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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 15. 5. 2012 s výhledem do 26. 6. 2012
Následující písemná zpráva zachycuje období od 15. 5. 2012 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 8. 6. 2012 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
26. 6. 2012 (4. zasedání v roce 2012). Je přílohou materiálu (ZK-04-2012-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
Kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor analýz a podpory řízení (OAPŘ):


Procesní řízení
Procesní manažer koordinuje elektronizaci cestovních příkazů a žádostí o nepřítomnost
zaměstnanců na pracovišti, poskytuje metodickou podporu a školení zaměstnancům.
V souvislosti s elektronizací nepřítomnosti byly vytvořeny kontrolní sestavy pro všechny
zaměstnance a pro Oddělení řízení lidských zdrojů.



Administrace veřejné zakázky
Byla zdárně dokončena administrace veřejné zakázky „Výběr poradce v oblasti veřejných
zakázek“ v části 1.



Datový sklad
Odbor analýz a podpory řízení nadále pracuje na realizaci veřejné zakázky „Rozšíření
datového skladu Kraje Vysočina“. Další zpracování statistických dat umožní uzavřené
dohody o poskytování dat s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina a Ústavem
zdravotnických informací a statistiky České republiky, organizační složka státu.

Odbor ekonomický (OE):


Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2011
Dne 22. 5. 2012 byla ředitelem odboru Kontroly Ministerstva financí ČR hejtmanovi kraje
předána Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2011,
v jejímž závěru je konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, kromě
těch, které byly v průběhu přezkoumání odstraněny. Nedošlo tedy k porušení rozpočtové
kázně, k nesprávnosti nebo k neprůkaznosti ve vedení účetnictví, k porušení povinností
nebo překročení působnosti územního celku. Následně tedy není třeba přijímat žádná
opatření. Celá zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného
účtu kraje, který je předkládán k projednání v zastupitelstvu kraje.



Pomocný analytický přehled (PAP)
V oblasti přeneseného výkonu státní správy probíhají kroky ke zpracování historicky
prvních statistických výkazů, které se budou zpracovávat pro potřeby státu (potažmo
Eurostatu) a které se nazývají Pomocné analytické přehledy, tzv. PAP. Za tím účelem
uspořádal ekonomický odbor setkání s vybranými účetními jednotkami, které budou mít
povinnost tyto výkazy v roce 2012 zpracovat (jde zejména o obce II. a III. typu).
K 31. 5. 2012 si měly tyto subjekty požádat o mimořádnou dotaci na krytí výdajů
spojených s touto činností, která by měla být poskytnuta pro kraj ve výši 325 tis. Kč, pro
obce 70 tis. Kč a pro zřizované příspěvkové organizace 65 tis. Kč.
Na tomto setkání byla podána i informace o připravovaných legislativních změnách, které
se v případě schválení dotknou hospodaření územně správních celků. Jde zejména
o novelu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, zákona č. 218/2000 Sb.,
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velká rozpočtová pravidla, návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a návrh
zákona o pravidlech rozpočtové kázně.
Odbor informatiky (OI):


Základní registry
Odbor informatiky intenzivně pracuje na problematice řešení přístupu k základním
registrům. Vedle metodické činnosti vůči obcím, městům a příspěvkovým organizacím
probíhají jednání s resorty, především s Ministerstvem vnitra ČR.
Většina technických a organizačních opatření je řešena na základě dohody a koordinace
nově založeného interního týmu Základní registry pod vedením Mgr. Davida Marka.
Obecně lze konstatovat, že technicky bude Krajský úřad k termínu ostrého spuštění
registrů 1. 7. 2012 připraven. Výrazně horší situace je v oblasti metodiky v návaznosti na
velmi slabou komunikaci jednotlivých ministerstev k této poměrně zásadní změně
úředních procesů. Nízká připravenost na změnu legislativy panuje také na malých
obcích. Vůči nim se snaží KrÚ ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností formou
metodik, článků, seminářů, návodů a webových stránek šířit nezbytné informace.



Projekty odboru informatiky
V současné době jsou dokončovány projekty Geografického portálu (mapové služby),
krajské digitální spisovny (systém na garantované uložení elektronických písemností)
a tzv. Vnitřní integrace úřadu (systém na správu identit a rozhraní na základní registry).
V narůstajícím prodlení je dodávka tří tras sítě ROWANet financovaných také
z Integrovaného operačního programu. Tuto situaci intenzivně řešíme s dodavatelem
a zúčastněnými subjekty včetně Krajské správy a údržby silnic (z důvodu plánu výstavby
trasy optického kabelu v souběhu s krajskou silnicí).



Výzva ROP - broadband
Ve spolupráci s Úřadem regionální rady byla dokončena příprava výzvy oblasti podpory
3.3 ROP „Širokopásmové (NGA) ICT sítě“. Tato výzva umožňuje obcím a dobrovolným
svazkům obcí, kde nastává prokazatelné selhání telekomunikačního trhu, žádat o dotaci
na rozvoj optických sítí, které budou poskytovat služby vysokorychlostního internetu
prostřednictvím komerčních poskytovatelů služeb. Celková alokace výzvy je 100 mil. Kč.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2012 byly v květnu vykonány kontroly
hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortu školství a v červnu probíhají
kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortu sociálních věcí.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji (přenesená
působnost)
Dne 12. června 2012 bylo ukončeno přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných
svazků obcí v kraji za rok 2011. Pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí
prověřili v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, hospodaření 602 obcí a 44
dobrovolných svazků obcí.
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Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Veřejná zakázka „Úklidové služby a dodávky“
Oddělení hospodářské správy pokračuje v realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby
týkající se zajištění úklidových služeb a dodávek hygienických potřeb pro všechny
pracoviště krajského úřadu v Jihlavě. Veřejná zakázka byla vyhlášena 16. 3. 2012, lhůta
pro podání nabídek byla stanovena do 10. 5. 2012. Ve stanovené lhůtě bylo podáno 16
nabídek. Hodnotící komise navrhla vyloučit 3 nabídky, ostatních třináct bylo hodnoceno
podle kritéria ekonomické výhodnosti. Komise doporučila nejvhodnější nabídku radě
kraje k projednání dne 12. 6. 2012.

SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):


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 16. a 18. 5. 2012 na Městském úřadě Pelhřimov
a ve dnech 12. a 13. 6. 2012 na Městském úřadě Třebíč. Jednalo 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.



Seminář pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností
OLVHZ uspořádal pod záštitou gesčního radního Josefa Matějka ve dnech 31. 5.
a 1. 6. 2012 v Jaroměřicích nad Rokytnou seminář pro vodoprávní úřady obcí
s rozšířenou působností k aktuálním otázkám vodoprávních řízení. Lektory byli zástupci
ústředních vodoprávních úřadů tj. Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního
prostředí a dále soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích.



Setkání zástupců krajů a Dolního Rakouska k oblasti vodního hospodářství
V rámci dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a krajem
Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina se zástupci OLVHZ dne 23. 5. 2012
účastnili jednání pracovní skupiny Vodní hospodářství, které se konalo na Krajském
úřadě Jihomoravského kraje v Brně. Předmětem jednání byla výměna poznatků
a zkušeností v oblasti vodního hospodářství zejména k problematice odstraňování sinic
z vodních nádrží. Prezentován byl připravovaný projekt „Čistý Vranov“.



Pilotní projekt – půdoochranné technologie
V měsíci květnu se uskutečnil Polní den, kterým byl přímo v terénu zahájen pilotní
projekt v oblasti půdoochranných technologií. Ten má za cíl ověřit možnost setí kukuřice
na svažitých pozemcích do vzrostlého desikovaného nebo mulčovaného žita. Pilotní
projekt je realizován na základě spolupráce OLVHZ, Školního statku Humpolec
a Celostátní sítě pro venkov a do projektu jsou zapojeni i studenti České zemědělské
akademie v Humpolci. Celý projekt je sledován i zástupci rakouské strany. Na základě
Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravským,
Jihočeským a Krajem Vysočina je pilotní projekt sledován i zástupci rakouské strany.



Pachové ohradníky
Kraj Vysočina i v letošním roce pokračuje v realizaci pachových ohradníků. Jedná se
o jedno s nejúčinnějších opatření proti srážkám vozidel se zvěří. Celkem je na Vysočině
v letošním roce z popudu kraje ošetřeno tímto opatřením 100 km silnic. Finančně se na
realizaci tohoto opatření podílí Kraj Vysočina částkou 50 000 Kč, Nadace pojišťovny
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Generali částkou 150 000 Kč. To, že je z iniciativy myslivců ošetřeno mnohem více úseků
silnic než zmiňovaných 100 km, svědčí o účinnosti pachových ohradníků.


Nařízení o dřevě
Do právního řádu České republiky má být nejpozději do 3. 3. 2013 implementováno
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým
se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějící na trh dřevo a dřevařské
výrobky. OLVHZ aktivně vstoupil do přípravy návrhu zákona zejména s cílem
minimalizovat dopad nařízení na dotčené subjekty.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Dokončení koncepce Rodinné politiky Kraje Vysočina
Odbor sociálních věcí dokončil více jak rok a půl trvající přípravu koncepce Rodinné
politiky Kraje Vysočina, která je předkládána na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina.



Sociologický výzkum
V rámci Individuálního projektu „Podpora systému primární prevence sociálně
patologických jevů“ byla v průběhu května zpracovávána data získaná z dotazníkového
šetření, které proběhlo u žáků 8. tříd z 55 vybraných základních škol Kraje Vysočina.
Cílem výzkumu bylo zmapovat přínos programů primární prevence pro žáky základních
škol v kraji a provedená analýza by měla poskytnout Kraji Vysočina podklad pro
financování programů primární prevence v následujících letech. Do konce června
proběhne prezentace a zveřejnění výsledků výzkumu.



Konference Nástroje prorodinné politiky v kontextu přeshraniční spolupráce
Dne 8. 6. 2012 proběhla závěrečná konference v rámci projektu Propojení systému
rodinných pasů na Vysočině se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku.
Problematika rodinných pasů byla zasazena do širšího kontextu Strategie prorodinné
politiky Kraje Vysočina.



Stěhování Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Ve dnech 21.– 22. .května 2012 bylo přestěhováno 54 klientů Domova důchodců Ždírec
z dočasných prostor v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod zpět do zrekonstruovaného
objektu ve Ždírci.



Schválení projektu Seniorplus a Harmonizace při opatrování dětí
Ve sledovaném období došlo ke schválení dvou připravovaných projektů v rámci
přeshraniční spolupráce.



Den s rodinnými pasy v Laa an der Thaya
V neděli dne 3. 6. 2012 proběhl na základě projektu Propojení systému rodinných pasů
v Kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku Den s rodinnými
pasy pro rodiny z Kraje Vysočina i Dolního Rakouska.



Konference Opatrovnictví
V rámci metodické činnosti odboru sociálních věcí byla uspořádána konference na téma
opatrovnictví pro zástupce obcí a poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina.
Konference se konala za účasti veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského,
soudce Ústavního soudu a přednášejících z dalších institucí.



Ája hledá supertalent
V sobotu 9. 6. 2012 proběhne v rámci systému Rodinných pasů talentová soutěž v City
parku Jihlava. Soutěžního klání se zúčastní 17 soutěžících.
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Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Jmenování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
Ředitelé škol a školských PO jmenovaní na základě konkurzních řízení realizovaných
v souladu s novelou školského zákona budou jmenováni na dobu určitou 6 let s účinností
od 1. 8. 2012. Předání jmenovacích dekretů ředitelům, kteří obhájili své funkce, proběhlo
během porady OŠMS s řediteli školských PO dne 13. 6. 2012. V případě nově
nastupujících ředitelů pak došlo k předání jmenovacích dekretů a uvedení do funkce
přímo na školách před učitelským sborem za účasti hejtmana kraje MUDr. J. Běhounka
a radní pro oblast školství RNDr. M. Kružíkové.



Modernizace vybavení technických škol – projekt „Od myšlenky k výrobku“
Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásil výzvu pro oblast podpory
3.4 Veřejné služby regionálního významu se zaměřením na zařízení pro vzdělávání
včetně technického vybavení pro výuku. OŠMS po projednání v radě kraje a se zástupci
jednotlivých škol připravuje v rámci této výzvy projekt na modernizaci vybavení škol,
které v budoucnu budou plnit funkci regionálních technicky zaměřených center (Jihlava
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou). Výstupem projektu je vybavení vybraných škol
moderními přístroji a stroji, které přesahují finanční možnosti zřizovatele. Náklady na
realizaci projektu přesáhnou 57 000 tis. Kč. 85% uznatelných nákladů je hrazeno z ROP,
zbývajících 15% uhradí nositel projektu.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Dne 29. 5. 2012 proběhlo veřejné projednání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje
Kraje Vysočina (AZÚR KV). Byla tak splněna zákonná podmínka v procesu pořizování
krajské územně plánovací dokumentace.
Veřejného projednání se zúčastnili zástupci obcí kraje, dotčených orgánů, sousedních
krajů, centrálních orgánů státní správy i členové zastupitelstev obcí i kraje.
Pořizovatelé (OÚPSŘ) spolu s projektanty AZÚR KV představili právní rámec pořizování
aktualizace a vyložili řešení vlastní aktualizace.
V diskusi byly zodpovězeny dotazy vznesené z řad účastníků a každý měl možnost
vyjádřit svůj názor formou námitky či připomínky k návrhu AZÚR KV. Těchto námitek
a připomínek se sešlo hned několik, pořizovatel v současné době řeší jejich vypořádání.
Předpokládáme, že o vznesených námitkách rozhodne Zastupitelstvo Kraje Vysočina na
své schůzi 18. 9. 2012. Ve stejném termínu bude Zastupitelstvu Kraje Vysočina
předloženo k vydání i příslušné opatření obecné povahy o 1. aktualizaci Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina.

Odbor zdravotnictví (OZ):
 Řízení příspěvkových organizací
Aktivní účast na projektu, včetně aktivní účasti v pracovní skupině ohledně sjednocení
metodiky účetnictví, zpracování střednědobého plánu a hodnocení ředitelů
příspěvkových organizací.


Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina
V termínu pro podání nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku „Standardy operačního
řízení ZZS Kraje Vysočina – stavební úpravy“ nebyly doručeny žádné nabídky. Z tohoto
důvodu byla zakázka rozhodnutím rady kraje zrušena (Usnesení 0982/21/2012/RK).

5 (celkem 14)

ZK-04-2012-03, př. 3
Počet stran: 14


Analytická skupina
Byla zřízena pracovní skupina složená ze zástupců odboru zdravotnictví a jednotlivých
nemocnic s cílem stanovení ukazatelů výkonnosti a ekonomiky, vytvoření jednotné,
ucelené a vypovídající struktury reportů pro ředitele nemocnic (primáře) a jejich srovnání
napříč nemocnicemi.



Minitendry
Probíhá administrace minitendrů na obvazový materiál a inkontinenci. Současně probíhá
sběr podkladů na minitendry na náplasti a hygienické potřeby.



Oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro státní poskytovatele
V návaznosti na zákon o zdravotních službách jsou státní poskytovatelé zdravotních
služeb povinni do konce června 2012 požádat krajský úřad o vydání oprávnění
k poskytování služeb. V průběhu května a začátkem června proběhla jednání se zástupci
psychiatrických léčeben a byla poskytnuta metodická pomoc těmto zařízením.



Plnění základních registrů
Probíhají průběžná jednání s Českým statistickým úřadem ve věci plnění a opravy údajů
v registru podnikajících fyzických osob. V současné době není ROS (základní registr
osob) veřejně přístupný, probíhá oprava nahraných dat a odstraňování nejasností.
Oficiální veřejné zpřístupnění bude od 1. 7. 2012.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Dokumentace ISNOV byla úspěšně projednána již ve všech městech, která byla
zakládajícími členy smlouvy o spolupráci na ISNOV, dokumentaci současně projednalo
i dalších 12 měst/městysů/obcí v kraji. Na webu Kraje Vysočina byl zrekonstruován
a spuštěn portál Odpady Vysočiny, který nahradil portál ISNOV (http://www.krvysocina.cz/odpady_vysociny.asp).
Byla zpracována a zveřejněna na portálu Odpady Vysočiny modelová vstupní studie Variantní řešení umístění energetického zdroje ZEVO Jihlava pomocí výpočtu do
zadaných lokalit v území města Jihlavy.



Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
Bylo zahájeno zadávací řízení pro veřejnou zakázku na realizaci Informačního systému
kvality ovzduší v Kraji Vysočina.



Metodická činnost
V květnu 2012 odbor zajistil metodickou pracovní poradu pracovníků odpadového
hospodářství obcí s rozšířenou působností. Uskutečnila se porada krajů s ministerstvem
k integrované prevenci, kde byla opětovně řešena otázka novely zákona. Významná byla
též dozorová a kontrolní činnost na úseku ochrany zemědělského půdního fondu včetně
metodických pokynů obcím II. a III. stupně k odstranění zjištěných závad. Na MěÚ
Chotěboř provedena kontrola výkonu přenesené působnosti.



Řešení otázek digestátu z bioplynových stanic
Pracovníci ochrany zemědělského půdního fondu z celého Kraje Vysočina měli díky
navázání spolupráce odboru životního prostředí s Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) možnost absolvovat teoretickou i praktickou (terénní)
poradu k řešení otázek digestátu z bioplynových stanic. Na působení digestátu
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z bioplynových stanic na půdu jsou v odborných kruzích i v řadách laické veřejnosti
diametrálně odlišné názory - jedni jej zatracují, druzí doporučují jako kvalitní organické
hnojivo. Prezentace výsledků polních pokusů na zkušební stanici Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v Lípě u Havlíčkova Brodu ukazují, že při
dodržení technologických a aplikačních postupů má hnojení digestátem pozitivní vliv na
výnos a technologické vlastnosti sklizených produktů. Dle ÚKZÚZ je proto digestát
dobrým zdrojem rychle přístupného dusíku a může nahradit hnojení kejdou nebo aplikaci
minerálních dusíkatých hnojiv. ÚKZÚZ bude sledování a vyhodnocení působení digestátu
z bioplynových stanic na fyzikální vlastnosti půdy a půdní úrodnost provádět
systematicky, v delší časové řadě.


Integrovaná prevence
V uvedeném období byla ukončena kontrolní činnost za 1. pololetí za oblast integrované
prevence u velkých znečišťovatelů životního prostředí (asanační ústav, žárové zinkování,
spalovací zařízení, skládky atd.).



Ochrana zemědělského půdního fondu a posuzování vlivů na životní prostředí
(EIA)
Ve sledovaném období byly na úseku ochrany zemědělského půdního fondu řešeny
záměry na odnětí půdy zejména pro výstavbu vodních nádrží, bioplynových stanic,
obchvatů obcí a zalesnění. Před těmito záměry byly řešeny záměry z hlediska EIA,
typově shodné, dále protierozní a protipovodňová opatření.

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


Doprava
V období duben – květen 2012 bylo uloženo 32 pokut ve výši 233 000 Kč. Do rozpočtu
Kraje Vysočina propadlo v tomto období 70 vybraných kaucí ve výši 689 000 Kč. Bylo
provedeno 11 kontrol státního odborného dozoru nákladní dopravy v provozovnách
dopravců, při nichž bylo zkontrolováno 85 vozidel. Bylo provedeno 10 kontrol státního
odborného dozoru nákladní dopravy na silnicích, při nichž bylo zkontrolováno 71 vozidel.



Projektové řízení
Příprava na audit ze strany ROP Jihovýchod, který proběhne v červenci až srpnu 2013
(3 projekty dopravní infrastruktury).
Systém vykazování příjmů projektů ve vztahu k materiálu uloženému na Krajské správě
a údržbě silnic Vysočiny, který nebylo možné využít při realizaci staveb.
Příprava propagace mezinárodní autobusové linky Telč – Raabs an der Thaya
a vyjednání slevy jízdného.
Zahájení diskuze o trasování vysokorychlostní trati (aktivita v rámci projektu RAILHUC).
Schválení podpory čtyř projektů dopravní infrastruktury z ROP Jihovýchod (Výbor
Regionální rady zasedá 13. 6. 2012).



Správa komunikací
Administrace dotačních programů, a to „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování
darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina“ a „Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dopravní infrastrukturu letišť
zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina“.
Aktualizace „Nařízení Rady Kraje Vysočina pro neudržované úseky v zimním období“
silnic ve vlastnictví Kraje Vysočina.
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Investiční výstavba
Bylo dokončeno 11 výběrových řízení na zhotovitele projektových dokumentací pro
přípravu dalších staveb. Bylo zahájeno dalších 27 výběrových řízení na vypracování
projektových dokumentací. Probíhá 13 výběrových řízení na zhotovitele staveb, z toho se
předpokládá 9 z nich dokončit do konce června.



Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 7. 6. 2012 se uskutečnilo krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů České
republiky – finále nejlepších soutěžních družstev cyklistů jednotlivých regionů Kraje
Vysočina na dětském dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí. Zúčastnilo se celkem 16
čtyřčlenných družstev ve dvou kategoriích. Do republikového finále postoupili v mladší
kategorii soutěžící ze Základní školy a Mateřské školy Osová Bítýška a ve starší kategorii
soutěžící ze Základní školy a Mateřské školy Štoky.



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Dokončování kontroly zřizovatele na hospodaření s veřejnými prostředky organizace
v období 2006–2007.

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 „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“
pokračují stavební práce na rekonstrukci objektu zámku, které jsou v souladu
s odsouhlaseným harmonogramem s odchylkami v části elektro a navazujících
činností, což je způsobeno vlivem změny projektu elektro ve vazbě na realizovanou
změnu expozic. Byly uzavřeny smlouvy na zajištění autorského dozoru
a koordinačních služeb, dále probíhá veřejná zakázka na dodavatele expozic
a veřejných interiérů a současně je připravována veřejná zakázka na technický dozor
investora na expozice a veřejné interiéry.
- v projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line" pokračuje naplňování databáze
webové aplikace určené pro prezentaci sbírkových předmětů.
- Realizovaný projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ se nachází ve fázi
udržitelnosti, průběžně jsou aktualizovány a doplňovány informace webové databáze.



Anketa Zlatá jeřabina
OKPPCR zajistil v průběhu května celkové vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina – Cena
Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2011, slavnostní předání cen vítězným projektům
a kulturním počinům postupujícím do přeshraniční soutěže vyhlašované v rámci projektu
„MAG 21“ se uskutečnilo dne 31. května 2012 v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě.



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; administrace nových
žádostí o dotaci na podporu účasti na národních přehlídkách),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (uzavírání
smluv s jednotlivými žadateli, průběžná kontrola),
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dotace na zpracování předprojektové dokumentace pro účely obnovy kulturních
památek (uzavírání smluv s jednotlivými žadateli),
grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2011“ – administrace
(průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2012“ – administrace
(vyhodnocení přijatých žádostí, předložení ke schválení příslušným orgánům kraje),
grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2012“ (příjem
žádostí, kontrola administrativního souladu, příprava podkladů pro řídící výbor),
grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2011“ – administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům, veřejnosprávní kontrola na místě u 1 vybraného žadatele),
grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2012“ – administrace (vyhodnocení přijatých žádostí, předložení ke schválení
příslušným orgánům kraje, uzavírání smluv s jednotlivými žadateli).



Spolupráce na dalších projektech a aktivitách
Spolupráce na realizaci projektu Vysočina fandí kultuře, aktivní spolupráce na propagaci
výstavy Zamlčená moderna / Iluze a sny / Středoevropské umění ze sbírky Patrika
Šimona / 1880–1930 / v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, která je nosnou aktivitou
celého projektu. Výstava probíhá od 13. dubna do 7. října 2012, součástí je doprovodný
program v podobě komentovaných prohlídek a přednášek.



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,
- koncepční dokument týkající se péče o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vysočina
v letech 2012–2015 je připraven k předání pro vypracování oponentních posudků.



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).



Metodická pomoc obcím III. stupně
- příprava odborného semináře pro pracovníky obcí s rozšířenou působností na úseku
památkové péče, který se bude konat 26. 6. 2012 v Žirovnici.

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Probíhá zadávací řízení na pojištění majetku kraje a odpovědnostních rizik včetně rizik
příspěvkových organizací.
Řeší se složitá majetkoprávní příprava staveb v rámci projektů transformace klientů
ústavů sociální péče.
Probíhá majetkové vypořádání pozemků v průjezdních úsecích obcí.
Průběžně se řeší nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům pod silnicemi II. a III.
tříd.
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Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Byla dokončena celá řada zadávacích řízení na veřejné zakázky na stavební práce na
akce zařazené v přílohách schváleného rozpočtu kraje pro rok 2012, postupně jsou
zahajovány stavební práce.
Byly zahájeny stavební práce na akci Nemocnice Nové Město na Moravě – emergency.
Před dokončením je rekonstrukce výtahů v pavilonu Nemocnice Jihlava.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Nové projekty v rámci Operačního programu Cíl3 Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007–2013 (dále „OP AT-CZ“)
Ve dnech 23. - 24. 5. 2012 se konalo 11. zasedání Monitorovacího výboru OP AT-CZ.
Organizace z Kraje Vysočina jsou zapojeny v sedmi z celkem 18 schválených projektů.
Mezi schválenými projekty jsou tři projekty, ve kterých je partnerem i Kraj Vysočina:
- Projekt „Senior Plus“, realizace 1. 7. 2012 - 31. 9. 2014, celkový rozpočet 603 tis. €,
z toho Kraj Vysočina (vedoucí partner) 324 tis. €. Projekt si klade za cíl během
následujících dvou let mimo jiné přenést zkušenosti z provozování systému výhod pro
seniory z Dolního Rakouska, kde systém již léta spolehlivě funguje, na Vysočinu.
Tento projekt je realizován ve spolupráci s Dolním Rakouskem.
- Projekt „ERDV konkret“, realizace 1. 4. 2012 - 31. 7. 2014, celkový rozpočet
1 104 tis. €, z toho Kraj Vysočina 160 tis. €. Projekt je zaměřen na spolupráci
zúčastněných regionů (Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Jihočeský kraj, Kraj
Vysočina). Budou vytvořeny platformy znalostí, na základě jejichž podnětů budou
vyvinuty klíčové projekty pro Evropský region Dunaj – Vltava (ERDV).
- Projekt „Harmonizace“, realizace 1. 7. 2012 – 30. 6. 2014, celkový rozpočet
337 tis. €, z toho Kraj Vysočina 33 tis. €. Cílem projektu je vytvořit nabídku péče
o děti, například formou webového portálu propojeného s Dolním Rakouskem, či
zřízením informační linky pro rodiče. Tento projekt je realizován ve spolupráci
s Dolním Rakouskem a Jihomoravským krajem.



Klimatour
Ve dnech 24. – 27. 6 2012 proběhne na území Kraje Vysočina část aktivity projektu
MAG 21, tzv. Klimatour, kterou budeme realizovat s partnerem projektu z Dolního
Rakouska. Do akce budou zapojeni také obyvatelé obcí v mikroregionech Jemnicko,
Moravskobudějovicko, Rokytná a Hrotovicko, kterými trasa prochází. Jedná se o 18 obcí.
Na trase jsou naplánována kulturní vystoupení, prohlídky firem a provozů s ekologickou
tematikou, návštěvy památek, kulturních a přírodních zajímavostí a prezentace tradičních
regionálních produktů.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období byly nebo budou v rámci OP VK realizovány tyto činnosti:
- Byl dokončen proces kontrahování projektů z 3. výzvy oblasti podpory 3.2. U všech
9 projektů v celkové výši finanční podpory 25 922 981,71 Kč byly připraveny podklady
ke Smlouvě o realizaci grantového projektu a smlouvy byly následně podepsány,
sedm příjemců z devíti obdrželo 20% zálohu na realizaci projektů,
- hodnotící komise Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost schválila dne 22. 5. 2012 tři projekty technické pomoci,
předložené zprostředkujícím subjektem Kraj Vysočina, celková výše způsobilých
výdajů projektů, určená na zajištění realizace Globálních grantů OP VK, je
18 811 665 Kč

10 (celkem 14)

ZK-04-2012-03, př. 3
Počet stran: 14
-

31. 5. 2012 schválil Řídící orgán OP VK (MŠMT ČR) znění připravovaných výzev do
GG OP VK, ve 2. výzvě předkladatelům grantových projektů k předkládání
projektových žádostí o finanční podporu z OP VK v prioritní ose 1, v oblastech
podpory 1.1, 1.2 a 1.3, bude vyhlášená částka celkem 137 308 305 Kč, ve 4. výzvě
z oblasti podpory 3.2 bude vyhlášená částka 47 359 262 Kč.



Příprava ukončení udržitelnosti SROP
Ve sledovaném období byla ve zvýšené míře řešena problematika udržitelnosti akcí
podpořených v rámci Grantových schémat Společného regionálního operačního
programu (SROP), především v souvislosti s ukončením udržitelnosti jednotlivých akcí.
Byly prováděny kontroly ex-post na místě u jednotlivých příjemců, udržitelnost posledních
akcí skončí v měsíci červnu 2012. Po tomto datu začne probíhat archivace dokumentace
jednotlivých akcí.



Setkání krajů k přípravě na nové programovací období EU 2014–2020
V první polovině června proběhla v Jihlavě dvě setkání zástupců krajů a úřadů
regionálních rad v souvislosti s přípravou alternativního návrhu vymezení národních
rozvojových priorit a operačních programů. Cílem tohoto návrhu je dopracovat karty
tematických okruhů, které rozvádějí národní rozvojové priority z pohledu územního
rozměru, který je hlavním předpokladem pro uplatnění územního a integrovaného
přístupu. Územní rozměr by měl zaručit efektivitu intervencí „šitých na míru“ danému
území a přispět tak ke snižování disparit regionů a subregionů ČR. Návrh bude předložen
koncem června prostřednictvím Asociace krajů ČR na jednání vlády jako alternativa
k návrhu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

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


Oddělení kanceláře hejtmana
- dne 24. 5. 2012 se konal v Horáckém divadle Jihlava slavnostní večer u příležitosti
předání záslužných medailí složkám Integrovaného záchranného systému
- dne 1. 6. 2012 se účastnil hejtman Kraje Vysočina předání ceny ministra
zahraničních věcí Gratias Agit za šíření dobrého jména ČR v zahraničí paní Natálii
Tumarec ze Zakarpatí (nominaci podali společně Kraj Vysočina a velvyslanec ČR na
Ukrajině)
- dne 7. 6. 2012 proběhl Den otevřených dveří Krajského úřadu Kraje Vysočina – akce
pro veřejnost, jednalo se o 10. ročník Dne otevřených dveří s názvem „Aktivní stáří
a mezigenerační solidarita“
- ve dnech 20. – 23. 6. 2012 se uskutečnila pracovní cesta do Zakarpatí – kontrola
realizace projektů spolupráce na rok 2012.



Konference na VŠPJ
Dne 31. 5. 2012 se odbor sekretariátu hejtmana, oddělení krizového řízení a bezpečnosti
(OSH, OKŘB), podílel na programu konference, kterou organizovala Vysoká škola
polytechnická v Jihlavě. Téma bylo „Veřejná správa jako významný faktor rozvoje
regionu“. OKŘB se prezentovalo v sekci Ochrana společnosti přednáškou na téma
„Činnost Kraje Vysočina v oblasti prevence kriminality a ochraně jejich občanů“.
Přednáška se zabývala úkoly Kraje Vysočina v oblasti prevence kriminality. Pojednala
o dokumentech, které jsou za tímto účelem na úrovni státu a kraje zpracovány a cíle,
které sledují. Popsala aktuální stav bezpečnosti v kraji na základě bezpečnostní analýzy
a vnímání této oblasti občany Vysočiny, opíraje se o zpracovaný dokument „Průzkum
veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci
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kriminality“. Seznámila posluchače s finančním zabezpečením a cíli preventivních
programů kraje na rok 2012.


Kontrola výkonu přenesené působnosti
Dne 28. 5. 2012 byla provedena kontrola výkonu přenesené působnosti u města Telč na
úseku hospodářských opatření pro krizové stavy, obranného plánování a připravenosti na
mimořádné události. V rámci kontroly je též poskytována metodická pomoc při
zpracovávání plánovací dokumentace a využívání specializovaných nástrojů informační
podpory. Městský úřad Telč zabezpečuje výkon přenesené působnosti ve sledovaných
oblastech a provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k uložení
nápravných opatření.



Jednání řídící skupiny k přípravě cvičení „ZÓNA 2013“
Dne 16. 5. 2012 se za účasti zástupců OSH uskutečnilo v Jaderné elektrárně Dukovany
4. pracovní jednání řídící skupiny pro přípravu, provedení a vyhodnocení cvičení „ZÓNA
2013“. Cvičení „ZÓNA 2013“ je plánováno jako vnitrostátní vícestupňové cvičení orgánů
krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů (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 v Jaderné elektrárně Dukovany.
Předmětem jednání bylo zejména projednání návrhu námětu cvičení, návrhu časového
průběhu cvičení a návrhu způsobu mediálního zabezpečení cvičení.



Uživatelské testování nového informačního systému KRIZKOM
KRIZKOM je novým nástrojem informační podpory orgánů krizového řízení pro
vyžadování věcných zdrojů, který byl od 1. 3. 2012 zaveden do rutinního provozu.
V návaznosti na jeho další rozvoj a implementaci nových funkcionalit proběhne dne
7. 6. 2012 praktické ověřování IS KRIZKOM za účasti ÚSÚ (členů Odborné pracovní
skupiny Ústředního krizového štábu), krajských úřadů Královéhradeckého kraje,
Středočeského kraje a Kraje Vysočina, územně příslušných ORP a určených
ochraňovatelů pohotovostních zásob. Vyhodnocení a poznatky ze cvičení budou jako
náměty podkladem pro další případné úpravy a rozvoj systému.



Aktivity pro veřejnost projektů podpořených programem EÚS Rakousko – ČR
Kraj Vysočina, příp. jím zřizované organizace, jsou zapojeny do několika projektů, které
získaly podporu Evropské unie z programu Evropská územní spolupráce RakouskoČeská republika 2007–2013. Níže uvedené aktivity oslovují širokou veřejnost:
Muzejní a galerijní noci proběhly v období od 18. 5. do 1. 6. 2012 ve městech Pelhřimov,
Moravské Budějovice, Jihlava, Nové město na Moravě, Havlíčkův Brod a navštívily je
stovky lidí. Muzejní noci se, jako jedna z mnoha aktivit, konají v rámci projektu Porta
Culturae, jehož mimořádným výstupem bylo i veřejnosti přístupné mezinárodní sklářské
sympozium, které se uskutečnilo v Karlově od 21. do 25. 5. 2012.
Téměř 100 dětí z českých a rakouských mateřských škol se setkalo v Jihlavě dne
15. 5. 2012 v rámci projektu IB-KE.
Desítky lidí navštívily přednášky pro veřejnost i speciální program pro studenty škol
a workshop pro učitele během aktivit projektu KID CZ-A v termínech 16. a 30. 5. 2012.



Czech Street Party 2012 v Bruselu
Dne 15. 6. 2012 se v Bruselu uskutečnil 6. ročník Czech Street Party 2012. Na Czech
Street Party se tradičně představily české hudební kapely a nechyběly prezentace
jednotlivých českých krajů.
Czech Street Party tradičně pořádají zastoupení českých institucí, krajů a firem v Bruselu
a každým rokem ji navštíví tisíce lidí. Jedná se o jedinečnou příležitost jak zaujmout
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širokou mezinárodní veřejnost a prezentovat tak Českou republiku a její zájmy. Kraj
Vysočina se největší české akce v sídelním městě unijních institucí účastní v různých
podobách a v různém rozsahu od roku 2007. I letos zde nabídnul návštěvníkům
regionální potraviny z celé Vysočiny.


Prezentace Kraje Vysočina na akcích pro veřejnost
Světový pohár horských kol a Merida Bike Vysočina 2012 – OSH OddVV zajistilo
propagaci na této akci dne 13. 5. 2012 v Novém Městě na Moravě. Světový pohár
v průběhu víkendu navštívilo přes 20 000 lidí.
Bambiriáda, Jihlava 2012 – OSH OddVV společně s ORR zajistilo propagaci Kraje
Vysočina na přehlídce volnočasových aktivit pro děti a mládež ve dnech 25. 26. 5. 2012. Akci v areálu vojenského prostoru Rančířov navštívilo více než 6000 lidí.
Jihlavská 24 mtb 2012 – OSH OddVV zajistilo propagaci Kraje Vysočina na této akci
dne 19. 5. 2012. Akce se v areálu jihlavského letního kina zúčastnilo cca 2000 lidí.
Zároveň OddVV zajistilo propagaci Kraje Vysočina na postupovém zápasu FC Vysočina
Jihlava do nejvyšší ligy.
Zahajovací koncert Vysočina fandí kultuře – OSH OddVV společně s Vysočina
Tourism zajistilo propagaci Kraje Vysočina na této akci dne 11. 5. 2012. Akce se během
odpoledne zúčastnily stovky lidí.

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


Audit registru poskytovatelů sociálních služeb
Ve sledovaném období ukončilo OddIA audit registru poskytovatelů sociálních služeb na
odboru sociálních věcí, který byl vykonán v rámci ročního plánu interního auditu
schváleného ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina. Hlavním cílem auditu bylo
prověření správnosti, úplnosti a funkčnosti procesů souvisejících s přidělováním
oprávnění k poskytování sociálních služeb vč. vedení registru poskytovatelů sociálních
služeb v listinné i elektronické podobě.
V průběhu auditních prací neidentifikovalo OddIA žádné zjištění s vysokým ani středním
stupněm významnosti. Navrhovaná doporučení související se zjištěním s nízkým
stupněm významnosti směřovala do oblasti zvyšování profesionality úřadu v návaznosti
na poskytování validních informací externím subjektům prostřednictvím Sociálního
portálu umístěného na webových stránkách Kraje Vysočina.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska ke 23 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 1 návrhu ústavního zákona, ke 3
návrhům zákona, ke 2 návrhům nařízení vlády, k 8 návrhům vyhlášek a k 9 návrhům
materiálů nelegislativní povahy.



Úspěšné ukončení soudního sporu
OddPKŽÚ ukončilo 7 let trvající spory s paní Jaroslavou Váňovou. Podstatou prvního ze
sporů bylo určení neplatnosti odvolání paní Váňové z pozice ředitelky školy zřizované
Krajem Vysočina. Podstatou druhého sporu byl požadavek na vyplacení rozdílu mezi
platem ředitelky a platem zaměstnankyně. Oba spory jsou ukončeny prozatím bez právní
moci.
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Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):




Oddělení řízení lidských zdrojů připravilo podklady pro účast v soutěži Úřad roku „Půl na
půl“ – respekt k rovným příležitostem, kterou pořádá Ministerstvo vnitra ČR a obecně
prospěšná společností Gender Studies. Kraj Vysočina v této soutěži získal výjimečné
umístění. Obhájil a získal první místo. Pro letošní rok však ještě s výraznějšími výsledky,
než tomu bylo v roce minulém. Kraj Vysočina skončil na prvním místě s náskokem před
druhým Jihomoravským krajem o 25,5 bodů. Před třetím Magistrátem hlavního města
Prahy o 28 bodů. Stal se tak krajským úřadem, který je nejvíce nakloněn tématu
respektu k rovným příležitostem, a to nejen v oblasti vyrovnání šancí žen a mužů, ale
i v otázce slaďování rodinného a pracovního života a v začlenění všech dalších skupin,
které jsou nějakým způsobem znevýhodněny ve svém pracovním postavení. Ocenění
převzal Ing. Miroslav Březina, zástupce ředitele – ředitel Sekce pro službu veřejnosti, na
konferenci „Rovné příležitosti“, kterou pořádalo Ministerstvo vnitra spolu s Gender
Studies, o.p.s., dne 5. června 2012.
Výroční zpráva o vzdělávání
OddŘLZ zpracovalo a zaslalo Ministerstvu vnitra ČR výroční zprávu akreditované
vzdělávací instituce obsahující základní údaje o vzdělávání poskytovaném podle zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů.



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 posunulo aktivity do následujícího stavu:


Aktivita 01 Strategie řízení lidských zdrojů
Stav: vybrán dodavatel - AXCODE, probíhá tvorba a připomínkování strategie řízení
lidských zdrojů.



Aktivita 02 Metodiky SŘLZ
Mentoring:
Stav: vybrán dodavatel AM Solvo, s.r.o. Aktivita byla ukončena. Zpracována byla
analýza a metodika mentoringu.
Metodika výběru a dalšího rozvoje zaměstnanců:
Stav: vybrán dodavatel – Everesta, s.r.o., probíhá tvorba a připomínkování Metodiky
výběru a dalšího rozvoje zaměstnanců.



Aktivita 03 Personální informační systém
Stav: vybrán dodavatel – KS program, ukončena implementace.



Aktivita 04 Manažerské kompetence (grémium, vedoucí odborů, oddělení)
Stav: vybrán dodavatel - VOX, probíhají vzdělávací aktivity k rozvoji manažerských
kompetencí a dispozic v oblasti řízení lidských zdrojů u vedoucích zaměstnanců.

V Jihlavě dne 8. 6. 2012
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