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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 13. 12. 2011 s výhledem do 14. 2. 2012
Následující písemná zpráva zachycuje období od 13. 12. 2011 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 20. 1. 2012 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
14. 2. 2012 (1. zasedání v roce 2012). Je přílohou materiálu (ZK-01-2012-03, 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 testy migrovaných kostek a reportů ze stávajících datových tržišť, řeší se
grafická podoba portálu, probíhají práce na testování nových tržišť. V rámci Komodity 2 –
Ekonomika probíhá testování účetních závěrek příspěvkových organizací a byla
nasazena k testování hlavní kniha kraje. Před uzavřením smlouvy (do konání
zastupitelstva již uplyne lhůta) je Komodita 1 – nestrukturovaná data.



Ostatní aktivity
Probíhají testy nových formulářů vybraných podpůrných procesů (nepřítomnost na
pracovišti, cestovní příkazy) pro zefektivnění podpůrných procesů.

Odbor ekonomický (OE):


Příspěvek na výkon státní správy
- Na konci roku 2011 provedl ekonomický odbor v přeneseném výkonu státní správy
rozpočítání dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy a na školství do
rozpočtu obcí. Pro rok 2012 bylo ze státního rozpočtu na výkon státní správy pro
všechny obce Kraje Vysočina přiděleno 435 028 tis. Kč, což je však o 12 082 tis. Kč
méně než v roce 2011, kdy tento příspěvek činil 447 110 tis. Kč a dokonce
o 109 902 tis. Kč (tedy téměř 110 mil. Kč) méně než v roce 2010, kdy se jednalo
o částku 544 930 tis. Kč (částka ovlivněna zvýšením v objemu 2 mld. Kč, kterým stát
navýšil pro všechny obce státu prostředky na tento účel).
- V případě kraje příspěvek na výkon státní správy Kraje Vysočina v roce 2012 činí
65 875 tis. Kč, což je o 2 388 tis. Kč méně než v r. 2011 (částka 68 363 tis. Kč pro rok
2011) a o 8 844 tis. Kč méně než v roce 2010, což je ještě nižší než úroveň roku
2007, kdy jeho výše byla 68 801 tis. Kč., přestože za období 5 let došlo k přenosu
dalších agend výkonu státní správy na krajské úřady.



Daňové příjmy za rok a výsledek hospodaření za rok 2011
Pokud provedeme zhodnocení vývoje daňových příjmů kraje za rok 2011, tak
můžeme konstatovat, že daňové příjmy ve skutečné výši překročily rozpočet o částku
235 797 tis. Kč. Tato částka zůstala na běžném účtu kraje a stala se součástí
disponibilního zůstatku, který bude díky tomu a díky prostředkům za nevyplacené
nerealizované výdaje a neplánované příjmy poměrně vysoký a který se bude spolu
s dalšími prostředky rozdělovat v roce 2012 (např. na závazky z roku 2011 a ostatní
potřeby nebo na alokaci do Fondu Vysočiny).
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Odbor informatiky (OI):


Projekty Integrovaného operačního programu (IOP)
Vedle projektu Technologického centra kraje byly dokončeny části projektů Vnitřní
integrace úřadu (groupware, systém logování), Digitální mapy veřejné správy (účelová
katastrální mapa) a Digitalizace a ukládání (pořízení Krajské digitalizační jednotky).
Dokončovány jsou aktivity Portál ÚAP a Krajské digitální úložiště.
Ve fázi vyhodnocování veřejné zakázky je tzv. Krajská digitální spisovna.
V rámci projektů je plánována poslední zakázka řešící problematiku připojení KrÚ
k Základním registrům a řešení tzv. Identity managementu.



Základní registry
V prvních týdnech roku 2012 začalo MVČR aktivněji informovat kraje a města
o problematice stěžejního projektu rozvoje eGovernmentu v ČR – Základní registry. Přes
mnohdy nekoordinovaný postup státních orgánů, odlišnost výkladů příslušné legislativy
a nedostatek konkrétních technických informací je stále zřetelnější, že spuštění
základních registrů k 1.7.2012 bude mít poměrně zásadní dopady na podobu a provoz
informačních systémů samospráv. Za tímto účelem OI připravuje ve spolupráci
s ostatními kraji informační kampaň zaměřenou především na ORP.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2012 jsou prováděny u vybraných
příjemců následné veřejnosprávní kontroly použití veřejných finančních podpor
poskytnutých z rozpočtu kraje a z Fondu Vysočiny.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v Kraji Vysočina
(přenesená působnost)
Na konci ledna 2012 byla zahájena konečná přezkoumání hospodaření obcí
a dobrovolných svazků obcí za rok 2011. Do června 2012 musí kontroloři krajského
úřadu přezkoumat hospodaření 603 obcí a 44 dobrovolných svazků obcí v kraji.

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 implementační fáze se podílí na vlastním testování postupů
a formulářů, zajišťuje proškolení vybraných skupin zaměstnanců v I. fázi testování (odbor
informatiky, odbor analýz, odbor kontroly, oddělení interního auditu), spolupracuje na
tvorbě souvisejících vnitřních předpisů a podrobných pracovních postupů.
 Správa autoprovozu
Oddělení hospodářské správy v rámci implementační fáze aktivity „Zefektivnění
podpůrných procesů“ provádí testování systému Webdispečink k zajištění sledování
a přenosu základních evidenčních údajů (elektronické knihy jízd) a provozních nákladů
vozidel autoparku do datového skladu kraje.
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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 již před koncem roku 2011 provedeny
rekultivační práce – technická rekultivace a výsadba dřevin v množství téměř 10 000 ks
převážně listnatých stromků. Nadále pokračuje monitoring jakosti podzemních
a povrchových vod na lokalitě. Průběh sanace je sledován při pravidelných kontrolních
dnech 1x měsíčně, kterých se účastní i zástupci krajského úřadu, OLVHZ.



Seminář pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností
OLVHZ uspořádal dne 20. 12. 2011 v sídle kraje v Jihlavě seminář pro vodoprávní úřady
obcí s rozšířenou působností k aktuálním otázkám vodoprávních řízení vedených podle
vodního zákona ve vazbě na zákon stavební. Lektorkami byly členky výkladové komise
Ministerstva zemědělství k vodnímu zákonu.



Metodická porada pro vedoucí odborů ŽP obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností
OLVHZ a OŽP uspořádaly dne 31. 1. 2012 v sídle kraje v Jihlavě metodickou poradu
určenou pro vedoucí odborů ŽP obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Cílem
metodické porady bylo shrnutí legislativních změn na jednotlivých úsecích státní správy
v oblastech životního prostředí a zemědělství za rok 2011 s výhledem na rok 2012,
zkušenosti z odvolacích a přezkumných řízení, problematika správního řízení a výkonu
přenesené působnosti apod.



Metodická porada státní správy lesů a myslivosti obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností
OLVHZ uspořádal dne 16. 12. 2011 v sídle Kraje Vysočina poradu určenou pro
pracovníky státní správu lesů a myslivosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
Cílem metodické porady bylo předání aktuálních informací z obou úseků, zkušeností
z vedení správních řízení a dalšího výkonu přenesené působnosti.



Národní lesnický program II
V rámci řešení Národního lesnického programu pro období do roku 2013 (NLP II)
proběhlo dne 12. 1. 2012 jednání Koordinační rady NLP II. Aktuálně byla projednávána
klíčová akce 2 - Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit
konkurenceschopnost lesnického sektoru a klíčová akce 13 - Zvýšit přínos lesů
a lesnictví (lesnického zboží, služeb) pro rozvoj venkova.



Vyhlášení Výzvy č. 6/2012 – zemědělské akce
Byla vyhlášena Výzva č. 6/2012 – zemědělské akce k „Zásadám Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v Kraji Vysočina
pro období 2007–2013 z rozpočtu Kraje vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ ve
znění Dodatku č. l a 2. Žádosti mohli zájemci předkládat od 11. 1. 2012 do 10. 2. 2012.



Semináře se zemědělskou tématikou
OLVHZ pod záštitou radního Ing. Josefa Matějka uspořádal v lednu dva semináře. Dne
12. 1. 2012 seminář pro včelaře na téma problematika moru včelího plodu a evropské
dotace do oblasti včelařství a 25. 1. 2012 seminář k problematice půdoochranných
technologií, který se konal v rámci Dohody o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní
Rakousy a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina.



Setkání se zástupci neziskového sektoru
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OLVHZ ve spolupráci s radním Ing. Josefem Matějkem uspořádal setkání se zástupci
neziskového sektoru – chovateli, zahrádkáři a myslivci. Na schůzkách si přítomní
vyměnili zkušenosti a domluvili se na další spolupráci v roce 2012.
Odbor sociálních věcí (OSV):
 Barevné Vánoce
Začátkem prosince proběhla společenská akce pro veřejnost Barevné Vánoce. Opět jako
každý rok byla akce spojena s prodejem výrobků uživatelů příspěvkových organizací
Kraje Vysočina z oblast sociálních služeb.
 Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil ve sledovaném období
první verzi Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina pro období 2012–2015 k předložení
samosprávných orgánům Kraje Vysočina. Návrhová část koncepce počítá se základními
čtyřmi pilíři opatření:
- podpora vytváření vhodných socio-ekonomických podmínek pro fungování rodin
a spoluvytváření prostředí příznivého rodině,
- podpora slaďování pracovního a rodinného života,
- podpora žádoucích funkcí rodiny včetně podpory služeb pro rodiny,
- osvěta informační činnosti a podpora spolupráce.
Pro každý rok bude zpracován samostatný akční plán, který bude řešit priority daného
konkrétního období.
 Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina
Ve sledovaném období dokončili pracovníci odboru sociálních věcí přípravu dokumentu
krajské strategie protidrogové politiky na období 2012–2015. Dokument vychází
z Protidrogové strategie Evropské unie na období 2005–2012, Národní strategie
protidrogové politiky na období 2010–2018 a současně navazuje na Strategii
protidrogové politiky Kraje Vysočina z období 2006–2010. Na Strategii protidrogové
politiky Kraje Vysočina budou navazovat dva dvouleté akční plány, ve kterých budou
rozpracovány opatření a aktivity k naplnění cílů strategie včetně financování. Specifické
cíle:
- primární prevence,
- minimalizace škod,
- léčba a resocializace,
- koordinovaný postup a financování.
 Poklepání základních kamenů v rámci Transformace ÚSP Jinošov
Proběhlo slavnostní poklepání základních kamenů nově vznikající zařízení pro klienty
Domova bez zámku, příspěvkové organizace ve Velké Bíteši a Náměšti nad Oslavou.
Jedná se celkem o čtyři domácnosti a jednu administrativní budovu. Nové objekty by
měly být dokončeny v polovině roku 2013. Nové domovy jsou budovány v rámci projektu
Transformace ÚSP Jinošov. Projekt představuje změnu ústavní péče pro handicapované
spoluobčany na způsob bydlení v běžném prostředí.
 Jednání se zástupci Dolního Rakouska
Ve sledovaném období proběhla schůzka se zástupci země Dolní Rakousko za účelem
přípravy za společného evropského projektu: „Význam know-how v seniorské politice
a koncepci této oblasti reagující na demografickou strukturu obyvatel“. Předložení
projektu se předpokládá v březnu 2012. Další pracovní jednání proběhne s partnerem
dne 27. 1. 2012 a bude se týkat příprav v rámci evropského projektu a další spolupráci
ohledně systému propojení Rodinných pasů.
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Individuální projekt „Podpora systému primární prevence sociálně
patologických jevů“
Koncem roku byla všem školám nabídnuta možnost „vzdělávání pro sborovny“, které má
pedagogům v rámci jednotlivých škol napomoci k lepší orientaci v problematice
rizikového chování. Průběžně dochází k aktualizaci webových stránek projektu, které
nabízejí nejen pedagogům, ale i široké veřejnosti informace o problematice sociálně
patologických jevů. Dále vznikly dva nové informační letáky týkající se řešení
problematiky rizikového chování. Za rok 2011 bylo v rámci projektu podpořeno 7963 dětí
realizovanými programy specifické primární prevence a 594 pedagogů odbornými
semináři zaměřenými na prevenci rizikového chování.


Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální
projekt
Během měsíce prosince byla ukončena veřejná zakázka „Provozování nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež v Kraji Vysočina IX“. Vítězným dodavatelem se stala Oblastní
charita Havlíčkův Brod. Finanční podpora této sociální služby pro období od 1. 1. 2012
do 31. 3. 2013 činí 2 908 600,- Kč.
 Převod agend na úřady práce – sociální reforma
Ve vazbě na sociální reformu byly od 1. 1. 2012 převedeny agendy sociálních dávek
a inspekcí kvality sociálních služeb převedeny na úřady práce. Od stejného data odbor
vykonává novou kompetenci – metodik sociální práce.
 Konference k evropskému roku 2012
Dne 26. 1. 2012 se uskuteční u příležitosti slavnostního zahájení Evropského roku
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 na Vysočině konference s mezinárodní
účastí. Pozvánka s programem byla všem zastupitelům zaslána.
 Univerzita třetího věku
Ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava pokračuje výuka v rámci
univerzity třetího věku. Pro její účastníky jsou připraveny na měsíc leden tyto
přednášky – Paměť a její poruchy, Paměť a životospráva a Efektivita trénování paměti
pro seniory. Dokončuje se program pro další pracoviště univerzita třetího věku, tentokrát
v Domově pro seniory Pelhřimov. Přednáškové cykly budou zahájeny na jaře letošního
roku. Tento krok je součástí systémového zasíťování touto aktivitu v Kraji Vysočina.
Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Připomínky ke Koncepčnímu záměru reformy sytému financování regionálního
školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo 28. 11. záměr reformy
financování regionálního školství. Tento dokument považuje OŠMS za nedopracovaný.
V materiálu chybí řada kvantitativních parametrů, např. normativy pro speciální školství
a konkrétní metodiky výpočtu normativu pro různé velikosti skupin v případě učebních
oborů ve víceoborových třídách. Zejména však není propracována metodika normativně
nákladového financování. Dále nejsou v dokumentu dostatečně popsány základní vazby.
Dle názoru OŠMS bude cílem reformy dosažení úspor státního rozpočtu se snahou
přenést finanční zatížení na rozpočty obcí a krajů, zřizovatelů škol a školských zařízení.
Z těchto důvodů OŠMS nedoporučuje zahájit realizaci reformy od roku 2013.



Olympiáda dětí a mládeže
Her V. zimní olympiády dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji se ve dnech 29. 1. –
3. 2. 2012 zúčastnila také výprava reprezentantů Kraje Vysočina. Kraj reprezentovalo 74
mladých sportovců, kteří soutěžili v alpském a klasickém lyžování, biatlonu,
snowboardingu, hokeji, rychlobruslení a krasobruslení
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Odbor zdravotnictví (OZ):


ERP
Příprava následujících číselníků ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními:
hospodářská střediska
věcné skupiny
účtový rozvrh
účetní skupiny zboží a majetku
Přípravné práce na zahájení implementace systému FAMA+, který je součástí
implementaci ERP.



Příprava dodatků ke stávajícím smlouvám na dodávky spotřebního
zdravotnického materiálu, včetně jednání s dodavateli
Vzhledem ke změně zákonné sazby DPH bylo nutné dodatkovat jednotlivé smlouvy
o dodávkách. Dodatek je připravován na smlouvy v oblasti (inkontinence, obvazový
materiál, náplasti, hygienické potřeby).



Příprava exportů z nemocničních lékáren do datového skladu
Zahájení jednání o struktuře exportovaných dat ze stávajících lékárenských systémů
do připravovaného datového skladu Kraje Vysočina.


-

Školení
Odbor zdravotnictví uspořádal pro zaměstnance zdravotnických zařízení a oddělení
zdravotní péče školení kodérů DRG.



IOP – ZZS
Příprava podkladů k zadávací dokumentaci – projekt Standardy operačního řízení
ZZS Kraje Vysočina.



Projednávání návrhů finančních plánů zdravotnických zařízení na rok 2012


-

Příprava na legislativu z oblasti zdravotnictví účinnou od 1. 4. 2012
konzultace k novým právním předpisům na MZ ČR, aktivní účast v pracovní skupině
k aplikaci zákona o zdravotních službách



Slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku celostátní soutěže Bezpečná
nemocnice 22. ledna 2012 v Horáckém divadle Jihlava.



Konání 5. ročníku celostátní konference Dny bezpečí 23. ledna 2012 na Krajském
úřadě Kraje Vysočina.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Výkon přenesené působnosti v oblasti integrované prevence a posuzování
vlivů na životní prostředí (EIA)
Ve sledovaném období byl zaznamenán nárůst počtu změn integrovaných povolení.
Jednalo se o rozšiřování výroby (sklárny, povrchové úpravy kovů), ukončení nebo
přerušení činnosti a změny majitelů (velkochovy hospodářských zvířat, výrobny krmných
směsí), kdy ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) a hygienou (KHS)
je nutné nově a urychleně nastavit parametry provozu a podmínky ochrany životního
prostředí.
Na úseku posuzování vlivů na životní prostředí byly řešeny záměry jako jsou např.
bioplynové stanice, proti kterým se v posledním období projevil zvýšený počet námitek
místních samospráv a občanů. V průběhu zjišťovacího řízení bylo uplatněno veřejností
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velké množství nesouhlasů (a probíhá medializace) zejména u záměru Výstavba
vědeckotechnického parku a laboratoří efektivního využívání biomasy v energetice
(experimentální bioplynová stanice), který je navržen v katastru a obci Telč.
Naopak rozsáhlý záměr Vedení 400 kV V413 – zaústění do transformovny Mírovka byl
Ministerstvem životního prostředí bezproblémově ukončen kladným stanoviskem
(s podmínkami).
 Výkon přenesené působnosti v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu
Významnými akcemi náročnými na zúřadování bylo vydávání souhlasů k trvalému
a dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) k významným
stavbám, kdy žadatelem je často Kraj Vysočina. Odbor zajistil koordinaci a spolupráci
s odborem dopravy a odborem majetkovým, zejména k opravě podání a doplnění
chybějících náležitostí a za účelem splnění lhůt. Také byla provedena oprava výpočtu
odvodů a ploch a kubatur ornice v důsledku snížení rozsahu odnětí a kraji tím byly
ušetřeny finanční prostředky.
Za účelem sjednocení výkonu státní správy pověřených obcí byla vypracována metodika
k postupu správních orgánů ochrany zemědělského půdního fondu.
 Měření kvality ovzduší v Jihlavě
Na konci roku 2011 byla uzavřena smlouva na provedení měření a vyhodnocení kvality
ovzduší v Jihlavě. Termín realizace do 30. 6. 2012. Proběhla příprava tiskové konference
Prezentace výsledků měření v Jihlavě v roce 2011, která se uskuteční následně
16. února 2012 od 10 hodin na jihlavské radnici.


Seminář pro ohlašovatele do Integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností
Dne 9. 1. 2012 se v kongresovém sále krajského úřadu konal seminář pro ohlašovatele
do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), do kterého mají od
letošního roku povinnost podávat hlášení podle zákona o odpadech všichni původci
odpadů. Zúčastnilo se 230 osob z řad podnikatelů. Pro velký zájem byl seminář
souběžně realizován i v dalších zasedacích místnostech s využitím audiovizuální
techniky (přenos z kongresového sálu).
 Metodické porady pro obce s rozšířenou působností
Odbor životního prostředí uspořádal dne 10. 1. 2012 metodickou poradu pro úředníky
obcí s rozšířenou působností na úseku odpadového hospodářství.
Následně pak 31. 1. 2012 odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem lesního
a vodního hospodářství a zemědělství uspořádaly poradu pro vedoucí odborů životních
prostředí obcí s rozšířenou působností.
 Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Dne 29. 12. 2011 byla Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem převzata
dokončená dokumentace Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina
(ISNOV), konkrétně jeho směrná část. Současně dne 16. 1. 2012 proběhlo 11. zasedání
řídícího výboru ISNOV, kde všichni přítomní členové řídícího výboru souhlasili se zněním
dokumentace Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina – analytická,
návrhová, směrná část. Řídící výbor požádal, aby města, městyse a obce a kraj, které
jsou smluvními stranami projektu, vzaly tuto dokumentaci na vědomí a vyjádřily souhlas
s pokračováním prací na projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji
Vysočina dle závěrů dokumentace.
Dále byl projednán a schválen harmonogram práce na projektu na rok 2012.
Dne 17. 1. 2012 se v souvislosti s převzetím a zveřejněním kompletní dokumentace
konala tisková konference k tématu Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji
Vysočina.
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Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Konference „Správní řád v praxi krajských úřadů“
Ve dnech 2. – 3. února 2012 proběhne pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina
MUDr. Jiřího Běhounka v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina již 6. ročník
konference/workshopu „Správní řád v praxi krajských úřadů“, na který je již tradičně
přihlášeno více než 100 účastníků.



Oblast občanských průkazů
V souvislosti s novelou zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, byla zpracována metodika k provádění zákona, denně jsou řešeny
problémy spojené s provozováním systému ISOP.



Oblast matriky a státního občanství
Během měsíců ledna a února 2012 proběhne nejprve shromáždění a následné předání
matričních knih a druhopisů matričních knih Moravskému zemskému archivu za okresy:
Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou, knihy narození do roku 1911, knihy manželství
a úmrtí do roku 1936.

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


Doprava
V období listopad–prosinec 2011 bylo uloženo 51 pokut ve výši 330 000 Kč. Do rozpočtu
Kraje Vysočina propadlo v tomto období 53 vybraných kaucí ve výši 870 000 Kč. Byla
vrácena 1 kauce ve výši 9 000 Kč. Bylo provedeno 10 kontrol státního odborného dozoru
nákladní dopravy v provozovnách dopravců, při nichž bylo zkontrolováno 24 vozidel. Bylo
provedeno 9 kontrol státního odborného dozoru nákladní dopravy na silnicích, při nichž
bylo zkontrolováno 52 vozidel. Byly provedeny 4 kontroly státního odborného dozoru
osobní dopravy na silnicích, při nichž byly zkontrolovány 4 autobusy.



Projektové řízení
V uvedeném období byly přijaty dotace z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihovýchod v objemu 45 mil. Kč. Na rekonstrukce silnic bylo využito předfinancování
Státním fondem dopravní infrastruktury ve výši 250 mil. Kč.
V rámci projektu Dosažitelnost spojuje byla uvedena do provozu mezinárodní
autobusová linka Telč – Raabs/Thaya.



Fond Vysočiny – GP „Bezpečná silnice 2011“
Byly proplaceny žádosti o platbu ve výši 230 000 Kč.
Je připravováno vyhlášení nového GP „Bezpečná silnice 2012“.



Veřejná doprava
Je uzavřena smlouva o závazku veřejné služby na rok 2012 s dopravcem
Jindřichohradecké místní dráhy a.s., projednává se uzavření smlouvy o závazku veřejné
služby na rok 2012 s dopravcem České dráhy a.s.
Jsou projednávány návrhy smluv s dopravci o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě na rok 2012.



Investiční výstavba
Byly dokončeny a vyúčtovány stavby hrazené v roce 2011 z rozpočtu Kraje Vysočina, ze
Státního fondu dopravní infrastruktury a prostřednictvím evropských fondů. Byla
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zahájena příprava a organizace výběrových řízení na přípravu a realizaci staveb v roce
2012.


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
V organizaci probíhá kontrola zřizovatele na hospodaření s veřejnými prostředky
organizace.

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. Rovněž stále pokračují jednání s pracovníky Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti ROP JV ohledně technických problémů s 3D skenováním.
Výsledek těchto jednání a tedy i další postup realizace tohoto projektu bude
předložen radě kraje ke schválení.
- v projektu „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ došlo k proplacení závěrečné
žádosti o platbu. Financování projektu bylo tedy ukončeno, proplacená částka dotace
byla následně převedena do fondu strategických rezerv. Projekt se nyní nachází ve
fázi udržitelnosti.
- v projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“
pokračují stavební práce na rekonstrukci objektu zámku. Byly zhotovovány přehledy
s porovnáním původního stavu a nového stavu prováděcí dokumentace expozic pro
posouzení změn Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti ROP JV (ÚRR). Dále
byla zajišťována koordinace prací mezi stavbou a expozicemi. ÚRR zaslal vyjádření
k předloženým úpravám/změnám projektu expozic, v němž všechny změny schvaluje
a s výjimkou 7 nově zařazených prvků uznává vše za způsobilé. Bylo vyhlášeno
jednací řízení bez uveřejnění na dodatek č. 2 stavby. Současně byla zahájena
příprava veřejné zakázky na dodavatele expozic a veřejných interiérů.
 Anketa Zlatá jeřabina
Zahájena příprava 8. ročníku veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2011. Od 2. ledna do 3. února 2012 proběhl sběr nominačních návrhů
do obou vyhlašovaných kategorií Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví, vlastní
hlasování se uskuteční od 5. března do 15. dubna 2012.
 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 (poskytování konzultací před odevzdáním žádostí, kontrola
administrativních náležitostí),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (poskytování konzultací
před odevzdáním žádostí, kontrola administrativních náležitostí, předložení ke
schválení příslušným orgánům kraje),
- dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - administrace
(kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, konzultace projektů
připravovaných pro rok 2012)
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (kontrola
vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, konzultace projektů
připravovaných pro rok 2012),
- dotace na zpracování předprojektové dokumentace pro účely obnovy kulturních
památek (konzultace projektů připravovaných pro rok 2012),
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-

-

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)
schválení nových zásad na podporu měst Kraje Vysočina, na jejichž území se
nachází památky UNESCO


-

Spolupráce na dalších projektech a aktivitách
Spolupráce na přípravě projektu Vysočina fandí kultuře a na aktivitách příspěvkových
organizací zaměřených na přeshraniční spolupráci s Dolním Rakouskem.


-

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).
zpracování podnětů k věcnému záměru nového památkového zákona a připomínkové
řízení k prováděcí vyhlášce novely památkového zákona v oblasti archeologie
dne 15. 12. 2011 proběhl odborný metodický seminář pro pracovníky obcí
s rozšířenou působností na úseku památkové péče a Národního památkového
ústavu, územního pracoviště Telč
Finanční mechanismus EHP/Norska
Provedena průběžná kontrola udržitelnosti programu „Kulturní dědictví Vysočiny“.

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Probíhají výběrová řízení na stavební práce pro akce dle příslušných kapitol rozpočtu
Kraje Vysočina na rok 2012.
Probíhá projektová příprava na akce r. 2012.
Probíhají dokončovací práce na akcích z roku 2011, např. Rekonstrukce kuchyně – ul.
Ke Skalce – dokončení 08 2012, Dětský domov Humpolec – rekonstrukce střechy
a podkroví – dokončení 05 2012, Česká zemědělská akademie – hydroizolace –
dokončení 05 2012, Domov důchodců Ždírec – rekonstrukce – dokončení 02 2012



Některé významné úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Jsou připravovány k projednání a následnému uzavření kupní smlouvy na získání
nemovitostí pro realizaci projektů Transformace ÚSP Jinošov (k.ú. Pucov, k.ú. Okříšky)
a Transformace Těchobuz (k.ú. Cetoraz, k.ú. Pelhřimov).
Probíhá majetkové vypořádání pozemků v průjezdních úsecích obcí.
Průběžně se řeší nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům pod silnicemi II. a III.
tříd.
Je připravován prodej nepotřebného nemovitého majetku – k.ú. Třebíč, k.ú. Lipnice nad
Sázavou, k.ú. Světlá nad Sázavou, k.ú. Havlíčkův Brod.
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Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období ORR realizoval nebo bude realizovat tyto činnosti:
- byl ukončen 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. Smlouvy o realizaci
grantového programu byly uzavřeny s 33 příjemci v celkové výši 92 229 963,07 Kč,
- byl ukončen proces věcného hodnocení projektů ze 3. výzvy předkladatelům
grantových projektů v oblasti podpory 3.2. Z celkem 27 projektů předložených
k věcnému hodnocení získalo více jak 65 bodů 15 projektů v souhrnné výši
46 252 418,30 Kč. Tyto projekty byly předloženy na jednání Výběrové komise dne
11. 1. 2012. Výběrová komise projednala tyto žádosti o finanční podporu a vybrala
9 projektů jako vhodných k podpoře. Výsledná výše finanční podpory všech
9 projektů je 25 922 981,71 Kč,
- k připomínkám byly řídícímu orgánu MŠMT ČR předloženy 3 projektové žádosti do
oblastí podpory 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu,
5.2 Informovanost a publicita programu a 5.3 Zvýšení absorpční kapacity subjektů
implementujících program OP VK. Finanční prostředky, které budou poskytnuty po
schválení projektových žádostí na zabezpečení realizace globálních grantů OP VK
v Kraji Vysočina, činí 16 278 770,20 Kč.


Nové podpořené projekty OP AT – CZ (Zdraví bez hranic, Dosažitelnost spojuje)
a výsledky monitorovacího výboru tohoto programu
Na přelomu listopadu a prosince 2011 se konalo 10. zasedání Monitorovacího výboru
OP EÚS Rakousko - ČR. Organizace z Kraje Vysočina jsou zapojeny v pěti z celkem
17 schválených projektů. Žadatelé z Vysočiny budou realizovat přeshraniční aktivity ve
výši 1,7 mil. eur.
Mezi schválenými projekty jsou dva projekty, kde partnerem je Kraj Vysočina:
- ZDRAVÍ BEZ HRANIC, realizace 1. 1. 2012 - 31. 3. 2014, celkový rozpočet
750.000 eur, z toho Kraj Vysočina 300.000 eur. Cílem projektu je optimalizovat
poskytování zdravotní péče v nemocničních zařízeních našeho kraje (analýzy
lidských zdrojů, demografická proměna a stárnutí obyvatelstva) a navázat odborné
kontakty se zahraničními pracovišti. Tento projekt je realizován ve spolupráci
s Dolním Rakouskem a Jihomoravským krajem, za součinnosti Jihočeského kraje,
- DOSAŽITELNOST SPOJUJE (Mezinárodní autobusová linka Telč – Dačice –
Slavonice – Dobersberg – Karlstein a.d. Thaya – Raabs a.d. Thaya). Realizace
1. 10. 2011 - 31. 12. 2013, celkový rozpočet 610.000 eur, z toho Kraj Vysočina
60.000 eur. Projekt je zaměřen na zlepšení dopravní obslužnosti a zkvalitnění
nabídky cestovního ruchu v přeshraničním regionu podél osy Kostelec-SlavoniceWaidhofen-Raabs an der Thaya. Od poloviny prosince 2011 mohou pěší i cyklisté
využít pravidelné víkendové autobusové linky mezi městy Telč a Raabs s napojením
do vzdálenějších míst regionů. Tento přeshraniční spoj bude sloužit cestujícím
a turistům po dobu 2 - 3 let. Tento projekt je realizován ve spolupráci s Dolním
Rakouskem a Jihočeským krajem.
V uvedeném období rovněž ORR připravil projekt Zásah bez hranic, který byl předložen do
Fondu malých projektů Cíle 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika
2007 – 2013 a pracuje na přípravě projektu „Euroregion Dunaj – Vltava“.
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 Příprava aktivit MA 21
V rámci realizace projektu Zdravý Kraj Vysočina a projektu MA-G 21 (Spolupráce mezi
místní Agendou 21 v Kraji Vysočina a programem „Gemeinde 21“ v Dolním Rakousku)
probíhá příprava několika aktivit.
Na 2. 2. 2012 připravujeme Setkání zdravých měst a obcí realizujících MA 21, které bude
probíhat v prostorách KrÚ.
Od 1. 1. 2012 je vyhlášen Skutek roku 2011 (nominace, oceňování a výběr skutků
fyzických osob a projektů právnických osob). Cílem je upozornit na příklady dobré praxe
z kraje, které mohou sloužit jako motivační příklad pro ostatní. Více informací je uvedeno
na odkazu www.kr-vysocina.cz/skutekroku.
Od 15. 2. 2012 bude probíhat přihlašování na Čistou Vysočinu 2012. Akce, kterou
tradičně pořádáme v rámci oslav Dne Země, spočívá v organizovaném sběru odpadků
podél komunikací v Kraji Vysočina.
Rovněž připravujeme setkání mikroregionů a MAS, které se uskuteční 7. 3. 2012
v Havlíčkově Brodě.
 Příprava Kraje Vysočina na příští programovací období EU 2014-2020
V průběhu ledna bylo dokončeno zpracování Strategie Kraje Vysočina 2020 (dále
„Strategie“) – tento koncepční dokument identifikoval základní rozvojové směry (prioritní
témata) Kraje Vysočina pro toto období a zároveň reflektoval nejzásadnější dokumenty,
které předurčují podobu nového programovacího období. Do tvorby Strategie byly
zapojeny příslušné odbory krajského úřadu a pracovní skupina složená ze zástupců
zastupitelstva kraje, která projednala Strategii na svém posledním zasedání dne
9. 1. 2012. Strategie bude sloužit jako podklad k návrhu rozpracování národních
rozvojových priorit a Strategii regionálního rozvoje ČR. Aktuální znění této krajské
Strategie je předloženo ZK na vědomí.
Ze strany MMR byl Kraj Vysočina požádán o připomínkování návrhové části Strategie
regionálního rozvoje ČR, který patří de facto mezi nejzásadnější dokumenty na úrovni
státu z hlediska nastavení priorit pro příští programovací období. K tomuto dokumentu
byly ve spolupráci s odbory KrÚ a na základě zpracované Strategie Kraje Vysočina 2020
odeslány připomínky.
V uvedeném období i nadále ORR spolupracoval a vypracovával podklady pro Pracovní
skupinu Strategie Jihovýchod, která koordinuje přípravu regionu NUTS II Jihovýchod pro
příští programové období EU. Jednalo se zejména o rozpracování případných intervencí
za jednotlivé tématické oblasti s uvedením návrhů možných řešení a dopadů.


Projektové řízení

Čerpání finančních prostředků nejen ze strukturálních fondů EU s sebou
v posledních letech přineslo nárůst realizovaných projektů, a to napříč téměř všemi
činnostmi úřadu. V souvislosti s realizací těchto projektů bylo také třeba získat
celkový přehled o všech realizovaných akcích, a to zejména v souvislosti s finančními
toky, harmonogramy, povinnostmi či sledování udržitelnosti (tj. závazků, které kraj
má po ukončení realizace projektů). V této době pro tuto evidenci slouží Helpdesk
a finanční toky jsou poté evidovány v Kevisu. Tento systém je náročný na zadávání,
aktualizaci a propojení jednotlivých dat. Proto je pro usnadnění práce projektových
a finančních manažerů a pro získání relevantních sestav dat potřebných pro
rozhodování na úrovni samosprávy a vedení úřad připravován nový systém
projektového řízení, kde budou všechna data zadávána hromadně a bude z nich
možné snadno vytvořit potřebné sestavy. Tato aktualizace systému projektového
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řízení je realizován ORR v rámci projektu KVALITA 09, který je financován
z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
V současné době je navržen systém a aplikace, jejímž prostřednictvím budou data
zadávána. Systém nyní prochází při koordinaci ORR připomínkovým řízením ze
strany finančních a projektových manažerů. Součástí celého procesu bude následně
také v prvním čtvrtletí roku 2012 představení celého systému všem zaměstnancům,
kterých se realizace projektů týká a vzdělávací kurz, jehož cílem bude proškolit
dotčené pracovníky. Z tohoto důvodu ORR ve sledovaném období připravil
akreditační žádost „Projektového řízení“, která byla předložena na MV ČR
k posouzení.
ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):


Hlavní plánovací dokumenty úseku HOPKS a obrany
V lednu 2012 vydal Odbor sekretariátu hejtmana (OSH) „Zaměření činnosti obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
v roce 2012“. Jedná se o dokument specifikující hlavní roční úkoly na daném úseku
a vymezující rozsah spolupráce zejména s krajským úřadem, hasičským záchranným
sborem a Správou státních hmotných rezerv.
Dále krajský úřad v návaznosti na schválení nové verze Plánu obrany České republiky
(schválen usnesením vlády ze dne 27. 9. 2011) připravuje aktualizaci dílčího plánu
obrany. Za účelem jeho zpracování byly rovněž v lednu 2012 osloveny obce s rozšířenou
působností k vypracování aktualizovaných podkladů dílčího plánu obrany.



Plánování cvičení „ZÓNA 2013“
Dne 25. 1. 2012 se zástupci OSH zúčastní 2. jednání řídící skupiny cvičení „ZÓNA 2013“.
Cvičení „ZÓNA 2013“ je plánováno jako vnitrostátní vícestupňové cvičení orgánů
krizového řízení dotčených ÚSÚ, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a ČEZ EDU.
Tématem cvičení je procvičit činnost ústředních správních úřadů, správních úřadů
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, složek integrovaného záchranného systému
a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou
havárií na Jaderné elektrárně Dukovany. Cvičení bude provedeno jako třídenní v termínu
11. 3. – 7. 4. 2013.



Prezentace Kraje Vysočina ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě během
Světového poháru v biatlonu
V průběhu pěti závodních dní navštívilo světový pohár celkem 46 tisíc diváků z celého
světa. Při závěrečných nedělních stíhacích závodech mužů a žen byl vytvořen nový
rekord v návštěvnosti, do areálu si našlo cestu 18 tisíc fanoušků. K vynikající nedělní
atmosféře přispěl také promotým Kraje Vysočina, který zpříjemňoval fanouškům celý
sportovní den svými společenskými aktivitami. Zraky diváků a členů svazu biatlonu se
nyní začínají upírat na přípravy únorového Mistrovství světa v biatlonu 2013. Organizátoři
očekávají velký divácký zájem, podle odhadů by každý den mělo závody navštívit okolo
25 tisíc lidí. K celkové rekonstrukci a přeměně areálu přispěje Kraj Vysočina částkou
60 miliónů korun.



Veřejná diskuze na téma jaderná energetika v rakouském Raabs an der Thaya dne
19. 1. 2011
Akce se uskutečnila jako jedna z aktivit projektu KID CZ-A v areálu fary Lindenhof v obci
Obernsdorf u města Raabs an der Thaya. Rakouskými přednášejícími byli pan Wolfgang
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Kromp, mimořádný profesor Vídeňské univerzity, vedoucí Ústavu pro výzkum
bezpečnosti a rizika, pan Emmerich Seidelberger, expert na jadernou energetiku a pan
Andreas Molin, ředitel odboru V/6 jaderná koordinace (Nuklearkoordination)
z rakouského Spolkového ministerstva zemědělství a lesnictví, životního prostředí
a vodního hospodářství. Za českou stranu na pódiu diskutovali pan Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina, paní Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost a pan Tomáš Žák, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany. Akci moderoval pan
Reinhard Linke ze Zemského studia ORF Dolní Rakousko. Akce se aktivně zúčastnil
rovněž velvyslanec České republiky v Rakousku pan Jan Koukal. Přítomen byl i pan
Vladimír Měrka, předseda sdružení Energoregion 2020 a starosta Náměště nad Oslavou.
Akci předcházel přeshraniční protijaderný protest, kterého se účastnili členové několika
sdružení z ČR a Rakouska.


Návštěva velvyslance Rakouské republiky
Dne 23. 1. 2012 se uskuteční návštěva velvyslance Rakouské republiky v Jihlavě. Na
pozvání hejtmana Kraje Vysočina se budou projednávat čtyři hlavní tématické oblasti –
podpora rozšiřování výuky německého jazyka, představení kulturní akce „Vysočina fandí
kultuře“, spojená s pozváním pana velvyslance na premiéru dokumentárního filmu
o světově proslulém architektovi designérovi Josefu Hoffmannovi v září 2012, nabídka
možnosti rozšířit poskytování služeb letecké záchranné služby do příhraničních oblastí
Dolního Rakouska a informace o probíhajících jednáních směřujících ke vstupu Kraje
Vysočina do skupiny EUREGHA, která v Bruselu prosazuje zájmy regionů v oblasti
zdravotnictví.



Účast zástupců Kraje Vysočina na Valném shromáždění skupiny EUREGHA
v Bruselu dne 27. 1. 2012
Dne 27. 1. 2012 se Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje, Lukáš Kettner,
vedoucí odboru zdravotnictví a Martina Richtová Tomšů, zástupkyně Kraje Vysočina
v Bruselu zúčastní Valného shromáždění skupiny EUREGHA (Fórum evropských regionů
a lokálních autorit zodpovědných za oblast zdravotnictví) s cílem prodiskutovat možnosti
spolupráce. Skupina EUREGHA se sídlem v Bruselu prosazuje zájmy regionů
u evropských institucí v Bruselu v oblasti zdravotnictví.

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


Audit procesů administrace dotačních titulů na OŠMS
Ve sledovaném období ukončilo OddIA audit procesů administrace dotačních titulů na
OŠMS, který byl proveden nad rámec ročního plánu interního auditu na základě podnětu
vedoucího OŠMS a rozhodnutí ředitele úřadu. Hlavním cílem bylo prověření
dostatečnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v procesu poskytování dotací
administrovaných oddělením mládeže a sportu OŠMS na základě pravidel Rady Kraje
Vysočina.
V průběhu auditních prací identifikovalo OddIA několik zjištění. Navrhovaná doporučení
směřovala především do oblasti zvýšení transparentnosti hodnocení žádostí a posílení
kontrolních mechanismů v průběhu administrace dotací. Na základě projednání výstupů
auditu s vedením krajského úřadu provede v termínu do 31. 3. 2011 každý garant,
v jehož odpovědnosti je aktualizace příslušných pravidel Rady Kraje Vysočina, důkladnou
revizi těchto pravidel zahrnující specifikaci nejasných či nedostatečně upravených
pasáží.
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Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 28 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 8 návrhům zákona, ke 4 návrhům
nařízení vlády, k 7 návrhům vyhlášek a k 9 návrhům materiálů nelegislativní povahy.



Společné nákupy
OddPKŽÚ se podílí na jednáních směřujících k uzavření smlouvy o zajištění společných
nákupů.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


„Nové“ vnitřní předpisy
Oddělení řízení lidských zdrojů připravilo a do praxe uvedlo „nové“ vnitřní předpisy
týkající se benefitů zaměstnanců. Vydána byla Radou Kraje Vysočina „ nově“ schválená
Pravidla týkající se Statutu Sociálního fondu a pravidel hospodaření s prostředky
Sociálního fondu. Vzhledem ke schválenému rozpočtu došlo k povýšení procentuelního
přídělu. Dále se jednalo o aktualizaci původní směrnice k osobním kontům zaměstnanců.
Doplněny byly účely možného čerpání zaměstnanci. Otevřena byla možnost čerpat
osobní konto také zaměstnancům na mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnancům
v dlouhodobé pracovní neschopnosti. S vydáním směrnice o osobních kontech souviselo
také vydání příkazu ředitele upravující částku určenou k čerpání osobních kont. Nově
byla vydána, resp. aktualizována, původní směrnice z roku 2005, o penzijním připojištění.
Podstatnou změnou bylo rozšíření okruhu zaměstnanců, kterým příspěvek náleží.
Doplněna byla stejná skupina zaměstnanců jako při čerpání osobních kont, tj. čerpat
mohou také zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnanci
v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Posledním „nově“ vydaným předpisem byla
směrnice týkající se příspěvku zdravotně znevýhodněných. Změna se dotkla rozšíření
původně možných účelů čerpání. Směrnice byla zaktivněna na další dvouleté období.



Změny v pracovněprávní oblasti od 1. 1. 2012
Oddělení řízení lidských zdrojů zpracovalo prezentaci a přehled legislativních změn,
které se týkají oblasti pracovněprávních vztahů z pohledu zaměstnavatele a vstoupily
v účinnost od 1. 1. 2012. Písemný podklad byl poskytnut k využití tajemníkům
a tajemnicím obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností v kraji.
Dále byl ředitelem úřadu rozeslán na příspěvkové organizace kraje.



Setkání ředitele krajského úřadu se zaměstnanci na mateřské a rodičovské
dovolené
Dne 13. 1. 2012 se v sídle kraje uskutečnilo společné neformální setkání ředitele úřadu
se zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené a s jejich dětmi. Setkání proběhlo
s plánovaným programem. Bylo realizováno za účelem udržení i neformálního kontaktu
a ve snaze podpořit aktivity směřující k slaďování osobního i pracovního života i v době
mimo aktivní pracovní poměr ke Kraji Vysočina.



Katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí roku 2012
V I. polovině ledna 2012 byl zveřejněn katalog vzdělávacích akcí realizovaných v sídle
kraje. Katalog reflektuje potřeby vznesené prostřednictvím vedoucích zaměstnanců kraje
zařazených do krajského úřadu. Obsahuje především témata reagující na četné
legislativní změny a potřeby vyvolané výkonem v praxi. Je určen pro zaměstnance Kraje
Vysočina, ale i jím řízených příspěvkových organizací. Volná kapacita je případně
nabízena také účastníkům z obcí s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou
působností.

V Jihlavě dne 20. 1. 2012
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