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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 18. 9. 2012 s výhledem do 27. 11. 2012
Následující písemná zpráva zachycuje období od 18. 9. 2012 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 9. 11. 2012 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
27. 11. 2012 (7. zasedání v roce 2012). Je přílohou materiálu (ZK-07-2012-03, 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):


Ukončení projektu „Rozšíření datového skladu Kraje Vysočina“
Projekt „Rozšíření datového skladu Kraje Vysočina“ byl realizován od roku 2010, kdy byla
provedena studie proveditelnosti a podána žádost o dotaci z Integrovaného operačního
programu. Na přípravu a realizaci projektu bylo z rozpočtu Kraje Vysočina určeno 24
mil. Kč. Zahájení realizace projektu bylo 26. 4. 2011, ukončení realizace 31. 10. 2012.
Celkové náklady projektu jsou ve výši 20 813 250 Kč, více jak 17,5 mil. Kč je
spolufinancováno z prostředků Evropské unie.
Výstupy projektu jsou systém pro analýzu nestrukturovaných dat a nestrukturovaných
datových zdrojů (komodita 1), nové datové tržiště Ekonomika a rozpočet kraje (komodita
2) a rozšíření datového skladu – upgrade stávajícího řešení datového skladu, mode,
vybudování datových tržišť mimo obsah komodit č. 1 a 2 (komodita 3).
Plné spuštění nového datového skladu bude od 1. 1. 2013. Adresa interního analytického
webového portálu je http://analytika.nt1.ku.ji.cz.



Seminář ředitelů příspěvkových organizací
15. 10. 2012 OAPŘ zrealizoval seminář pro ředitele PO na téma: profil veřejných
zakázek a jeho certifikace, povinnosti PO plynoucí ze ZVZ ve vztahu k veřejným
zakázkám na dodávku elektrické energie a plynu, nové funkcionality Portálu PO.



Stěhování odboru do nové budovy D
V průběhu měsíce listopadu proběhlo stěhování Odboru analýz a podpory řízení do nové
budovy D Krajského úřadu Kraje Vysočina. Odbor nyní sídlí ve třech kancelářích
v prvním patře budovy D.

Odbor ekonomický (OE):


Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2013
V současné době probíhají práce na zpracování návrhu rozpočtu na rok 2013. Daňové
příjmy v návrhu rozpočtu jsou navrženy ve výši 101 % na rozpočet daňových příjmů roku
2012. Úměrně výši zdrojů musely být přizpůsobeny výdaje, a to tak, aby bylo dosaženo
vyrovnanosti zdrojů a výdajů rozpočtu. Byla akcentována snaha pokrýt mandatorní
(povinné) výdaje v nezbytné výši. Další plánované finanční prostředky jsou navrženy na
krytí evropských projektů a fakultativních výdajů. Návrh rozpočtu bude projednán
v klubech zastupitelstva kraje dne 27. 11. 2012, následně předložen do rady kraje
a v prosinci 2012 bude předložen zastupitelstvu kraje k projednání.
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Odbor informatiky (OI):


Dokončení projektů Interreg IVC
V průběhu října a listopadu 2012 se zástupci KrÚ aktivně zúčastnili závěrečných
seminářů a konferencí evropských projektů financovaných z fondu Interreg IVC, ve
kterých je Kraj Vysočina partnerem, a jejichž harmonogram končí k 31. 12. 2012.
Jde o projekt eCitizen zaměřený na zvýšení angažovanosti občanů v rozhodovacích
procesech veřejné správy, v rámci kterého byl krajem realizován systém http://www.vasnazor.cz. Výstupy tohoto systému byly prezentovány zástupci OI na závěrečném
semináři v Bruselu, kterého se zúčastnili mimo jiné i zástupci Evropské komise.
Závěrečná konference projektu DELAN se uskutečnila ve waleském Cardiffu. V rámci
tohoto projektu Kraj Vysočina realizoval pilotní aktivitu zaměřenou na prevenci
elektronické kriminality – viz http://www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost.
Třetí z EU projektů ukončovaných v roce 2012 je projekt OSEPA zaměřený na
problematiku využívání opensource (softwaru s otevřeným kódem) ve veřejné správě.
Tento projekt byl zakončen konferencí v Aténách.

 Nové prostory – budova D
V průběhu měsíce listopadu došlo k převzetí rekonstruovaného objektu budovy D (tzv.
jídelna) v areálu Žižkova 57. Odbor informatiky se přestěhovat do této budovy s tím, že
stále bude k dispozici jeho servis i v místnosti 1.20 na budově A.
Součástí rekonstruovaných prostor je i technické zázemí pro síť ROWANet,
Technologické centrum kraje a akademické ICT projekty EIGER a CERIT-SC
Masarykovy univerzity a Cesnetu.
Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2012 se uskutečnily v září a říjnu
kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortu kultury a školství.
V listopadu se provádějí tematické kontroly u vybraných příspěvkových organizací se
zaměřením na vnitřní kontrolní systém a smluvní vztahy.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Od srpna 2012 vykonávají pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí dílčí
přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji za rok 2012.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Nové administrativní prostory v objektu bývalé vojenské jídelny v ulici Ke Skalce
Nový objekt je součástí sídla Kraje Vysočina, adresa Žižkova 57, Jihlava, označen jako
budova D. Vstup a příjezd k budově je přes nádvoří areálu sídla kraje. Pěší mohou využít
ke vstupu také branky z ulice Ke Skalce. Kancelářské prostory využijí odbor analýz
a podpory řízení, odbor informatiky, odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví.
Stěhování se provedlo v průběhu měsíce listopad. V souvislosti s přestěhováním odboru
sociálních věcí a odboru zdravotnictví budou k 31. 12. 2012 ukončeny nájemní smlouvy
na Tolstého 15 a Věžní 26 v Jihlavě. Od ledna 2013 bude mít krajský úřad svá pracoviště
v Jihlavě pouze v budovách ve vlastnictví kraje.



Veřejné zakázky pro budovu D
V souvislosti s vytvořením nových prostor oddělení hospodářské správy realizovalo dvě
veřejné zakázky malého rozsahu. Jedna na dodávku kancelářského nábytku pro odbor
informatiky a odbor analýz a podpory řízení, celková částka vč. DPH 506 327,- Kč,
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vybraný dodavatel READY INTERIER s.r.o. Hradec Králové. Druhá zakázka na dodávku
pojezdných regálových systémů pro centrální spisovny, celková částka vč. DPH
999 840,- Kč, dodavatel PROMAN s.r.o. Chrudim.
SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):


22. bramborářské dny v Havlíčkově Brodě
Letošní již 22. bramborářské dny se konaly 25. – 27. 10. 2012 v Havlíčkově Brodě. Dne
26. 10. 2012 se uskutečnil odborný seminář bramborářů nejen z České republiky, ale i ze
zahraničí. V rámci tohoto semináře probíhaly doprovodné akce, které prezentovaly
agrární sektor, oblast bramborářství. Kraj Vysočina – odbor lesního a vodního
hospodářství a zemědělství ve spolupráci s Krajskou agenturou pro zemědělství
a venkov Jihlava – Celostátní síť pro venkov se prezentovaly ve společném stánku, kde
poskytovaly informace z agrárního sektoru.



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 10. 10. a 11. 10. 2012 na Městském úřadu Pacov
a ve dnech 24. 10. a 25. 10. 2012 na Městském úřadu Telč. 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 dne 20. 10. 2012 v Jihlavě seminář pro vodoprávní úřady obcí
s rozšířenou působností k aktuálním otázkám provádění technickobezpečnostního
dohledu na vodních dílech (vodních nádržích) podle vodního zákona. Lektory byli
zástupci krajského úřadu, OLVHZ, zástupci odborně způsobilé osoby VODNÍ DÍLA –
TBD a.s. a Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí.



Meliorace a hrazení bystřin v lesích
Meliorace a hrazení bystřin v lesích jsou opatření zaměřená na ochranu půdy a péči
o vodohospodářské poměry. Náklady spojené s jejich realizací hradí stát. V letošním roce
bylo dokončeno opatření „HB Henčovský potok“, díky kterému došlo k úpravě vodního
toku v částce za více než 800 000 Kč. Uvolnění této částky bylo radou kraje projednáno
dne 2. 10. 2012.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Seminář Startujeme k projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině“
Dne 26. 9. 2012 se v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnil
informativní seminář s názvem „Startujeme“. Tento seminář byl uspořádán jako
zahajovací aktivita v rámci projektu „Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění
prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina
v kontextu rodinné politiky kraje“, jehož realizátorem je Kraj Vysočina a který je zaměřen
na vytvoření podmínek pro zlepšení pracovního a rodinného života obyvatel, zabývá se
analýzou možností a implementací podpory a slaďování pracovního a rodinného života
do personální strategie příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Na semináři byly
podány základní informace o projektu a jeho partnerech, objasněno zapojení projektu do
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rodinné politiky kraje, zazněly zde příspěvky odborníků na problematiku rovných
příležitostí žen a mužů a byla představena činnost Family Point.


Porada ředitelů příspěvkových organizací
Ve dnech 20. – 21. 9. se uskutečnila výjezdní porada ředitelů příspěvkových organizací
spojená s návštěvou 2 zařízení sociálních služeb v Dolním Rakousku.



Srdce na dlani
Dne 19. 9. 2012 se uskutečnilo již tradiční setkání uživatelů domovů pro seniory, domovů
pro osoby se zdravotním postižením a domovů se zvláštním režimem s názvem Srdce na
dlani.



Vzdělávací projekt Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání pro ředitele
příspěvkových organizací
Ve sledovaném období byla zahájena realizace projektu Prohloubení nabídky dalšího
vzdělávání pro ředitele příspěvkových organizací. Projekt je realizován ve spolupráci
s Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Jedná se o čtyřsemestrální studium zaměřené
jak na odbornou oblast, tak na oblast manažerskou.



Konference „Poruchy příjmu potravy“
Realizátoři individuálního projektu „Podpora systému primární prevence sociálně
patologických jevů“ uspořádali dne 15. 10. 2012 v sídle kraje v Jihlavě konferenci na
téma „Poruchy příjmu potravy“. V rámci konference vystoupili nejen významní čeští
odborníci na danou problematiku z řad odborníků, ale i pacienti, kteří poruchami příjmu
potravy trpěli, a podělili se s přítomnými o své osobní zkušenosti.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Soutěž s Vysočinou do Evropy
Již čtvrtého ročníku populární soutěže, při které žáci středních škol prokazují nejprve
znalosti o kraji formou odpovědí na kvízové otázky v češtině a angličtině a nejlepší z nich
pak v závěrečném kole musí zvládnout také prezentační dovednosti v angličtině. Soutěže
se letos účastní 375 žáků z 21 středních škol v kraji. Soutěží se o hodnotné ceny a první
tři získají vzdělávací pobyt v Anglii.



Projekt „Od myšlenky k výrobku“
Projekt Od myšlenky k výrobku, kterým získá Kraj Vysočina z ROP Jihovýchod
prostředky ve výši 57 mil Kč na strojní vybavení dílen technických škol, byl úspěšně
vyhodnocen a po jeho schválení připravuje OŠMS realizaci výběrových řízení.



Učebna přesného měření
Na SPŠ a SOU Pelhřimov byla slavnostně otevřena učebna přesného měření, která je
vybavena moderními měřicími přístroji. Tato učebna byla vybavena díky systematické
podpoře Kraje Vysočina směřující do vybraných technicky zaměřených škol. V Jihlavě,
Pelhřimově, Třebíči a Žďáře nad Sázavou tak postupně vznikají centra technického
vzdělávání, která jsou každoročně podpořena z rozpočtu kraje částkou 5 – 8 mil Kč.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Dne 18. 9. 2012 Zastupitelstvo Kraje Vysočina vydalo 1. aktualizaci Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy. Zároveň bylo rozhodnuto
o námitkách, které vzešly z veřejného projednání této dokumentace. Nová územně
plánovací dokumentace kraje nabyla účinnosti 23. 10. 2012. Vznikl tak dokument, který je
nadřazen územním plánům v Kraji Vysočina. Jsou zde formulovány priority kraje, které
byly podrobeny všem stupňům projednání dle stavebního zákona. Zastupitelé Kraje
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Vysočina byli s dokumentací seznamováni průběžně při jejím zpracování, stejně
jako odbory krajského úřadu. Dotčené orgány a veřejnost byly přizvány na speciální
společné a veřejné projednání.
Odbor zdravotnictví (OZ):
 Příprava, vyhlášení a vyhodnocení veřejné zakázky na „Videokonference“


Příprava a vyhlášení veřejné zakázky – „Záchytka“



Projekt „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“
- zpracování a předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu



Projekt „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“
- zpracování a předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu



Projekt „Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina“
- nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR předložení materiálu do rady, zajištění podpisu panem hejtmanem a odeslání na CRR
- zpracování monitorovacího hlášení
- konzultace a příprava podkladů pro chystanou veřejnou zakázku



Administrace veřejné zakázky „První pomoc do škol, školní rok 2012/2013,
kategorie čtrnáctiletých“



Celostátní soutěž „Bezpečná nemocnice“
31. 10. 2012 skončil termín pro příjem projektů do celostátní soutěže o cenu hejtmana
Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“. Celkem bylo přijato 17 projektů do obou sekcí
soutěže.



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 50 %.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Správní činnosti na úseku technické ochrany životního prostředí
Odbor životního prostředí průběžně vydával velké množství doporučujících stanovisek
(cca 460) k žádostem měst a obcí a dalších oprávněných subjektů o dotace z OPŽP,
oblast odpadového hospodářství (separace komunálního odpadu - sběrné dvory
a biologicky rozložitelného odpadu, jeho zpracování a využití - kompostárny), ochrany
ovzduší (pořízení technologie ke snižování emisí amoniaku a TZL do ovzduší),
zateplování objektů veřejného zájmu.
Od 1. 9. 2012 je v platnosti nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který přinesl
zásadní změny do správních řízení v této oblasti a navýšení kompetencí. Doposud
nebyly vydány všechny prováděcí předpisy. Podařilo se ho implementovat v plné míře se
stávající personálním obsazením.



Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina
Dne 7. září 2012 byla podepsána smlouva o dílo na Informační systém kvality ovzduší
v Kraji Vysočina. Jedná se o vytvoření, provozování a vyhodnocení dat informačního
systému o kvalitě ovzduší v Kraji Vysočina prostřednictvím mobilních měřících stanic,
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které doplní stávající státní monitoring. Na 24 lokalitách v kraji vybraných tak, aby
reprezentovaly největší typy znečištění – dopravu, lokální topeniště s různými zdroji
(plyn, uhlí, dřevo) a průmysl, budou opakovaně mobilní stanice v průběhu roku měřit
koncentrace škodlivin PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, SO2, VOC, PAU a výběrově aldehydy
a dioxiny.
Samotné měření bylo zahájeno 1. října 2012 a bude probíhat 5 let. Aktuální informace
o stavu ovzduší prostřednictvím on-line dat jsou dostupné veřejnosti na speciální webové
stránce www.ovzdusivysocina.cz. Výsledky měření včetně jejich vyhodnocení budou
sloužit jako podklad pro územní plánování a rozhodování o zdrojích, pro požadavky na
budování silničních obchvatů, pro řešení stížností občanů apod. Pokud z hodnocení
výsledků vyplyne požadavek na stanovení opatření vedoucích ke zlepšení či udržení
kvality ovzduší v Kraji Vysočina, budou tyto opatření zapracovány do Programu ke
zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina.


Metodická činnost
Ve dnech 30. 10. – 1. 11. 2012 jsme organizovali pracovní metodickou poradu ve
spolupráci s Jihočeským krajem pro obce s rozšířenou působností v oblasti ochrany
ovzduší.
Pracovníci odboru aktivně pracovali v pracovní skupině MŽP a kraje v integrované
prevenci nad novými prováděcími předpisy.
Organizačně a technicky jsme zajistili školení pověřených obcí k práci v LPIS - seminář
evidence použití sedimentů z vodních toků a nádrží na zemědělský půdní fond
a navazující administrování smlouvy mezi Krajem Vysočina a Ministerstvem zemědělství
– Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským k přístupu do LPIS.



Seminář Komunální odpady v praxi 2012
Ve dnech 1. 11. – 2. 11. 2012 jsme úspěšně spolupořádali seminář pro obce zaměřený
na Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina a nakládání s komunálními
odpady, kterého se zúčastnilo 120 zástupců obcí a měst Kraje Vysočina.



Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Průběžně probíhají práce na přípravě podkladů pro ISNOV, byl zpracován průzkum
veřejného mínění, řešena komunikace projektu s veřejností, probíhají práce na studii
proveditelnosti ZEVO a je připravena žádost o čerpání prostředků z Česko-švýcarských
fondů na projekt výměny zkušeností s názvem Švýcarsko – dobrá praxe pro ISNOV. Dále
probíhají intenzivní činnosti na přípravě podkladů pro institucionalizaci celého projektu.



Oddělení integrované prevence a EIA
Nad rámec běžné agendy byl v uvedeném období zaznamenán nárůst žádostí
o stanovisko z hlediska potřeb životního prostředí, dále pak o stanovisko z hlediska EIA
(posuzovaní vlivů na životní prostředí) a Natury 2000, a to vzhledem k otevření Výzvy
k dotačnímu programu OPŽP – prioritní osy 6, oblast podpory 6.4 – Optimalizace
vodního režimu krajiny.
Dále bylo řešeno posuzování vlivů na životní prostředí několika významných záměrů
(např. Terminál hromadné dopravy Třebíč, bioelektrárna Světlá nad Sázavou, obchodní
centrum Velké Meziříčí, obchodní centrum Velká Bíteš, změna kotle na spalování
biomasy KRONOSPAN)
Na úseku integrované prevence jsme provedli u významných znečišťovatelů 6 kontrol
zařízení dle plánu kontrol a 3 společné kontroly s ČIŽP za oblast prevence závažných
havárií. Na základě úkolu od MŽP a Ministerstva financí bylo provedeno 5 kontrol na
pověřených městských úřadech k odvodům na základě souhlasů k odnětí půdy za roky
2010/2011. Jednalo se o časově náročné kontroly několika desítek až set dokumentů za
den a u části byl navíc proveden přepočet výpočtu odvodů. Dále proběhly kontroly plnění
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podmínek souhlasu k odnětí půdy ze ZPF, přezkumy prvoinstančních souhlasů a také
terénní kontroly eroze půdy.


Ochrana přírody a krajiny
Kromě správních řízení o výjimkách ze zásahů do zvláště chráněných území a zásahů
do biotopů zvláště chráněných rostlin a živočichů, vydávalo oddělení i opatření obecné
povahy – výjimky ze zásahů do přirozeného vývoje rorýse obecného. Administrativně
i v terénu byly přebírány práce vedoucí k udržení nebo zlepšení stavu zvláště
chráněných území, plány péče, vytyčování hranic a značení zvláště chráněných území.
Administrace pěti projektů (ve fázi realizace a přípravy) k implementaci soustavy
NATURA 2000. V terénu byly organizovány práce v rámci záchranného programu pro
hořeček český.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


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



Úsek voleb
OddOSČ organizačně technicky zajišťovalo volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina, které
se konaly ve dnech 12. a 13. 10. 2012. Volby proběhly bez problémů; ve stanovené lhůtě
nebyl podán u soudu žádný návrh na neplatnost voleb, neplatnost hlasování nebo
neplatnost volby kandidáta.
Ve druhý den voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina se zároveň konaly i nové volby do
Zastupitelstva obce Pavlov, okr. Pelhřimov. I zde proběhly volby bez problémů,
zastupitelstvo obce bylo řádně zvoleno.
V současné době OddOSČ zajišťuje organizačně technicky historicky první přímou volbu
prezidenta České republiky.

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


Doprava
V období září – říjen 2012 bylo uloženo 33 pokut v celkové výši 359 000 Kč (z toho je 8
kaucí). Bylo provedeno 10 kontrol státního odborného dozoru nákladní dopravy
v provozovnách dopravců, při nichž bylo zkontrolováno 25 vozidel. Bylo provedeno 11
kontrol státního odborného dozoru nákladní dopravy na silnicích, při nichž bylo
zkontrolováno 65 vozidel. Byly provedeny 4 kontroly státního odborného dozoru linkové
osobní dopravy. Byly provedeny kontroly 3 stanic technické kontroly.



Projektové řízení
V uvedeném období byly přijaty dotace ve výši 38 mil. Kč.
Byl proveden audit tří projektů, podpořených z Regionálního operačního programu NUTS
II Jihovýchod a to: II/405 Příseka – Brtnice, přeložka silnice II/353 Jihlava – Heroltice,
III/03810 Hesov – mosty ev. č. 03810-006,007,008.
Ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje bylo realizováno zadávací řízení na projekt
RAILHUC.



Investiční výstavba
V tomto období bylo dokončeno 12 staveb a uvedeno do předčasného užívání dalších
6 staveb. Bylo uzavřeno 18 výběrových řízení na vypracování projektových dokumentací
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pro další přípravu staveb. Probíhá výběrové řízení na 11 veřejných zakázek na
vypracování dalších projektových dokumentací.


Správa komunikací
Administrace žádostí obcí o poskytnutí daru dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro
poskytování darů na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina.
Celkem bylo podáno 78 žádostí v celkové výši 590 208 Kč.
Administrace dokončení akcí, na které byla poskytnuta dotace dle Zásad Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených
v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina.
Příprava podkladů pro jednání s dopravci zajišťujícími dopravní obslužnost v Kraji
Vysočina k uzavření smluv na rok 2013.

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. Vzhledem k posílení kapacit
na objektu zámku se podařilo výrazně snížit zpoždění zapříčiněné změnami elektro
ve vazbě na expozici, avšak z důvodu stále probíhajícího archeologického průzkumu
na objektu nádvoří nebylo možno v plném rozsahu nastoupit na stavební práce
v termínech dle odsouhlaseného harmonogramu. Úřadem Regionální rady ROP
Jihovýchod byla odsouhlasena a proplacena předložená monitorovací zpráva
s žádostí o platbu za druhou etapu projektu. Ve sledovaném období byla dále
zahájena realizace stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru
a s tím související výkon technického dozoru nad realizací expozic a veřejného
interiéru. Na základě jednacího řízení bez uveřejnění došlo k uzavření Dodatku č. 3
smlouvy o dílo na provedení dodatečných projekčních prací (Dodatek RPD č. 4),
jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a byla
zahájena příprava jednacího řízení bez uveřejnění na provedení dodatečných
stavebních prací nezbytných pro provedení původních stavebních prací. S tímto
souvisí i konzultace změny v řešení původního záměru mikrovlnného spoje mezi
zámkem Třebíč a depozitářem na ulici Kosmákova s pracovníky Úřadu Regionální
rady ROP JV a následná příprava zadávací dokumentace veřejné zakázky
na propojení uvedených objektů optickým kabelem (nákup 2 ks vláken).
- V projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line" pokračuje digitalizování sbírkových
předmětů, naplňování databáze webové aplikace určené pro prezentaci
digitalizovaných sbírkových předmětů a tvorba popisných hesel. Bylo odevzdáno
a schváleno pravidelné pololetní monitorovací 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 odevzdána a schválena
pravidelná roční monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu.



Příprava projektu obnovy kaple Kámen
Příprava projektu Obnova a zpřístupnění kaple Bolestné Panny Marie v obci Kámen
a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen – příprava stavebních záměrů
a smlouvy mezi Krajem Vysočina a Římskokatolickou farností.
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Spolupráce na dalších projektech a aktivitách
Spolupráce na projektech a aktivitách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku kultury, na zakončení projektu Vysočina fandí kultuře.



Veletrh „Památky 2012“
Ve dnech 4. - 6. 10. se konal 1. ročník specializovaného veletrhu Památky 2012
zaměřený na regeneraci, financování a využití památkového fondu. Kraj Vysočina,
v rámci společného stánku krajů představil návštěvníkům veletrhu výsledky projektu
„Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ a nově realizovaný projekt „Zámek Třebíč –
modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“.



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), zpracování aktualizace zásad pro orgány kraje
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům), zpracování
a projednání aktualizovaných pravidel v orgánech kraje
- 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 (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2011“ – administrace (kontrola
vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2012“ – administrace (kontrola
vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2012“ - administrace
(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).



Koncepční materiály
- dopracování koncepčního dokumentu týkajícího se péče o tradiční lidovou kulturu
v Kraji Vysočina
- zahájení prací na zadání veřejné zakázky na zpracování Strategie rozvoje
cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina v letech 2013 - 2020



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).
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-

Metodický den
zahájena příprava metodického dne pro obce s rozšířenou působností, který se bude
konat dne 29. 11. 2012 v Jihlavě.

Odbor majetkový (OM):


Některé významné úkoly řešené majetkoprávním oddělením
Intenzivně se řeší majetkoprávní příprava staveb v rámci projektů transformace klientů
ústavů sociální péče.
Byla řešena záležitost pojištění majetku a odpovědnostních rizik na období roku 2013.
Probíhá majetkové vypořádání pozemků v průjezdních úsecích obcí.
Průběžně se řeší nevypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům pod silnicemi II. a III.
tříd. Kraj Vysočina obdržel dotaci ve výši 1 109 310 Kč za pozemky vykoupené v období
od 1. 11. 2011 do 31. 5. 2012, bylo požádáno o státní dotaci ve výši 668 210 Kč na
pozemky vykoupené v období od 1. 6. do 31. 10. 2012.



Některé významné úkoly řešené oddělením správy realit
Byla dokončena akce Nemocnice Havlíčkův Brod emergency.
Byla dokončena akce Nemocnice Nové Město na Moravě emergency.
Byla dokončena rekonstrukce bývalé vojenské kuchyně pro potřeby Krajského úřadu
Kraje Vysočina.
Bylo dokončeno 5 staveb v rámci projektu Transformace ÚSP Jinošov I.

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:
- v rámci vyhlášené 2. výzvy 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 a 4. výzvy z oblasti podpory 3.2, proběhlo hodnocení formální
a hodnocení přijatelnosti, ze 176 přijatých žádostí o finanční podporu, v nichž
žadatelé požadovali 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, byly následující počty
žádostí vyřazeny z dalšího hodnocení:
o 1.1
15 žádostí, požadováno 48 768 486,25 Kč,
o 1.2
5 žádostí, požadováno 25 769 278,50 Kč,
o 1.3
11 žádostí, požadováno 37 892 723,83 Kč,
o 2.3
22 žádostí, požadováno 55 247 070,25 Kč,
- projektové žádosti, které prošly hodnocením formálním a hodnocením přijatelnosti,
postupují do věcného hodnocení,
- zvýšená pozornost byla v tomto období věnována procesu administrativní kontroly
předložených monitorovacích zpráv a žádostí o platbu s cílem jeho urychlení, za
měsíc říjen 2012 byla odeslána 1. výzva k doplnění či odstranění nedostatků k 58
monitorovacím zprávám a žádostem o platbu.
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Ukončení veřejné zakázky na dodávky zemního plynu a elektřiny pro Kraj Vysočina
na rok 2013
V týdnu od 8. 10. do 12. 10. 2012 proběhl podpis smluv příspěvkových organizací
s vítězným dodavatelem energií na rok 2013 firmou E.ON Energie, a.s. Byla tak pro tento
rok úspěšně zakončena veřejná zakázka na výběr dodavatele elektrické energie
a zemního plynu. I v letošním roce se pomocí elektronické aukce podařilo dosáhnout
snížení nabídkové ceny, a tím i úspory nákladů. Navíc se elektronickou aukcí podařilo
snížit průměrné ceny u zemního plynu i u elektrické energie mírně pod úroveň roku 2012.



Hodnocení žádostí v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko
– Česká republika 2007 – 2013 (OP EÚS AT – CZ 2007 - 2013)
K 19. 9. 2012 byly odevzdávány projektové žádosti k hodnocení na 12. Monitorovací
výbor (MV) OP EÚS AT-CZ 2007-2013, který se uskuteční 28. - 29. 11. 2012 v Telči:
- za Kraj Vysočina byly předloženy celkem 4 projektové žádosti, u Regionálního
subjektu Kraje Vysočina byly ke kontrole odevzdány 3 projektové žádosti od
vedoucího partnera (LP) z kraje – 1. II/406 Telč-průtah (LP: Kraj Vysočina) –
investiční projekt, rozpočet 1,4 mil. EUR, 2. Mediální kampaň (LP: Vysočina Tourism,
p.o.) – neinvestiční projekt, rozpočet 170 tis. EUR, 3. Udržitelné nakládání s odpady
(LP: Energetická agentura Vysočiny) – neinvestiční projekt, rozpočet 99 tis. EUR,
- kontrola a hodnocení byly provedeny celkem u 4 projektů, ve kterých jsou zapojeny
4 subjekty z Kraje Vysočina,
- Kraj Vysočina je jako partner zapojen ve 2 projektech,
- celkem bylo pro projednání na 12. MV přijato 15 projektových žádostí.



Projekt Zásah bez hranic (OP AT-CZ)
V rámci projektu proběhlo ve dnech 10. – 11. 10. 2012 společné cvičení hasičů z Dolního
Rakouska a Vysočiny ve výcvikovém středisku v Tullnu. Program byl zaměřen na
spolupráci českých a rakouských hasičů s cílem procvičit jazykové znalosti nabyté
během půlročního jazykového kurzu němčiny, který hasiči z Vysočiny v rámci projektu
absolvovali. Projekt byl touto aktivitou ukončen.



Projekt Kvalita 09 (OP LZZ)
Během sledovaného období byli zaměstnanci krajského úřadu proškoleni v rámci
vzdělávacích programů Bezpečnost ICT ve veřejné správě, Strategie ICT Kraje Vysočina
a Regionální inovační strategie Kraje Vysočina a řízení inovací na regionální úrovni.



Připravené a realizované akce
Den bez aut 18. 9. 2012 – zapojili jsme se do mezinárodní akce upozorňující na
alternativní zdroje dopravy. Námi vyhlášeného ročníku se zúčastnilo více jak 660 osob
z krajského úřadu, příspěvkových organizací, NNO a škol Kraje Vysočina. Účastníci na
kole, pěšky nebo hromadnou dopravu urazili 2 554,2 km.
20. 9. 2012 jsme organizovali setkání Rady Kraje Vysočina se starosty obcí na Vysočině.
Tradičně se akce účastní více jak 200 zástupců obcí, kteří byli informováni o aktuálním
dění na kraji.
15. 10. 2012 jsme uspořádali Krajskou konferenci pro podnikatele na téma Regionální
produkce. Zúčastnili se jí také hosté z Rakouska, podnikatelé, zástupci hospodářské
komory, dolnorakouské vlády a českého velvyslanectví ve Vídni.
22. 10. 2012 se uskutečnila podzimní Konference k podpoře zdraví na školách Kraje
Vysočina za účasti 50 zástupců základních i středních škol. Byly zde prezentovány
výstupy Analýzy životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina.
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29. 10. 2012 jsme v Přibyslavi uspořádali setkání MAS a Mikroregionů Kraje Vysočina.
Se zástupci Ministerstva zemědělství ČR zde diskutovali přípravu na příští programovací
období EU.
8. 11. 2012 se uskutečnil pátý ročník Krajského diabetologického dne, na který jsou zváni
odborníci na tuto problematiku.
12. 11. 2012 jsme uspořádali spolu s rakouskými kolegy ze zemské vlády slavnostní
vyhlášení Přeshraniční ceny o nejlepší rozvojové projekty za roky 2010 a 2011. Akce se
konala v rakouském městě Hornu.
14. 11. 2012 jsme zorganizovali konání II. Veřejného fóra Kraje Vysočina. Zástupci
z jednotlivých oblastí činnosti zde u 11 kulatých stolů hledali deset největších problémů
kraje.
21. 11. 2012 se uskutečnila v Telči závěrečná konference projektu MA-G 21, který byl
zaměřen na předávání zkušeností a dobré praxe při realizaci místní Agendy 21 v Kraji
Vysočina a v Dolním Rakousku.

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


Oddělení kanceláře hejtmana
- dne 5. 10. 2012 proběhla návštěva Otce biskupa Milana Šášika v Kraji Vysočina
- dne 18. 10. 2012 se konalo setkání žen v politice v Telči
- dne 19. 10. 2012 navštívil Kraj Vysočina velvyslance Ukrajiny Ivan Hrycak, součástí
návštěvy bylo setkání s vedením kraje a KrÚ, setkání s podnikateli, setkání s krajany
- dne 25. 10. 2012 byla v Horáckém divadle v Jihlavě předána nejvyšší ocenění Kraje
Vysočina
- ve dnech 28. – 31. 10. 2012 proběhla pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny,
zástupci kraje se účastnili na oslavách státního svátku 94. výročí vzniku ČSR;
zahájení rekonstrukce hřbitova Na Šachtě; udělení ocenění veteránům II. světové
války
 Prevence kriminality
- Dne 17. 10. 2012 se konalo výjezdní zasedání pracovní skupiny prevence kriminality
ve Věznici Rapotice – cílem bylo informovat členy pracovní skupiny pro prevenci
kriminality o přípravě osob ve výkonu trestu odnětí svobody na období po skončení
výkonu trestu a začlenění do společnosti. Současně byly ve spolupráci s vedením
věznice posouzeny možnosti spolupráce s touto skupinou osob.
- Ve spolupráci s Vyšší policejní školou MV v Jihlavě byla zorganizována mezinárodní
konference k problematice dětské kybernetické kriminality pro odborníky z řad policie,
justice, školství, sociálních věcí ad. Cílem konference bylo přinést náměty ke zlepšení
spolupráce škol a školských zařízení s Policií ČR, orgány sociálně-právní ochrany
dětí, státními zastupitelstvími, popř. soudy v řešení problematiky dětské kybernetické
kriminality a nabídnout prostor pro dlouhodobé propojování poznatků z oblasti práva,
informačních technologií, teorie a praxe výkonu jak orgánů činných v trestním řízení,
tak pedagogických pracovníků.
- Ve spolupráci s Českou spořitelnou a se ZO Svazu důchodců Jihlava byl
zorganizován seminář pro seniory k bezpečnému používání platebních karet
a k bezpečnému využívání internetového bankovnictví.
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Spolupráce s Nitranským samosprávním krajem
Kraj Vysočina se dne 21. 9. 2012 zúčastnil již potřetí vědomostně-branné soutěže
středních škol v partnerském Nitranském samosprávném kraji s názvem „Kalokagatia –
mladý záchranár 2012“. Kraj Vysočina reprezentovali studenti Zdravotnického lycea
havlíčkobrodské zdravotnické školy a jihlavské Střední zdravotnické školy a Vyšší
odborné školy zdravotnické.
Studenti zde museli prokázat mnohé znalosti a dovednosti, které na našich školách
nejsou již tak obvyklé, přesto družstvo z Havlíčkova Brodu se dokázalo umístit na
skvělém třetím místě z jedenácti zúčastněných škol.



Spolupráce s Dolním Rakouskem
Dne 10. 10. 2012 proběhlo ve výcvikovém středisku v Tullnu (Rakousko) společné
cvičení hasičů Dolního Rakouska a Kraje Vysočina v rámci projektu Zásah bez hranic.
V rámci taktického cvičení si hasiči z Vysočiny a Dolního Rakouska společně vyzkoušeli
zasahovat při několika nasimulovaných mimořádných situacích, přičemž si procvičili
odborné znalosti německého jazyka, nabyté v půlročním kurzu. Na závěr byla podepsána
Dohoda o budoucí spolupráci mezi HZS Kraje Vysočina a Zemskými hasiči Dolního
Rakouska. Tato Dohoda o budoucí spolupráci umožňuje realizaci dalších obdobných
vzájemných akcí.



Návštěva velvyslance USA v Kraji Vysočina
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, náměstek hejtmana Vladimír Novotný a radní pro
oblast školství Marie Kružíková se dne 17. 10. 1012 setkali s americkým velvyslancem
Normanem L. Eisenem a jeho spolupracovníky z americké ambasády Benjaminem
Rockwellem a Janou Kernerovou. V sídle Kraje Vysočina více než hodinu probírali
aktuální téma krajských voleb, energetickou bezpečnost a stabilitu, dotkli se i otázek
zdravotnictví a situace českých zdravotních pojišťoven. Velvyslance Eisena kromě jiného
zaujal středoškolský obor Energetika, který se na Střední průmyslové škole v Třebíči
vyučuje od roku 2009.
Na závěr setkání pozval hejtman Jiří Běhounek amerického velvyslance Normana
L. Eisena na únorové Mistrovství světa v biatlonu do Nového Města na Moravě a také na
další návštěvu Vysočiny.

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


Následný audit procesů administrace dotačních titulů na OŠMS
Ve sledovaném období ukončilo OddIA následný audit procesů administrace dotačních
titulů na odboru školství, mládeže a sportu. Cílem auditu bylo především prověření
realizace nápravných opatření vzešlých z řádného interního auditu v této oblasti, který
vykonal auditní tým v druhé polovině roku 2011.
Na základě získaných podkladů, vlastního šetření a analýzy skutečného stavu vyhodnotil
auditní tým míru naplnění doporučení na 59 %. Doporučení z řádného interního auditu
tak byla splněna z části. V souvislosti se zjištěními z řádného interního auditu
a vyhodnocením následného auditu auditní tým doporučil, aby byla realizována
i nesplněná opatření, která sníží rizika související s přetrvávajícími zjištěními. Ředitel
krajského úřadu souhlasil s návrhem auditního týmu a stanovil nový termín pro realizaci
dosud nesplněných opatření na 31. 12. 2012
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Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 70 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny ke 2 návrhům věcného záměru
zákona, k 1 návrhu ústavního zákona, k 23 návrhům zákona, k 6 návrhům nařízení vlády,
k 27 návrhům vyhlášek a k 11 návrhům materiálů nelegislativní povahy.



Portál příspěvkových organizací
OddPKŽÚ se podílelo na zprovoznění Portálu příspěvkových organizací.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Meziresortní připomínkové řízení
OddŘLZ se podílelo na vypracování zásadních připomínek Kraje Vysočina uplatněných
v rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu „Zákona o právních poměrech
a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících)“ a k návrhu „Zákona
o úřednících veřejné správy, osobních asistentech ve veřejné správě a o vzdělávání ve
veřejné správě“.



Setkání se zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené a jejich
rodinnými příslušníky
OddŘLZ připravilo a organizačně zajistilo setkání vedení úřadu se zaměstnankyněmi na
mateřské a rodičovské dovolené. Setkání bylo realizováno za účelem udržení
neformálního kontaktu s těmito zaměstnankyněmi i v době neaktivního pracovního
poměru ke Kraji Vysočina a s cílem přiblížit jim aktivity, kterých mohou využít, a které
mohou čerpat v průběhu mateřské či rodičovské dovolené (např. informace o čerpání
osobních kont, informace o plánovaných vzdělávacích akcích realizovaných krajským
úřadem a možnostech jejich absolvování, pozvání na významné akce Kraje Vysočina).
Setkáním je podporováno slaďování osobního a pracovního života všech zaměstnanců
kraje zařazených do krajského úřadu.



Zajištění výuky cizích jazyků zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu
OddŘLZ ve spolupráci s Odborem analýz a procesního řízení zajišťovalo přípravu
podlimitní veřejné zakázky „Výuka cizích jazyků“ na služby formou zjednodušeného
podlimitního řízení dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zajištění výuky anglického, francouzského,
německého a ruského jazyka od ledna 2013 s cílem podpořit rozvoj jazykových znalostí
a schopností zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do Krajského úřadu Kraje
Vysočina a členů Rady Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 9. 11. 2012
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