a jejich zpětné vypouštění do vod podzemních. Nadále pokračuje monitoring
jakosti podzemních a povrchových vod.
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Metodická porada k řešení havárií na vodách
OLVHZ dne 22. 9. 2011 uspořádal v Jihlavě metodickou poradu k řešení havárií na
podzemních a povrchových vodách pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností jako
úřady vodoprávní. Lektory byli pracovníci krajského úřadu, České inspekce životního
prostředí, Hasičského záchranného sboru kraje, Povodí Vltavy, státní podnik, Povodí
Moravy, s.p., Dekonta, a.s. a další.



Seminář k aplikaci vodního zákona pro vodoprávní úřady
OLVHZ pod záštitou složkového radního Ing. Josefa Matějka uspořádal ve dnech
13. 10. a 14. 10. 2011 v Kletečné u Humpolce seminář k aplikaci vodního zákona a
zákona o vodovodech a kanalizacích pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností.
Lektory byli pracovníci krajského úřadu a ústředních vodoprávních úřadů – Ministerstva
zemědělství a Ministerstva životního prostředí.



Kontroly výkonu přenesené působnosti na obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností
Kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností byla provedena ve dnech 6. 10. a 7. 10. 2011 na Městském úřadu Velké
Meziříčí, ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2011 na Městském úřadu Chotěboř. Jedná se o
kontrolu agend vykonávaných na odborech životního prostředí podle vodního zákona,
zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o rybářství, lesního zákona, zákona o
myslivosti a zákona o reprodukčním zákonu lesních dřevin.



21. bramborářské dny v Havlíčkově Brodě
Ve dnech 13. - 15. 10. 2011 se konaly již 21. bramborářské dny v Havlíčkově Brodě. Dne
14. 10. 2011 se uskutečnil odborný seminář, kterého se účastnili bramboráři nejen
z České republiky, ale i ze zahraničí. Při tomto semináři probíhaly doprovodné akce,
které prezentovaly agrární sektor, oblast bramborářství. Kraj Vysočina – OLVHZ ve
spolupráci s Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov Kraje Vysočina se
prezentovaly ve společném stánku, kde poskytovaly informace z agrárního sektoru.



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 projednávána klíčová akce 9 – Zlepšení
zdravotního stavu a ochrany lesa, proběhly dokončovací práce na klíčové akci 5 –
Podpořit spolupráci vlastníků lesů. Nadále bude řešena klíčová akce 9 a budou zahájeny
práce na klíčové akci 2 – Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit
konkurenceschopnost lesnického sektoru.



Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Dne 27. 9. 2011 proběhlo jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje
Vysočina. Tématem jednání byla problematika lesního hospodářství a myslivosti.
Podkladový materiál k diskusi v komisi předložil a okomentoval radní pro resort lesního a
vodní hospodářství a zemědělství, Ing. Josef Matějek. Předložená informace byla komisí
vzata na vědomí.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Univerzita třetího věku
Ve sledovaném období proběhly další přednášky nového ročníku univerzity třetího věku
ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě. Přednášky se týkaly zdravého
životního stylu seniorů.
2 (celkem 13)

ZK-06-2011-03, př. 3
Počet stran: 13


Porada ředitelů sociálních zařízení
Dne 23. 9. 2011 uspořádal Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina poradu
pro ředitele zřizovaných zařízení spojenou s konáním semináře na téma Krizové řízení
v sociálních službách.



Svátek seniorů
V neděli 2. 10. 2011 se uskutečnila v prostorách City parku v Jihlavě akce s názvem
Svátek seniorů. Pro cílovou skupinu a širokou veřejnost byl připraven celodenní zajímavý
program.



Loučení s létem
V rámci projektu Rodinných pasů uspořádal odbor sociálních věcí akci loučení s létem na
hradě Roštejn. Akce připadla na soboru 24. září a pro všechny zúčastněné byl připraven
bohatý program plný různých her a soutěží.



Desetitisícá rodina má rodinný pas
Po rovných pěti letech fungování Rodinných pasů na Vysočině se v měsíci říjnu do
projektu zaregistrovala rodina s pořadovým číslem rodinného pasu 10.000.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Projekty Comenius Regio
Kraj Vysočina se zapojil v rámci programu Comenius Regio spolu s regiony Champagne
– Ardenne (projekt Škola a firma, ruku v ruce) a City of Tampere (projekt Efektivní řízení
škol) do společných mezinárodních projektů. Úvodní setkání obou projektů proběhnou
v Jihlavě, s finskými partnery ve dnech 7. – 11. 11. 2011 a s kolegy z Francie ve dnech
28. 11. – 1. 12. 2011.



Soutěž S Vysočinou do Evropy
Do 3. ročníku populární soutěže se přihlásili žáci z 23 středních škol v kraji. Je
zaregistrováno 330 soutěžících a v 1. kole řešilo otázky 248 žáků.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Projednávání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR)
Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ) pořídil na základě Zprávy o
uplatňování ZÚR v uplynulém období, kterou schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina
(ZK), 1. aktualizaci ZÚR. Tato krajská územně plánovací dokumentace byla předložena
dotčeným orgánům, které se ke společnému projednání sešly v sídle krajského úřadu
dne 6. září 2011. Zde bylo za přítomnosti pořizovatele (OÚPSŘ) a projektanta (DHV CR
Praha) prodiskutováno aktualizované řešení ZÚR, vysvětleny okolnosti a důvody
aktualizace a zodpovězeny všechny dotazy přítomných zástupců dotčených orgánů.
Jejich stanoviska byla pořizovateli doručena v zákonné lhůtě 30 dnů (do 6. října 2011).
Podněty, námitky i připomínky budou po vyhodnocení zapracovány do 1. aktualizace
ZÚR a předloženy veřejnosti k veřejnému projednání. Termín veřejného projednání je
předpokládán v 1. čtvrtletí roku 2012. Harmonogram projednávání 1. aktualizace ZÚR
směřuje ke konečnému předložení ZK do konce měsíce června 2012.



Dotace na územní plány obcí pro rok 2012
Dne 30. září 2011 proběhla uzávěrka přijímání žádostí obcí Kraje Vysočina o dotaci na
jejich územní plány z rozpočtu kraje pro rok 2012. Tato systémová dotace je upravena
Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina.
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Odbor územního plánování a stavebního řádu jako administrátor dotace obdržel žádosti
od celkem 51 obcí Kraje Vysočina, hodnota požadovaných dotací pro rok 2012
představuje celkovou částku 5 555 tis. Kč.
Tento již tradiční dotační systém je pro obce velmi motivační, pomáhá k pokrytí území
kraje územními plány obcí, a tím k vyjasnění vztahů v území i stanovení reálných
rozvojových záměrů obcí.
Odbor zdravotnictví (OZ):
 Dotace – Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina
Krajský standardizovaný projekt byl schválen hodnotící komisí a doporučen ke schválení.
Došlo k vydání Registračního listu a chystá se podpis Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Integrovaného operačního programu.


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.“ Z tohoto
důvodu byla provedena změna závěrečné žádosti o platbu a v současné době probíhá
její administrace. Zároveň je ze strany ÚRR připravován Dodatek č. 4 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace v souvislosti s výše popisovanou změnou projektu.



ERP
Byla zahájena implementace jednotného ERP systému pro ZZZKV. Odbor zdravotnictví
předložil f. OR požadavky na fungování ERP, strukturu číselníku nákladových středisek,
představy o struktuře účtů účtového rozvrhu a ostatních nezbytných číselníků. Dále
připomínkoval jednotlivé dokumenty, tak aby v úvodním projektu byly zahrnuty veškeré
požadavky stanovené zadávací dokumentací.



Aktualizace finančních a investičních plánů
OZ zpracoval a předložil ke schválení radě kraje aktualizaci finančních a investičních
plánů včetně veškerých nezbytných příloh dle podkladů zaslaných všemi zdravotnickými
zařízeními zřizovanými Krajem Vysočina.



Kontrolní činnost
Oddělení zdravotní péče ve sledovaném období provádí veřejnosprávní kontrolu
v Nemocnici Nové Město na Moravě, 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 kupní smlouvy s vítěznými uchazeči
na dodávky dezinfekčních přípravků.



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 září 2011 celkem 92 rozhodnutí o souhlasu s personálním, věcným a
technickým vybavením zdravotnického zařízení.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Integrovaná prevence a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
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Ve sledovaném období, kromě běžné agendy, zahájil odbor kontrolní činnost
u provozovatelů zařízení v režimu integrované prevence a prevence havárií. Prověřujeme
zejména velkochovy hospodářských zvířat, skládky odpadů a povrchové úpravy kovů. Již
byla prověřena skládka Chotěboř, dále sklady Jipocar, velkovýkrmny SPV Pelhřimov a
Agrofarm Žďár nad Sázavou.
V Kraji Vysočina v obci Sněžné - Milovy proběhla pracovní porada krajů, České inspekce
životního prostředí (ČIŽP) a Ministerstva životního prostředí (MŽP) k připravované velké
novele zákona o integrované prevenci z důvodu implementace směrnice 2010/75/EU
o průmyslových emisích.


Metodická porada ochrany ovzduší
Ve dnech 29. – 30. 10. 2011 uspořádal odbor ve spolupráci s Krajským úřadem
Jihočeského kraje metodickou poradu na úseku ochrany ovzduší obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností z obou krajů.



Komunální odpady v praxi 2011
Ve dnech 3. – 4. 11. 2011 proběhne v Hrotovicích tradiční seminář Komunální odpady
v praxi 2011 určený pro starosty, zastupitele a pracovníky odpadového hospodářství
měst, městysů a obcí Kraje Vysočina, zástupce firem zabývající se nakládáním
s komunálními odpady a další zájemce o informace z oblasti nakládání s odpady v Kraji
Vysočina. Cílem semináře je též seznámit účastníky s projektem „Integrovaného systému
nakládání s odpady v Kraji Vysočina“.



Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Na přelomu září a října byla převzata a na webových stránkách Kraje Vysočina, portále
ISNOV, byla zveřejněna zpracovaná analytická a návrhová část projektu ISNOV
http://www.kr-vysocina.cz/informace-o-projektu/ds-301472/p1=37611.
Dokumentace projektu ISNOV je složena z analytické, návrhové a směrné části a na
portálu ISNOV byly zveřejněny první dvě zpracované části – analytická a návrhová.
Analytická část mapuje stávající stav odpadového hospodářství v kraji. Návrhová část
představuje výčet variantních řešení klíčového problému integrovaného systému, jímž je
nakládání se směsným komunálním odpadem, včetně výstavby zařízení pro energetické
využití odpadu v Kraji Vysočina. Zpracovatelem dokumentace ISNOV je společnost
Fite a. s.
Z analytické části vyplývá, že silnými stránkami odpadového hospodářství v kraji jsou
například standardní úroveň nakládání s komunálními odpady, dobrá úroveň třídění
využitelných složek a kvalitní spolupráce kraje s obcemi na přípravě integrovaného
systému.
Základem návrhové části je variantní řešení nejvíce problematické složky komunálních
odpadů, tj. využití směsného komunálního odpadu a objemného odpadu.
Uvedené možné alternativy byly předloženy řídícímu výboru ISNOV (složenému ze
zástupců kraje a obcí), včetně porovnání jednotlivých variant zvoleným systémem kritérií.
Řídící výbor hlasováním rozhodl pro pokračování prací na variantě výstavby zařízení na
přímé energetické využívání v Kraji Vysočina o kapacitě 100 až 150 kt. S ohledem na
kapacitu zařízení a odbyt tepla byly navrženy lokality Jihlava a Žďár nad Sázavou.
Varianta bude v dalším období rozpracována v celém rozsahu tj. budou porovnávány obě
navržené lokality zvolené pro výstavbu energetické jednotky.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o OP“)
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S ohledem na skutečnost, že novela zákona o občanských průkazech nabude dnem 1. 1.
2012 účinnosti, je zajišťována informovanost obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností o dané problematice a v širším měřítku poskytována metodická pomoc
související se zavedením nového systému vydávání občanských průkazů.


Příprava základních registrů – registr osob
V souvislosti s přípravou registru osob ve spolupráci s Českým statistickým úřadem
probíhá kontrola údajů jednotlivých zájmových sdružení právnických osob a
dobrovolných svazků obcí zejména v oblasti jejich názvů a adresních míst (I. vlna).



Zahájení přípravy konference „Správní řád v praxi krajských úřadů“
Oddělení zahájilo práce na organizačním zajištění konference „Správní řád v praxi
krajských úřadů“. Termín v pořadí již 6. ročníku byl stanoven na 2. – 3. února 2012.

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


Doprava
Za měsíce srpen a září 2011 bylo uloženo 41 pokut ve výši 439 000 Kč. Do rozpočtu
Kraje Vysočina propadlo 69 vybraných kaucí ve výši 1 164 000 Kč. Byly vráceny tři kauce
ve výši 48 000 Kč. Bylo provedeno 13 kontrol státního odborného dozoru v provozovnách
dopravců, při nichž bylo zkontrolováno 39 vozidel a bylo provedeno 13 kontrol státního
odborného dozoru na silnicích, při nichž bylo zkontrolováno 84 vozidel.



Projektové řízení
V uvedeném období byly čerpány na předfinancování akcí od Státního fondu dopravní
infrastruktury finanční prostředky ve výši 51 mil. Kč. Byly přijaty dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihovýchod (dále jen ROP JV) v objemu 47 mil. Kč.
Probíhá audit patnácti projektů realizovaných s podporou ROP JV.



Veřejná doprava
Dokončuje se příprava podkladů pro tvorbu dodatku ke smlouvě o poskytování závazku
veřejné služby na rok 2012 mezi Krajem Vysočina a jednotlivými autobusovými dopravci.
Podle návrhu Ministerstva dopravy ČR dojde od platnosti nového jízdního řádu k redukci
vlaků zajišťovaných státem v dálkové a nadregionální dopravě v Kraji Vysočina na trati
Jihlava – Pardubice.



Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
Odbor dopravy a silničního hospodářství po projednání se zástupci měst Havlíčkův Brod,
Pelhřimov, Žďár nad Sázavou a Třebíč připravil výběrové řízení na dodavatele akce:
„Dynamické zpomalovací semafory na silniční síti v Kraji Vysočina“ spočívající
v dodávce, instalaci a zprovoznění 4 kusů dynamických zpomalovacích semaforů na
silniční síti v Kraji Vysočina. Vlastní realizace se předpokládá do konce roku 2011.



Údržba veřejné zeleně
Finanční podpora obcím je nově poskytována podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro
poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina,
která rada kraje schválila na svém zasedání dne 8. 3. 2011 usnesením č.
0381/09/2011/RK (dále jen Pravidla). Na základě Pravidel si obce Kraje Vysočina žádají,
po zrealizování akce, o poskytnutí daru. Odbor dopravy a silničního hospodářství po
zkontrolování žádosti, vyúčtování a ověření předložených dokladů navrhne radě kraje
poskytnout dar obcím, které splnily požadované podmínky. Do dnešního dne je podáno
cca 30 žádostí o poskytnutí daru.



Investiční výstavba
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Jsou realizovány práce na dokončení staveb. Byl obnoven provoz po havárii mostu
v Úsobí. Pokračuje projektová příprava dalších akcí. Je zajišťována příprava akcí jejichž
realizace se předpokládá 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" byla na základě kupní smlouvy
na 3D skener a záruky z ní vyplývající výrobcem skeneru provedena jeho rekalibrace,
zároveň byl dodavatelem skeneru testován i počítač, jenž byl zakoupen společně
s 3D skenerem a u kterého se projevovaly problémy při zpracování dat. Nadále
probíhá digitalizace a popis sbírkových předmětů.
- v projektu „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ došlo k vypořádání reklamace
dodávky nekvalitních skládacích stojanů – po vzájemné dohodě byly vadné stojany
dodavateli vráceny a byla provedena objednávka nových stojanů u jiné firmy, která
byla schopna dodat stojany v požadovaném provedení a kvalitě. Byla vypracována
závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu.
- v projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“
pokračují stavební práce na rekonstrukci objektu zámku. Na základě zrealizování
jednacího řízení bez uveřejnění došlo k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se
stávajícím dodavatelem stavebních prací. Zároveň probíhají práce na přípravě
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce. Dále byla na Úřad Regionální rady
regionu soudržnosti Jihovýchod předána ke kontrole vypracovaná dokumentace pro
zadání stavby expozic – za účelem schválení této dokumentace, resp. změn
zapracovaných do dokumentace z důvodu aktualizace exponátů dle scénáře expozic
a s ohledem na změny vycházející z průběhu stavby.



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),
- dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek
na území Kraje Vysočina (zpracovaný materiál předložený na schválení do RK a ZK),
- 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).



Koncepční materiály
- zahájení prací 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.
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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).
připomínkování novely zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče (zejména
změn v oblasti archeologie)
kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku státní památkové péče (zahájení
kontroly Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem)

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Byla zkolaudována přístavba Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní
družiny U Trojice 2104 v Havlíčkově Brodě, do užívání byla předána rekonstruovaná hala
pro výuku praktických oborů u Střední školy technické v Jihlavě.
Byla dokončena řada rekonstrukcí, oprav a stavebních úprav ve školských budovách.
Stavebně je dokončena rekonstrukce části domova mládeže v ulici Na Stoupách
v Jihlavě pro mateřskou školku a provoz bude zahájen 1. listopadu.
Bylo zkolaudováno parkoviště pro Krajský úřad Kraje Vysočina.
Byly zahájeny 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.



Některé významné úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Probíhá proces nabídky a výběru zájemců o některý nepotřebný nemovitý majetek kraje
na území měst Jihlava, Třebíč a Počátky.
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.
Řeší se majetkoprávní, právní a technické záležitosti ve vazbě na ukončení provozu
léčebny na Buchtově kopci.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období byl ukončen proces hodnocení 1. výzvy předkladatelům
grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci
nových globálních grantů OP VK v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3. Výběrová komise na
svém jednání 29. 9. 2011 doporučila ke schválení:
- v oblasti podpory 1.1 šestnáct projektových žádostí v celkové výši 50 176 291,08 Kč
(šlo o specifickou výzvu zaměřenou na podporu technického a řemeslného
vzdělávání a vzdělávání v oblasti přírodních věd),
- v oblasti podpory 1.2 sedm projektových žádostí v celkové výši 20 550 739,12 Kč,
tři projekty byly zařazeny do zásobníku ve výši 6 965 970,63 Kč,
- v oblasti podpory 1.3 deset projektových žádostí v celkové výši 21 502 932,87 Kč.
Byl zahájen 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. Na výzvu byla alokována částka 37 000 000 Kč.
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Do výzvy bylo předloženo celkem 33 projektových žádostí, ve kterých žadatelé požadují
částku v celkové výši 96 979 784,53 Kč.


Dodávky zemního plynu a elektřiny pro Kraj Vysočina na rok 2012
Dne 26. 9. 2011 proběhlo v rámci vypsaných veřejných zakázek na dodávky zemního
plynu a elektřiny hodnocení nabídek prostřednictvím elektronického aukčního kola
tzv. e-aukce. Za účelem výběru nejvhodnější nabídky na dodávky energií pro rok 2012
došlo obdobně jako v loňském roce k centralizovanému zadání pro všechny příspěvkové
organizace Kraje Vysočina. Hodnota zakázky v cenách roku 2011 u silové elektřiny činila
50,6 mil. Kč. V případě plynu šlo o hodnotu zakázky ve výši 81,7 mil. Kč. U plynu byla
nejvýhodnější nabídka ve veřejné zakázce podána společností E.ON Energie, a. s.
v celkové výši 91,9 mil. Kč, v rámci elektřiny v případě vysokého napětí nejvýhodnější
nabídku učinila společnost Lumius, spol. s r. o. ve výši 37,5 mil. Kč a v případě nízkého
pak společnost United Energy Trading, a. s. ve výši 17,3 mil. Kč. Z výsledků je patrné,
že ve srovnání s loňským rokem došlo k nárůstu cen energií (plyn - 12,5 %, elektřina 8,5 %), což je dáno zejména celkovou situací na trhu s elektřinou a zemním plynem, kde
ceny rostou již několik měsíců a do budoucna se rovněž přepokládá jejich růst. Nárůst byl
ale podstatně zmírněn provedenou elektronickou aukcí. Rovněž je nutné konstatovat,
že i když dochází ke zdražení cen na trhu, pro rok 2012 jsou vysoutěženy ceny pro Kraj
Vysočina a jeho příspěvkové organizace řádově o miliony nižší, než když tyto komodity
nebyly pořizovány společnými nákupy.



Příprava Strategie Kraje Vysočina 2020
Dne 27. 9. 2011 usnesením č. 1554/31/2011/RK Rada Kraje Vysočina uložila odboru
regionálního rozvoje zpracovat do konce letošního roku strategii, která by měla sloužit
jako základní podklad při vyjednávání zájmů Kraje Vysočina v připravovaných
sektorových či regionálních operačních programech, jejichž architektura by měla být
známa v průběhu roku 2012. Dokument by měl vycházet především z místního
rozvojového potenciálu a stanovit regionální prioritní okruhy/témata pro období 2014 2020 za účelem posílení konkurenceschopnosti našeho kraje. Pro účely připomínkování
dílčích podkladů byla ustavena pracovní skupina, do které jednotlivé politické kluby
nominovaly své zástupce, která poprvé zasedala dne 10. října 2011 a kde jí byla
představena pracovní verze vstupní analýzy tohoto dokumentu. Kompletní strategie by
měla být hotova nejpozději do konce roku 2011.



Projekt „Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina“
Odbor regionálního rozvoje v rámci naplňování „Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina“
(schválen v roce 2008 usnesením č. 0107/02/2008/ZK) připravuje realizaci projektu
„Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina“, jehož cílem je získat objektivní informace
o základních ukazatelích zdravotního stavu mládeže v Kraji Vysočina a o způsobu života
a zvyklostech mládeže ve vztahu ke zdraví. Monitoring bude realizován ve spolupráci
s občanským sdružením „Zdravá Vysočina“ ve vybraných středních školách v Kraji
Vysočina v časových etapách říjen – prosinec 2011 a leden – červen 2012.
Předpokládané celkové náklady na obě etapy projektu jsou 100 000 Kč.



Vyhodnocení posledního kola Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu
MA21 a Zdraví 21
20. září 2011 uplynul třetí termín pro odevzdání žádostí o poskytnutí dotací ze Zásad
Zastupitelstva Kraje Vysočina – MA21 a Zdraví 21. Odbor regionálního rozvoje obdržel
do tohoto termínu čtyři žádosti obcí. Celková výše dotací nárokovaných žadateli je
148 500 Kč. V prvním a druhém termínu podání žádostí byly schváleny dotace v celkové
výši 2 075 266 Kč. Celková alokace 2 500 tis. Kč tedy nebude vyčerpána. Tato situace je
důsledkem úpravy podmínek pro získání dotace, kdy oproti minulému roku mohli
realizátoři MA21 a Zdraví 21 žádat pouze o podporu na jeden projekt (v roce 2010 na
2 projekty) a byl omezen rozsah podporovaných aktivit.
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Hodnocení žádostí v Operačním programu Evropská územní spolupráce AT-CZ
2007 - 2013
K 21. 9. 2011 byly odevzdávány projektové žádosti k hodnocení na 10. Monitorovací
výbor (MV) OP EÚS AT-CZ 2007-13, který se uskuteční 30. 11. - 1. 12. 2011.
U regionálního subjektu Kraje Vysočina pro OP EUS AT-CZ 2007-13 byly ke kontrole
odevzdány 3 projektové žádosti od vedoucího partnera (LP) z Kraje Vysočina a to:
- Zahradní terapie (LP: Chaloupky o.p.s.) – investiční projekt, rozpočet 2 mil. EUR,
- DY-THA (LP: Svazek obcí Železnice Kostelec-Slavonice) – investiční projekt, rozpočet
1 mil. EUR,
- Future of Waste (Energetická agentura Vysočiny) – rozpočet 900 tis. EUR.
V uvedeném období bude provedena kontrola a hodnocení celkem u 6 projektů,
ve kterých je zapojeno 7 subjektů z Kraje Vysočina. Celkem bylo pro projednání na
10. MV přijato 20 projektových žádostí.



Údaje ke kontrolní činnosti ORR
V období od 20. 9. 2011 do 14. 10. 2011 bylo provedeno 15 kontrol. Do 8. 11. 2011 je
v plánu dalších 6. Jedná se o kontroly z Fondu Vysočiny, OP VK a udržitelnosti
u grantových schémat SROP a MA21.

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


Oddělení kanceláře hejtmana
- ve dnech 22. – 25. 9. 2011 se uskutečnila pracovní cesta do Zakarpatské oblasti
Ukrajiny – slavnostní předání projektů realizovaných oběma regiony v roce 2011 do
užívání,
- dne 26. 9. 2011 proběhlo setkání Rady Kraje Vysočina se starosty obcí II. a III.,
- dne 10. 10. 2011 se uskutečnilo setkání Rady Kraje Vysočina s poslanci a senátory,
- dne 13. 10. 2011 se konalo v Brtnici „Setkání žen v politice, které působí v Kraji
Vysočina“,
- dne 21. 10. 2011 se uskutečnil již počtvrté Slavnostní večer u příležitosti předání
nejvyšších ocenění Kraje Vysočina.



„3B“ setkání
- Kraj Vysočina přivítal ve dnech 14. – 16. 9. 2011 nejvyšší představitele dvou
partnerských regionů Kraje Vysočina jmenovitě pana Jeana-Paula Bachyho,
prezidenta regionu Champagne-Ardenne, a Milana Belicu, předsedu Nitranském
samosprávného kraje. Jednoho dne programu návštěvy se zúčastnil také velvyslanec
Francouzské republiky v ČR J.E. pan Pierre Lévy.

 Budoucnost jaderné energetiky na Vysočině
Na základě „Směrnice o pravidlech, kterými se řídí činnost pracovních týmů pro řešení úkolů
přesahující působnost jednoho odboru nebo útvaru Krajského úřadu Kraje Vysočina“ byl
spisem KUJI 69861/2011 ustanoven pracovní tým k přípravě materiálu pro ZK se zadáním
„Zpracování komplexního materiálu pro jednání zastupitelstva kraje ve věci budoucnosti
Jaderné elektrárny Dukovany resp. budoucnosti jaderné energetiky na Vysočině“.
Koordinátorem týmu byl určen vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti OSH.
Podkladový materiál byl zpracován v požadovaném rozsahu (analýzy, statistiky, studie,
koncepce, rozbory, trendy vývoje apod.).


Pracovní jednání se složkami IZS
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Dne 27. 10. 2011 proběhlo pracovní jednání zástupců samosprávy Kraje Vysočina,
vedoucích základních složek IZS, zástupců Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajské správy a
údržby silnic KV a dalších dotčených orgánů a organizací. Předmětem jednání byla společná
příprava k zajištění bezpečného provozu na komunikacích v kraji včetně provozu na D1 a
vzájemná koordinace plánování oprav na D1 a komunikacích I., II. a III. třídy v kraji.


Jednání Bezpečnostní rady kraje na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost

Dne 3. 11. 2011 proběhlo výjezdní zasedání BRK v prostorách Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost za účasti hejtmana kraje a předsedkyně SÚJB Ing. Dany Drábové, Ph.D.
Členové Bezpečnostní rady kraje byli seznámení s působností a činností Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost a s organizací činnosti pracoviště Krizového koordinačního centra
SÚJB v případě vzniku mimořádné radiační situace na území ČR včetně prohlídky
pracoviště.
 Kalokagatia – spolupráce s Nitranským samosprávným krajem
Na základě vzájemné dohody mezi Krajem Vysočina a Nitranským samosprávným krajem
v oblasti krizového řízení se Kraj Vysočina zúčastnili soutěže „Župná Kalokagatia – mladý
záchranár 2011“. Soutěž se konala na území Nitranského kraje ve dnech 22. – 23. 9. 2011.
Kraj reprezentovala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Havlíčkův Brod.
Soutěž byla určena pro studenty středních škol a měla sportovně-vědomostní charakter
v oblastech civilní ochrany, první pomoci, ekonomiky, historie a geografie. Kritériem
hodnocení byla i fyzická zdatnost (orientační běh, šplh na laně apod.).


Prevence kriminality
- byla jmenována a zahájila činnost nová pracovní skupina pro oblast prevence
kriminality k vypracování bezpečnostní analýzy a sestavení návrhu Koncepce
prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2012 až 2015,
- ve spolupráci s odborem informatiky a odborem školství byla vyhlášena pro žáky
základních škol soutěž k problematice elektronické bezpečnosti „Internetu se
nebojíme“,
- ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy a městem Telč byla získána státní dotace
ve výši 267 tis. Kč na realizaci projektů zaměřených na práci s obyvateli sociálně
vyloučených lokalit v rámci celostátního programu Úsvit,
- ve spolupráci se studentkami Gymnázia Třebíč byl navržen a v rámci celostátního
kola nominován na jednu z Evropských cen prevence kriminality projekt z oblasti
elektronické bezpečnosti – „Proti kyberšikaně s vrtstevníky“.

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


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 39 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 10 návrhům zákona, k 7 návrhům
nařízení vlády, k 16 návrhům vyhlášek a k 6 návrhům materiálů nelegislativní povahy.



Návrh zákona
OddPKŽÚ připravil návrh zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Krajský úřad Kraje Vysočina převzal ocenění Podnik podporující zdraví III. stupně
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Oddělení řízení lidských zdrojů je nositelem strategického cíle krajského úřadu pro
období 2010 – 2012. Do konce roku 2011 obhájíme titul „Podnik podporující zdraví II.
stupně“, příp. dosáhneme vyššího stupně. Každoročně budeme realizovat minimálně dvě
akce na podporu zdraví zaměstnanců nebo slaďování rodinného a pracovního života
zaměstnanců, koordinuje činnosti ustanovené pracovní skupiny a značnou měrou
přispívá k realizaci aktivit. Oddělení řízení lidských zdrojů zpracovalo přihlášku a
podklady k účasti v soutěži Podnik podporující zdravím 2011 vedoucí k možnosti získání
uvedeného ocenění. Účast v soutěži podpořila a svým usnesením č. 0271/07/2011/RK ze
dne 15. 2. 2011 schválila rada kraje. Na základě podané přihlášky proběhl na krajském
úřadě audit Státního zdravotního ústavu Praha. Audit byl realizován za účelem ověření
kvality podpory zdraví a péče o zdraví zaměstnanců přímo v organizaci. Byl zaměřen na
kontinuitu již dříve dosažených výsledků a na jejich zlepšování. V návaznosti na již
udělená ocenění (v roce 2007 to byl získaný titul Podnik podporující zdraví I. stupně,
v roce 2009 pak ocenění Podnik podporující zdraví II. stupně) byla hodnocena kritéria
kvality podpory zdraví na pracovišti zpracovaná podle kritérií Evropské sítě podpory
zdraví na pracovišti. Krajský úřad dosáhl na nejvyšší ocenění udělované Státním
zdravotním ústavem Praha a může se tak pyšnit oceněním a užívat titul Podnik
podporující zdraví III. stupně, který nám byl udělen na další tři roky, tj. do roku 2014.
Slavnostní vyhlašování oceněných podniků a předání ocenění řediteli krajského úřadu
proběhlo dne 18. 10. 2011 v Kaiserštejnském paláci v Praze


Katalog vzdělávacích akcí
Ve sledovaném období došlo k aktualizaci Katalogu vzdělávacích akcí na II. pololetí
2011. Jednalo se o rozšíření vzdělávacích aktivit. Zařazena byla školení uživatelů
ArcGIS a řada vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Řízení lidských zdrojů v podmínkách
Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (zkráceně KVALITA 10) a v rámci projektu „Zvýšení
kvality řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina“ (zkráceně KVALITA 09).



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 .V období měsíce září a října proběhla dvě setkání
k prováděné analýze řízení lidských zdrojů a nastavených procesů na Krajském
úřadě Kraje Vysočina s vybranými respondenty. Dodavatel bude zpracovávat výstupy
z tohoto setkání.



Aktivita 02 Metodiky SŘLZ
Mentoring:
Stav: byla opakovaně vypsána veřejná zakázka s termínem lhůty pro podání nabídek
do 18. 10. 2011
Etický kodex:
Stav: uzavřena smlouva se zpracovatelem Pastorační středisko o. p. s., Hradec
Králové, probíhá spolupráce – dopracována plnoobsahová verze, podepsán
akceptační protokol, budou probíhat práce na stručném výtahu etického kodexu a
následně seznámení s etickým kodexem.
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Metodika výběru a dalšího rozvoje zaměstnanců:
Stav: byla vypsána veřejná zakázka, výběr dodavatele bude probíhat v druhé
polovině října.
Sonda spokojenosti:
Stav: vybrán dodavatel – spuštěno a ukončeno dotazníkové šetření, dodavatel
zpracovává výstupy.


Aktivita 03 Personální informační systém
Stav: vybrán dodavatel – KS program, probíhá implementace dat, 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: vybrán dodavatel - VOX, zahájena spolupráce, proběhla výměna podkladů pro
sestavení osobních profilů a kompetenčních modelů, dále dohoda organizačních
záležitostí ohledně vzdělávání. V I. části této aktivity byly rozeslány vedoucím
zaměstnancům dotazníky Osobni profil manažera Synergea© k vyplnění, které bude
zhotovitel zpracovávat. S GŘ proběhlo setkání se zástupcem zhotovitele, kde byl
představen zpracovaný návrh kompetenčního modelu. V II. části této aktivity probíhají
dle naplánovaného harmonogramu jednotlivé vzdělávací aktivity.



Aktivita 05 Rozvoj interních lektorů
Stav: vybrán dodavatel – Ing. Petra Hlaváčková, smlouva podepsána, probíhá
dohoda ohledně organizačních záležitostí. Od října probíhají dle naplánovaného
harmonogramu jednotlivé vzdělávací moduly této aktivity.

V Jihlavě dne 17. 10. 2011
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