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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 26. 6. 2012 s výhledem do 18. 9. 2012
Následující písemná zpráva zachycuje období od 26. 6. 2012 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 31. 8. 2012 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
18. 9. 2012 (5. zasedání v roce 2012). Je přílohou materiálu (ZK-05-2012-03, 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):


Datový sklad
Realizace projektu Rozšíření datového skladu Kraje Vysočina bude ukončena v měsíci
září. Vedle předání datového skladu bude probíhat proškolení uživatelů pro práci
s datovými zdroji.



Národní cena kvality za model CAF
Krajský úřad Kraje Vysočina realizoval sebehodnocení modelem CAF 2012. S aplikací
modelu v loňském roce získal Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.
Následně se přihlásil do Národní ceny kvality. V září proběhne hodnocení na místě
externími hodnotiteli ze Sdružení pro oceňování kvality.



Portál PO
Od srpna do 1. 10. 2012 (termín pro ostrý provoz) probíhá testování Portálu PO - webová
aplikace, která slouží příspěvkovým organizacím a zřizovateli jako vstupní brána
k jednotným, centralizovaným nebo agregovaným informačním zdrojům. Jde o informační
kanál pro předávání informací oběma směry, komunikační nástroj pro různé skupiny
uživatelů a procesy, rozcestník k dalším aplikacím bez nutnosti vícečetného přihlašování,
nástroj pro archivaci informací a auditní stopu procesů.

Odbor informatiky (OI):


Základní registry
Od 1. 7. 2012 je účinný zákon č. 111/2009 o Základních registrech (ZR). V návaznosti na
toto datum by Krajský úřad stejně jako další orgány veřejné moci měly především pro
potřeby výkonu přenesené správy využívat tzv. Informační systém základních registrů
pro získávání a ověřování základních údajů o fyzických, právnických osobách
a adresách.
Odbor informatiky se od května 2012 snaží připravit technické nástroje pro využívání ZR
pro potřeby krajského úřadu i příspěvkových organizací a pomocí seminářů a metodické
činnosti pomoci především městům a obcím při spuštění tohoto nového a poměrně
komplikovaného systému.
V současné době s cca měsíčním zpožděním způsobeným nepřipraveností Informačního
systému základních registrů, organizačních a metodických zmatků na straně MVČR mají
úředníci k dispozici první informační systém připojený k ZR – spisovou službu.
Další postup spouštění ZR, včetně připojování dalších softwarů a organizací je
předmětem intenzivních a mnohdy emotivních jednání s MVČR a dalšími státními
organizacemi.
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 Projekty odboru informatiky
V současné době jsou v rutinním provozu a k dispozici uživatelům a organizacím v Kraji
Vysočina systémy pořízené z dotací Integrovaného operačního programu (IOP): Krajské
technologické centrum (hardwarová infrastruktura pro provoz aplikací a hosting), Krajská
digitální spisovna (úložiště elektronických úředních dokumentů), Krajské digitální úložiště
(prostor pro ukládání dat), Krajská digitalizační jednotka (zařízení pro digitalizaci
dokumentů a knih), Geoportál kraje (nový mapový server). Finální fází dokončování
prochází aktivity projektu tzv. Vnitřní integrace úřadu.
Bohužel stále v 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).
 Členství v asociaci ERISA, problémy sdružení
V roce 2005 se Kraj Vysočina stal členem asociace ERISA. Tato asociace byla založena
v Bruselu dle belgického práva a jejím cílem bylo sdružit regiony EU a podpořit rozvoj
ICT v rámci členů asociace společnými projekty financovanými z fondů EU. Díky členství
v asociaci se Vysočina stala partnerem celkem 5 evropských projektů – ICHNOS+,
IANIS+, Legese, eParticiapte, DELAN.
V roce 2012 asociace sdružuje 17 členů. V tomto roce bylo na základě externího auditu
zjištěno, že asociace ERISA je v platební neschopnosti a celkové závazky k dnešnímu
datu činí cca 0,5 mil EUR. Vedení asociace na základě stanov řeší vzniklou situaci a na
základě dopisu z 30. 8. 2012 navrhuje, aby se partneři podělili o úhradu závazků rovným
dílem a došlo tak k dobrovolné likvidaci asociace. Po poradě s právním oddělením OI
s tímto zásadně nesouhlasí a činí kroky k tomu, aby došlo k soudní likvidaci asociace.
Vedením kraje budou připraveny a předloženy kroky, jakými bude Kraj Vysočina v celé
věci dále postupovat. O dalším postupu bude ZK informováno.
Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2012 se v letních měsících
uskutečnily následné kontroly správnosti použití veřejných finančních podpor
poskytnutých z Fondu Vysočiny nebo z rozpočtu kraje vybraným příjemcům podpor.
V září 2012 byly zahájeny následné veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových
organizací kraje v resortu kultury.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
V červenci 2012 byly pro Ministerstvo financí vyhodnoceny výsledky přezkoumání
hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v Kraji Vysočina za rok 2011 a současně
byly zpracovány plány přezkoumání hospodaření za rok 2012.
V měsíci srpnu pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí krajského úřadu
zahájili dílčí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v Kraji Vysočina
za rok 2012.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Veřejná zakázka „Úklidové služby a dodávky“
Oddělení hospodářské správy dokončilo nadlimitní veřejnou zakázku na služby týkající
se zajištění úklidových služeb a dodávek hygienických potřeb pro všechny pracoviště
Krajského úřadu v Jihlavě. Rada kraje rozhodla dne 12. 6. 2012 o výběru nejvhodnějšího
dodavatele a dne 23. 7. 2012 hejtman kraje uzavřel smlouvu s dodavatelem Lederer
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s.r.o., IČO 25460871, Vyšehradská 1349/2, Praha 2. Nový dodavatel začne provádět
úklidové služby od 1. 11. 2012.


Příprava nových administrativních prostor v objektu bývalé vojenské jídelny v ulici
Ke Skalce
Dle rozhodnutí vedení krajského úřadu připravuje oddělení hospodářské správy
přemístění čtyř odborů do rekonstruovaného objektu. Nový objekt má jedno podzemní
a tři nadzemní podlaží. Kancelářské prostory se připravují pro odbor analýz a podpory
řízení, odbor informatiky, odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví. Přestěhováním
dvou posledně jmenovaných budou ukončeny nájemní smlouvy na Tolstého 15 a Věžní
26 v Jihlavě a krajský úřad bude mít umístěná svá pracoviště v Jihlavě pouze v budovách
ve vlastnictví kraje.
Stěhování se předpokládá v průběhu měsíce listopadu. Odbor sociálních věcí a odbor
zdravotnictví bude přestěhován včetně kancelářského vybavení ze současných prostor.
Nově budou vybaveny spisové a skladové prostory v podzemním podlaží, zasedací
místnosti, kuchyňky, kanceláře pro odbor analýz a podpory řízení a část kanceláří pro
odbor informatiky.

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


Porada pro pracovníky státní správy rybářství
Krajský úřad, OLVHZ uspořádal dne 11. 9. 2012 pro pracovníky státní správy rybářství
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností poradu zaměřenou zejména na proces
projednávání a vyřizování přestupků podle zákona o rybářství. Lektory byli pracovníci
Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství
a oddělení ostatních správních činností.



Spolupráce na zpracování modelu jakosti vod v povodí řeky Jihlavy
Krajský úřad, OVLHZ spolupracuje na získání podkladů týkajících se zdrojů znečištění
povrchových vod, které poslouží ke zpracování bilančního modelu jakosti vod v povodí
řeky Jihlavy nad vodní nádrží Dalešice s cílem upřesnit nejvýznamnější zdroje živin
způsobujících problémy se znečištěním povrchových vod v tomto povodí. Zadavatelem
prací je ČEZ, a.s., zhotovitelem pak Pöyry Environment, a.s. ve spolupráci s Výzkumným
ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i, Povodím Moravy, s.p. a Výzkumným
ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i.



Informace o ochranných pásmech vodárenské nádrže Švihov
Ministerstvo životního prostředí jako ústřední vodoprávní úřad svým rozhodnutím ze dne
18. 7. 2012 zrušilo a vrátilo k novému projednání několika odvoláními napadené
rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o změně ochranných pásem
vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce. Dosavadní plošně rozsáhlá ochranná pásma
tohoto vodního zdroje, která se z převážné části nacházejí na území Kraje Vysočina, tedy
zůstávají v platnosti.



Výstava Země živitelka
Ve dnech 30. 8. – 4. 9. 2012 se konal již 39. ročník mezinárodního agrosalonu Země
živitelka v Českých Budějovicích. Velký prostor nachází již řadu let na této výstavě téma
rozvoj života na venkově, mottem výstavy bylo „Budoucnost českého zemědělství
a českého venkova“. V letošním roce opět všechny kraje prezentovaly své regionální
potraviny v pavilonu T. Stánek Kraje Vysočina s regionálními potravinami včetně
ochutnávek zajistila Okresní agrární komora Třebíč. Kraj Vysočina – OLVHZ zajišťoval
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první den výstavy doprovodný program, který byl zaměřen na oblast včelařství – chov
včel, odvíčkování plástů, vytáčení medu. V rámci ukázek byla možná ochutnávka.


Seminář se zemědělskou tématikou
OLVHZ pod záštitou radního Ing. Josefa Matějka uspořádal 4. 9. 2012 seminář
Půdoochranné technologie v praxi, který se konal v rámci Dohody o spolupráci mezi
Spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina.
Seminář se uskutečnil v Humpolci, v aule České zemědělské akademie a na pozemcích
Školního statku v Humpolci.



Národní výstava českého strakatého skotu v Radešínské Svratce
Dne 6. 9. 2012 se uskutečnila již XI. Národní výstava Den českého strakatého skotu
v Radešínské Svratce. Tato výstava je přehlídkou chovatelských úspěchů českého
strakatého skotu nejen českých, ale i zahraničních chovatelů. 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.



Rekognoskační lety
Dne 15. 8. 2012, tak jako v předcházejících letech, se uskutečnily rekognoskační lety
nad Krajem Vysočina. Cílem těchto letů je monitoring napadení lesních porostů
kůrovcem v Kraji Vysočina. Včasná identifikace čerstvých kůrovcových ohnisek podle
barevných změn v korunách napadených stromů umožňuje včasnou likvidaci (asanaci)
kůrovce a brání jeho dalšímu šíření. Během rekognoskačních letů byl zjištěn pouze
ojedinělý výskyt napadených stromů a lze tedy konstatovat, že celkový stav napadení
lesů v Kraji Vysočina kůrovcem je uspokojivý.



Národní lesnický program II
Práce na Národním lesnickém programu pro období do roku 2013 (NLP II) finalizují. Byla
zpracována střetová tabulka řešící vztahy jednotlivých podopatření příslušných klíčových
akcí. Po vyhodnocení a odstranění případných střetů bude možné práce na NLP II
ukončit a přistoupit k intenzivní aplikaci výstupů.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Inspekce kvality sociálních služeb
Po převodu kompetencí z krajských úřadů na úřady práce se opět rozběhly inspekce
kvality sociálních služeb. Kontrolního týmu se účastní zaměstnanci úřadu práce, externí
inspektor kvality a jeden zaměstnanec odboru sociálních věcí Kraje Vysočina.
Ve sledovaném období proběhne celkem pět inspekcí kvality sociálních služeb.



Mezigenerační setkání rodin ve westernovém městečku Šiklův mlýn
V sobotu 25. srpna se již tradičně uskutečnilo 7. celostátní setkání rodin zapojených
do projektu rodinných pasů, poprvé se ale uskutečnilo i v rámci projektu Senior pasy,
který se na Vysočině v těchto dnech rozbíhá.



Most mezi generacemi
Akce se uskutečnila v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity a byla zaměřena na aktivní setkání seniorů z domovů pro seniory a dětí
z dětských domovů na Vysočině. Setkání se konalo ve vzdělávacím středisku Chaloupky
ve Velkém Meziříčí a zúčastnilo se ho 14 seniorů ze 6 domovů pro seniory (Velké
Meziříčí, Náměšť nad Oslavou, Proseč Obořiště, Ždírec, Havlíčkův Brod a Třebíč) a 17
dětí ze 3 dětských domovů (Jemnice, Hrotovice, Náměšť nad Oslavou). Součástí bylo
plnění poznávacích úkolů, hry, soutěže, výroba bylinkového mýdla a výměna zážitků
seniorů a dětí. Akce se setkala s velkým ohlasem a seniorům i dětem se velmi líbila.
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Projekt Senior plus, Žijeme a pracujeme na Vysočině, Harmonizace při opatrování
dětí a Rovnost šancí na Vysočině
Ve sledovaném období došlo k úvodním schůzkám partnerů u všech zmiňovaných
projektů. V průběhu letních prázdnin byla zahájena realizace uvedených projektů.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Noví ředitelé škol a školských zařízení Kraje Vysočina
Od 1. 8. 2012 nastoupili do funkcí nově jmenovaní ředitelé škol a školských zařízení
kraje:
- Gymnázium Třebíč: RNDr. Alice Burešová
- Gymnázium Pelhřimov: Mgr. Aleš Petrák
- Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na
Moravě: Mgr. Jiří Maděra
- Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí: Mgr. Milan Veber
- Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov: Mgr. Pavel
Hlaváček
- Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou: PaedDr. Milan Pavlík
- Základní škola Bystřice nad Pernštejnem: Mgr. Iveta Ostřížová
- Základní škola Pelhřimov, Komenského: Mgr. Nella Slavíková



Mezikrajská porada
20. a 21. srpna zorganizoval OŠMS v Penzionu Rytířsko mezikrajskou poradu na téma
zajištění financování asistentů pedagoga. Porady se zúčastnili odborní referenti
a ekonomové z 12 krajských úřadů, kteří si vyměnili zkušenosti z vedení této agendy
a dohodli se na společném návrhu MŠMT pro vznik koncepčního řešení problematiky
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Porady se zúčastnila také radní
pro oblast školství Kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíková.

Odbor zdravotnictví (OZ):
 SW ERP (jednotný ekonomicko-provozní systém pro zdravotnická zařízení)









Zahájeny přenosy centrálních číselníků z konfiguračního QI (QI-název SW produktu) na
systémy QI nemocnic. Pokračuje prototypování konfiguračního QI vzhledem k plánované
synchronizaci zdravotnického materiálu napříč nemocnicemi. Připravují se podklady pro
výstupy ze systémů QI do datového skladu kraje.
Minitendry veřejných zakázek
Probíhá administrace a podpis smlouvy minitendru na základě rámcových smluv
veřejných zakázek na Náplasti a ukončen minitendr Hygiena.
Veřejná zakázka – Videokonference
Příprava podlimitní veřejné zakázky na Videokonference pro nemocnice, ZZS a odbor
zdravotnictví.
Veřejná zakázka – provozovatel protialkoholní záchytné stanice
Příprava podkladů pro zajištění veřejné zakázky na provozovatele protialkoholní
záchytné stanice.
Projekt Zdraví bez hranic (spolupráce regionů Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj,
Dolní Rakousko)
Spolupráce na přípravě dat pro porovnání nemocnic ve výše zmíněných regionech ČR
a Rakousku.
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Oprávnění k poskytování zdravotních služeb
V návaznosti na zákon o zdravotních službách stávající poskytovatelé zdravotních služeb
žádají o vydání nových rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Žádosti
o nová oprávnění je třeba podat na odbor zdravotnictví do 31. 12. 2012. Z celkového
počtu poskytovatelů zdravotních služeb žádost dosud podalo 16 %.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Ochrana přírody a krajiny
Ze 2/3 je dokončena, zkontrolována a proplacena pro letošní rok plánovaná péče
o zvláště chráněná území na území Kraje Vysočina, administrativně je ukončena
příprava projektu Biodiverzita II.



Metodická a kontrolní činnost
V uvedeném období pracovníci odboru aktivně pracovali v pracovní skupině MŽP, kraje
a integrovaná prevence nad novým zákonem a novými prováděcími předpisy za oblast
integrované prevence. Dále se zúčastnili vícedenní celostátní porady pracovníků
integrované prevence a České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ve spolupráci s MŽP
a zahraničními partnery ve Slavonicích.
Intenzivní příprava pracovníků ochrany ovzduší na nové činnosti dle nového rozsáhlého
zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který nabyl účinnosti 1. 9. 2012, konzultace
s ČIŽP, MŽP a odbornou veřejností.
Zajištění terénní metodické porady pracovníků ochrany zemědělského půdního fondu
(ZPF) ve spolupráci s Výzkumným ústavem pícninářským se zaměřením na protierozní
opatření při pěstování plodin, např. kukuřice. Prohlídka polních pokusů k. ú. Nárameč.
Na základě podnětu MŽP probíhala dozorová a kontrolní činnost na úseku ochrany ZPF
na odvody za odnětí půdy stanovené na základě souhlasů k odnětí půdy z roku 2010
a 2011 na MěÚ Pacov, MěÚ Humpolec a MěÚ Náměšť nad Oslavou.



Posuzování vlivů na životní prostředí
V období byly řešeny problémové záměry bioplynových stanic, vodních nádrží
a protipovodňových opatření a bioelektrárna ve Světlé nad Sázavou, za značného zájmu
samospráv a veřejnosti.
Byly vydávány desítky stanovisek k dotačním titulům Operačního programu Životní
prostředí, zejména pro výstavbu vodních nádrží, čistíren odpadních vod, zařízením ke
snižování emisí a prašnosti a také k sanaci skalních masivů.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek matrik a státního občanství, vidimace a legalizace, přestupků, evidence
obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, dozorová činnost.
Na shora uvedených úsecích zajišťuje OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
Dne 14. 7. 2012 proběhly v obci Libkova Voda, okr. Pelhřimov, nové volby do
zastupitelstva obce. Zástupci OddOSČ provedli kontrolu průběhu hlasování ve volební
místnosti, při které nebyly zjištěny nedostatky.
V současné době OddOSČ zajišťuje organizačně technicky volby do Zastupitelstva Kraje
Vysočina. Ve stanovené lhůtě, tj. do 7. 8. 2012, převzalo od zmocněnců osmnácti
volebních stran kandidátní listiny. Jelikož drobné nedostatky na kandidátních listinách
byly opraveny zmocněnci volebních stran na místě při předávání kandidátní listiny nebo
ve stanovené lhůtě, mohlo OddOSČ vydat rozhodnutí o registraci kandidátních listin
všech volebních subjektů. OddOSČ spolupracovalo s Krajskou správou Českého
6 (celkem 14)

ZK-05-2012-03, př. 3
Počet stran: 14
statistického úřadu v Jihlavě na sestavování registru kandidátů, který slouží jako podklad
pro tisk hlasovacích lístků, jejichž první náhledy jsou již zkontrolovány. Spolupráci
s tiskárnou EKON Jihlava, družstvo, hodnotí OddOSČ jako velmi dobrou. Ve stanovené
lhůtě byly splněny i povinnosti uložené krajskému úřadu vůči Státní volební komisi
a starostům obcí.
OddOSČ se dále podílí na organizačně technickém zabezpečení nových voleb do
Zastupitelstva obce Pavlov, okr. Pelhřimov, které proběhnou současně s druhým dnem
voleb do zastupitelstev krajů, tj. dne 13. 10. 2012.
SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V období červen-srpen 2012 bylo uloženo 19 pokut v celkové výši 145 000 Kč. Do
rozpočtu Kraje Vysočina propadlo v tomto období 28 vybraných kaucí ve výši
337 000 Kč. Bylo provedeno 16 kontrol státního odborného dozoru nákladní dopravy
v provozovnách dopravců, při nichž bylo zkontrolováno 41 vozidel. Bylo provedeno 16
kontrol státního odborného dozoru nákladní dopravy na silnicích, při nichž bylo
zkontrolováno 98 vozidel. Byla provedena 1 kontrola státního odborného dozoru
ve školicím středisku.
Administrace grantového programu Fondu Vysočiny „Podpora budování dětských
dopravních hřištˇ2012“.



Projektové řízení
Regionální operační program Jihovýchod:
- Příprava smluv o poskytnutí dotace 3 schválených projektů dopravní infrastruktury
(II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice, II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba, II/602
hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba),
- Příprava na audit ze strany Auditního orgánu (provede společnost Deloitte Advisory),
který proběhne v termínu 12. - 21. září 2012 (2 projekty dopravní infrastruktury),
Grantový program Fondu Vysočiny „Bezpečná silnice 2012“: uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace s 20 úspěšnými žadateli.
Fond malých projektů: předložení projektové žádosti na projekt Zvýšení bezpečnosti na
komunikacích Kraje Vysočina.
OP Přeshraniční spolupráce AT-CZ: v plánu předložení projektu II/406 Telč – průtah,
předložena a schválena žádost o platbu projektu II/152 Jaroměřice – Dědice, předložena
žádost o platbu projektu Severojižní propojení Kraje Vysočina – 2.
Dosažitelnost spojuje: vyjednání tarifní slevy jízdného na mezinárodní autobusové lince
Telč – Raabs an der Thaya.



Investiční výstavba
V tomto období bylo zahájeno a realizováno výběrové řízení na dodavatele stavebních
prací na 31 akcí. Byla zahájena realizace 10 staveb, dvě stavby byly dokončeny. Probíhá
realizace 21 staveb z rozpočtu Kraje Vysočina a 2 staveb spolufinancovaných
z Regionálního operačního programu Jihovýchod.



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“.
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Příprava Plánu zimní údržby Kraje Vysočiny.
Průběžná kontrola realizace oprav a údržby silnic II. a III. tříd.
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 probíhají s odchylkami
některých činností oproti odsouhlasenému harmonogramu. Na Úřad regionální rady
ROP Jihovýchod byla odevzdána žádost o platbu za druhou etapu projektu. Dále
probíhala realizace veřejné zakázky na dodavatele expozic a veřejných interiérů
a současně realizace veřejné zakázky 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. Byla zahájena příprava
monitorovacího hlášení.
- Realizovaný projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ se nachází ve fázi
udržitelnosti, databáze vytvořené webové prezentační stránky je průběžně
aktualizována a doplňována o nové informace. Byla zahájena příprava monitorovací
zprávy o udržitelnosti projektu.



Rozpočet kapitoly Kultura na rok 2013
Příprava rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2013, včetně projednání návrhů rozpočtu
příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu.



Akce OKPPCR
- Příprava účasti na 1. ročníku veletrhu PAMÁTKY 2012, konaného ve dnech
4. – 6. 10. 2012 v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze Holešovicích.
- Přípravné práce k projektu Obnova a zpřístupnění kaple Bolestné Panny
Marie v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen.
- Realizace výstavy Židovské památky na Vysočině.
- Příprava a administrace výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.
- Příprava a realizace semináře pro organizace zapojené do projektu „Muzea
a galerie na Vysočině on-line“, konaného dne 29. 8. 2012 v sídle Kraje
Vysočina.



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 (průběžná
kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- dotace na zpracování předprojektové dokumentace pro účely obnovy kulturních
památek (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným
projektům),
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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 „Regionální kultura 2012“ – administrace
(uzavírání smluv s jednotlivými žadateli, průběžná kontrola),
grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2012“ - administrace
(příprava podkladů pro řídící výbor a orgány kraje, uzavírání smluv s jednotlivými
žadateli),
grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2011“ – administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům),
grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2012“ – administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům).



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
- 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, rozhodnutí o přemístění kulturních
památek, prodlužování lhůt, vyjadřování k prohlašování a k rušení prohlášení věcí za
kulturní památku a další úkony).

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené majetkoprávním oddělením
Řeší se složitá majetkoprávní příprava staveb v rámci projektů transformace klientů
ústavů sociální péče.
Byly řešeny prodeje některého nepotřebného nemovitého majetku a připravovány
podklady pro majetkoprávní a technické řešení případů.
Probíhá majetkové vypořádání pozemků v průjezdních úsecích obcí.
Průběžně se řeší nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům pod silnicemi II. a III.
tříd.



Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Byla dokončena celá řada investičních i neinvestičních stavebních akcí, zejména ve
školských zařízeních.
Byl dokončen a do užívání předán nový Pavilon urgentní a intenzivní péče v Nemocnici
Jihlava.
Bylo dokončeno a do užívání předáno výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina v Třebíči.
Byla dokončena a do užívání předána rekonstruovaná kuchyň s přístavbou pro Střední
odbornou školu obchodu a služeb Třebíč.
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Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období byly realizovány nebo budou realizovány tyto činnosti:
- byla vyhlášena 2. výzva předkladatelům grantových projektů k předkládání
projektových žádostí o finanční podporu z OP VK v prioritní ose 1, v oblastech
podpory 1.1 (vyhlášena částka 83 441 977,92 Kč), 1.2 (vyhlášena částka
21 635 935,88 Kč) a 1.3 (vyhlášena částka 31 230 392,13 Kč), ve 4. výzvě z oblasti
podpory 3.2 byla vyhlášená částka 47 359 262 Kč, k vyhlášeným výzvám proběhly
semináře pro žadatele, s téměř 130 žadateli proběhly osobní či e-mailové konzultace,
- příjem projektových žádostí probíhal v době od 6. 8. 2012 do 17. 8. 2012. Přijato bylo
celkem 176 žádostí o finanční podporu, v nichž žadatelé požadují částky dle
jednotlivých oblastí podpory:
o 1.1
66 žádostí, požadováno 230 872 183,45 Kč
o 1.2
24 žádostí, požadováno 78 966 266,86 Kč
o 1.3
34 žádostí, požadováno 103 163 213,66 Kč
o 2.3
52 žádostí, požadováno 137 844 942,60 Kč.



„Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina“
V červnu 2012 byla ukončena II. etapa projektu „Životní styl a zdraví mládeže v Kraji
Vysočina“. Jeho cílem bylo získat objektivní informace o základních ukazatelích
zdravotního stavu mládeže v Kraji Vysočina a o způsobu života a zvyklostech mládeže
ve vztahu ke zdraví. Monitoring proběhl ve 41 třídách druhých ročníků vybraných
22 středních škol. Výstupem projektu je zpracovaná „Analýza životního stylu a zdraví
mládeže v Kraji Vysočina“, která je zveřejněna na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj. Studii
zpracovalo občanské sdružení Zdravá Vysočina ve spolupráci se Státním zdravotním
ústavem, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Jihlava
a Vysokou školou polytechnickou Jihlava.
Monitoring byl realizován v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a je jednou z aktivit,
které kraj realizuje v rámci naplňování „Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina“.



Grantová schémata Společného regionálního operačního programu
Kraj Vysočina realizoval v rámci Společného regionálního operačního programu v letech
2005 až 2008 pět Grantových schémat v opatřeních zaměřených na podporu podnikání,
cestovního ruchu a sociální integrace. Ze strukturálních fondů a státního rozpočtu bylo
proplaceno téměř 200 mil. Kč, 50 milionů přidal ze svého rozpočtu Kraj Vysočina. Celkem
tak Grantová schémata přispěla k rozvoji Kraje Vysočina částkou bezmála 250 milionů
korun. Finančně bylo za dobu trvání Grantových schémat podpořeno celkem 109 akcí
konečných uživatelů, přičemž bylo vytvořeno celkem 300 nových pracovních míst.
K 30. 6. 2012 skončila pětiletá udržitelnost jednotlivých akcí, naprostá většina
podpořených akcí bez větších obtíží přežila pětiletou dobu udržitelnosti. Gestorem
Grantových schémat byl odbor regionálního rozvoje. Za dobu administrace Grantových
schémat (2005–2012) bylo mj. provedeno celkem 589 veřejnosprávních kontrol,
v současné době probíhá archivace spisů jednotlivých akcí a dokumentů.



Příprava Kraje Vysočina na další programové období
Pro programové období 2014–2020 připravuje Kraj Vysočina koncepční dokument
s názvem Strategie Kraje Vysočina 2020. Tento dokument určuje hlavní priority rozvoje
a je základním krajským dokumentem pro další plánovací období a vymezení možných
operačních programů. V současné době je plněna zákona povinnost, tedy je
zpracováváno vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí tzv. SEA. V rámci tohoto
procesu jsou prováděny poslední drobné úpravy v dokumentu. Po vydání závěrečného
stanoviska Ministerstvem životního prostředí ČR bude koncepce ještě jednou projednána
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orgány kraje. Schválení koncepce zastupitelstvem kraje se předpokládá v prosinci tohoto
roku.
V rámci přípravy Strategie Jihovýchod proběhl 24. července workshop pro oblast
podnikání, na kterém se odborníci z regionu pod vedením dr. Vozába snažili nalézt
nejvhodnější oblasti a formy podpory zakládání nových podniků, technologického rozvoje
těch stávajících a zvýšení celkové zaměstnanosti. Na 5. září je pak naplánovaný
workshop se zaměřením na rozvoj zemědělství a venkova.
V oblasti přeshraniční spolupráce Rakousko-Česká republika (OP AT-CZ) probíhají
intenzivní jednání mezi regionální a národní úrovní nad výběrem tematických cílů dle
nařízení pro evropskou územní spolupráci platných pro období 2014+.
ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):


Oddělení kanceláře hejtmana
- dne 26. 7. 2012 proběhlo slavnostní vyhlášení Vesnice Vysočiny – obcí Vysočiny se
stala obec Křižánky
- ve dnech 4.–5. 9. 2012 se konalo v Kraji Vysočina výjezdní zasedání Komise Rady
Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti
- ve dnech 5.–8. 9. 2012 se uskutečnila pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
– slavnostní předání projektů spolupráce obou regionů za rok 2012.



Mladá univerzita Waldviertel 2012
V rámci projektu „Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60 let EU“ se
v termínu 6.–10. 8. 2012 uskutečnil již historicky čtvrtý ročník Mladé univerzity
Waldviertel. Zúčastnilo se celkem 107 dětí, z toho 35 českých, ve věku 11–15 let. Hlavní
motto letošního ročníku bylo „Naše země – naše zodpovědnost“ a k tématu ekologie
a zdravý způsob života se vztahovala i náplň většiny přednášek a workshopů. Tradičně
proběhl jeden den pestrého programu v Kraji Vysočina, letos v Třebíči a blízkém okolí.



Hokejové soustředění pro mladé hokejisty ze Champagne-Ardenne
Ve dnech 19.–24. 8. se v Pelhřimově uskutečnil třetí ročník hokejového kempu pro mladé
hokejisty z partnerského regionu Champagne-Ardenne. Hokejového kempu v Pelhřimově
se zúčastnila dvacítka juniorských francouzských hráčů. Organizaci hokejového kempu
finančně podporuje jak Kraj Vysočina, tak region Champagne-Ardenne.



Setkání
vrcholných
představitelů
partnerských
regionů
Nitranského
samosprávného kraje, Kraje Vysočina a regionu Champagne-Ardenne v Nitře
Ve dnech 22.–23. 8. 2012 se uskutečnila cesta hejtmana Kraje Vysočina do Nitranského
samosprávného kraje. Hlavním bodem návštěvy bylo tripartitní pracovní jednání, které
mělo určit směr možné spolupráce těchto tří regionů v budoucích letech. Účastníci
jednání měli připravený také bohatý program, zúčastnili se mimo jiné zahájení
39. Zemědělské a potravinářské výstavy Agrokomplex v Nitře. Zajímavým bodem
návštěvy byla např. prohlídka operačního střediska společnosti Granvia Operation. Příští
jednání těchto tří regionů se uskuteční v roce 2013 ve francouzském regionu
Champagne-Ardenne.



Působení francouzské lektorky na středních školách Kraje Vysočina ve školním
roce 2012/2013
Od 3. 9. 2012 působí na středních školách v Kraji Vysočina lektorka francouzského
jazyka Marine Saettel. Ve školním roce 2012/2013 vyučuje na Obchodní akademii
a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Gymnáziu Jihlava, Hotelové
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škole Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí a na Obchodní akademii, Hotelové
škole v Havlíčkově Brodě a nově také na Gymnáziu Třebíč. Působení lektorky
francouzského jazyka je financováno z prostředků Kraje Vysočina a regionu ChampagneArdenne. Lektorát francouzského jazyka probíhá již od roku 2010.


Prevence kriminality
Proběhlo hodnocení žádostí o dotaci na projekty sociální prevence předložené
neziskovými organizacemi a obcemi v rámci grantového programu Fondu Vysočiny
Prevence kriminality 2012. Řídící výbor posoudil celkem 20 žádostí o dotace v celkové
výši 1 488 388 Kč. K podpoře orgánům kraje bylo navrženo 18 žádostí na poskytnutí
dotací v celkové výši 1 135 098 Kč. Žádosti 2 neziskových organizací byly vyřazeny
z důvodu nesouladu s vyhlášeným programem.
Na základě usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací na ochranu obecního
nemovitého majetku byly uzavřeny smlouvy s 33 obcemi Kraje Vysočina na poskytnutí
dotací v celkové výši 1 059 973 Kč. Projekty na ochranu obecního majetku (kamerové
dohlížecí systémy, elektronická signalizace, mechanické zabezpečení apod.) budou
realizovány do konce října 2012.
Byl zpracován a orgánům kraje předložen k projednání návrh Koncepce prevence
kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016. Součástí předkládaného matriálu je
i Bezpečnostní analýza Kraje Vysočina 2012 a Zpráva o plnění opatření Koncepce
prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2009 až 2011.
V rámci prevence internetové kriminality byl ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s.
připraven vzdělávací kurz pro seniory k bezpečnému využívání služeb internetbankingu
a používání platebních karet. Vzdělávací kurzy budou podle zájmu seniorů organizovat
obce nebo neziskové organizace.



Seminář „Ochrana při radiační havárii“
Dne 5. 9. 2012 pořádá Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci se Státním úřadem pro
jadernou bezpečnost a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina odborný seminář
s názvem „Ochrana při radiační havárii“. Cílem semináře je prohloubit znalosti o reálném
působení radioaktivního záření a ochraně proti jeho škodlivým účinkům.



Pracovní porada krizového řízení
Dne 12. 9. 2012 pořádají Správa státních hmotných rezerv (SSHR) a Krajský úřad Kraje
Vysočina v sídle kraje společnou pracovní poradu pro pracovníky krizového řízení obcí
s rozšířenou působností k problematice hospodářských opatření pro krizové stavy.
Cílem porady je objasnění změn vyplývajících z novely zákona č. 241/2000 Sb.,
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících
zákonů, především v oblasti plánování nezbytných dodávek v systému nouzového
hospodářství na úrovni kraje a ORP.

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


Audit nákupu služeb na odboru zdravotnictví
Ve sledovaném období ukončilo OddIA audit nákupu služeb na odboru zdravotnictví,
který byl vykonán v rámci ročního plánu interního auditu schváleného ředitelem
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Cílem auditu bylo posouzení dostatečnosti a účinnosti
nastavení vnitřního kontrolního systému a také posouzení dodržování všeobecně
závazných právních předpisů v procesu nákupu služeb hrazených z rozpočtu OZ.
V průběhu auditu neidentifikoval auditní tým žádné zjištění s vysokým stupněm
významnosti. Identifikoval tři zjištění se středním stupněm významnosti a dvě zjištění
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s nízkým stupněm významnosti. Navrhovaná doporučení směřovala především do oblasti
posílení kontrolních mechanismů při správě veřejných výdajů.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 61 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny ke 3 návrhům věcného záměru
zákona, k 11 návrhům zákona, k 7 návrhům nařízení vlády, ke 24 návrhům vyhlášek
a k 16 návrhům materiálů nelegislativní povahy.



Řízení příspěvkových organizací
OddPKŽÚ se podílelo na přípravě dokumentů Kraje Vysočina týkajících se řízení
příspěvkových organizací (pravidla Rady Kraje Vysočina) se zaměřením na hodnocení
ředitelů a dále na komunikaci mezi řediteli a zřizovatelem.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Katalog vzdělávacích akcí na II. pololetí roku 2012
V měsíci červenci 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.



Zajištění výuky cizích jazyků zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu
V měsíci červenci proběhlo vyhodnocení vypsané veřejné zakázky malého rozsahu na
zajištění výuky anglického jazyka zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského
úřadu. Dále proběhl výběr dodavatelů pro zajištění kurzů výuky francouzského,
německého a ruského jazyka.
Jedná se o zajištění jazykových kurzů konaných od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012, s cílem
podpořit rozvoj jazykových znalostí a schopností zaměstnanců Kraje Vysočina
zařazených do krajského úřadu. Smlouvy s dodavateli byly uzavřeny za stejných
podmínek jako v předešlém školním roce.



Podnik podporující zdraví, slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců
kraje
V rámci podpory fyzického a psychického zdraví a realizace aktivit ke slaďování
osobního a pracovního života probíhalo v období měsíce června neformální posezení
s klinickým psychologem. Obsahem naplánovaných setkání bylo nahlédnutí na téma
„Hranice mezi osobním a profesním životem“, které si klade za cíl uvědomění si předělů
mezi osobním a profesním životem zaměstnance, resp. co je nutné udělal pro to,
abychom měli svou práci stále rádi a nevyhořeli.



Veřejnosprávní kontrola
V daném období proběhla na OddŘLZ veřejnosprávní kontrola provedená Úřadem práce
České republiky, krajské pobočky v Jihlavě se zaměřením na dodržování povinnosti
zaměstnavatele zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu
na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2011. Předmětná kontrola byla realizována na
základě žádosti Kraje Vysočina o částečné navrácení odvodu do státního rozpočtu za
0,18 osob ve výši 10 676 Kč (dodatečné zaevidování odběru výrobků a služeb v rámci
náhradního plnění). OddŘLZ v součinnosti s OE poskytlo kontrolní skupině veškeré
podklady související s odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek. Na základě
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ověřených skutečností Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Jihlavě vrátí Kraji
Vysočina částku 10 676 Kč.

V Jihlavě dne 31. 8. 2012
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