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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 27. 11. 2012 s výhledem do 18. 12. 2012
Následující písemná zpráva zachycuje období od 27. 11. 2012 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 30. 11. 2012 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
18. 12. 2012 (8. zasedání v roce 2012). Je přílohou materiálu (ZK-08-2012-03, 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):


Národní cena kvality ČR
Kraj Vysočina získal Národní cenu kvality ČR za model CAF. Modelu CAF se věnuje
dlouhodobě. V loňském roce získal Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě,
což je nutný předstupeň Národní ceny kvality ČR. Národní cena je nejvyšší možné
ocenění v oblasti kvality. Vyhlášení výsledků proběhlo dne 27. 11. 2012 v rámci tiskové
konference, následné předávání ceny se uskutečnilo ve Španělském sále Pražského
hradu. Ceny převzali 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina, Ing. Vladimír Novotný,
a ředitel krajského úřadu, Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
O Národní cenu kvality ČR Kraj Vysočina usiloval již v roce 2009, kdy získal nižší stupeň
ocenění „Finalista“. Cena je důkazem kontinuálního práce v oblasti kvality a zároveň
závazkem dělat věci lépe.



Datový sklad Kraje Vysočina
OAPŘ stanovil harmonogram prezentací nového datového skladu pro radní Kraje
Vysočina a vedoucí příslušných odborů. První prezentace již proběhly v listopadu
a v prosinci, zbylé jsou naplánovány v lednu. Zároveň odbor připraví na jaro 2013
seminář k novému datovému skladu pro zastupitele.

Odbor ekonomický (OE):




Návrh rozpočtu kraje na rok 2013
Ekonomický odbor spolu s ostatními správci rozpočtových prostředků vypracoval
definitivní návrh rozpočtu kraje na rok 2013, který je vyvěšen na úřední desce kraje.
Konečná podoba návrhu rozpočtu je tvořena číselnou bilancí včetně příloh, která je
předložena zastupitelstvu kraje ke schválení; dále návrhem rozpočtu včetně komentáře
a přílohami, které mají informativní a doplňující charakter a jsou tedy zastupitelstvu
předkládány na vědomí.
Zpráva z I. dílčího přezkoumání hospodaření kraje
Hospodařením kraje dle zákona podléhá každoročně přezkoumání, které provádí
Ministerstvo financí za účasti přizvaných osob z Finančního ředitelství Brno.
Přezkoumání je prováděno ve dvou dílčích etapách, po jejich ukončení je zpracována
závěrečná zpráva, která je součástí závěrečného účtu kraje. V současné době bylo
provedeno I. dílčí přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2012, které nezjistilo
porušení rozpočtové kázně, ani žádné závažné pochybení v hospodaření kraje.
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Odbor informatiky (OI):


Příprava prostor pro projekt „eIGeR“
Na přelomu listopadu a prosince proběhlo jednání k předání technologické místnosti
v nové budově D KrÚ pro realizaci projektu akademického sektoru vedeného sdružením
CESNET s názvem „Rozšíření národní informační infrastruktury pro výzkum a vývoj
v regionech“ (dále jen „eIGeR“). Cílem projektu je vybudování regionálního základu
komplexní národní e-infrastruktury pro výzkum a vývoj v ČR, která v sobě zahrnuje
všechny integrální složky nezbytné pro poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou.
Jde zejména o zvýšení kapacity komunikační infrastruktury a rozšíření jejích funkcí
a vlastností nasazením výkonnějších síťových prvků; zvýšení kapacity přístupových
rozhraní; rozšíření základu NGI (Národní gridová infrastruktura) posílením výpočetního
výkonu MetaCentra (výpočetní grid, jehož činnost zastřešuje sdružení CESNET) –
pořízené výpočetní kapacity budou integrovány do NGI; vybudování tří velkokapacitních
úložišť umožňujících ukládání a sdílení velkého množství dat, včetně jejich střednědobé
a dlouhodobé archivace – tato úložiště budou tvořit základ národního integrovaného
systému datových úložišť; zvýšení kapacity a posílení infrastruktury pro realizaci
videokonferencí.



Projekt „Národní informační systém IZS“ (NIS IZS)
Zástupci OI a ZZS se od 20. 11. účastní intenzivních jednání vyjednávacího týmu, který
definuje podmínky realizace projektu NIS IZS (mimo jiné náhrada stávajícího systému
112) mezi GŘ HZS a Českou poštou, která se pro tento projekt resp. jeho centrální část
stala generálním dodavatelem. V roce 2013 pak bude následovat realizaci krajského
projektu na úrovni jednotlivých složek včetně krajské ZZS. Tento projekt je financován
z Integrovaného operačního programu.

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


Seminář pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností
OLVHZ uspořádal dne 6. 12. 2012 v Jihlavě seminář pro vodoprávní úřady obcí
s rozšířenou působností k problematice havárií a ekologické újmě na vodách a dále
k aktuálním otázkám souvisejícím se změnou stavebního a vodního zákona. Lektory byli
zástupci krajského úřadu, OLVHZ, zástupci Ministerstva životního prostředí, Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina a další.



Porada státní správy lesů
OLVHZ připravil dne 14. 12. 2012 v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina poradu pro
státní správu lesů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina. Porada
byla zaměřena na aktuální témata z oblasti lesního hospodářství, např. problematiku
odborných lesních hospodářů, lesních hospodářských osnov, zákona o uvádění dřeva
a dřevařských výrobků na trh. Lektory byli externisté a zástupci krajského úřadu.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje
Vysočina - individuální projekt II.
Dne 13. 11. 2012 bylo usnesením č. 1991/37/2012/RK schváleno podání Žádosti
o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jedná se
o projekt s názvem „Podpora sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální
projekt Vysočina II.“, období realizace je stanoveno od 1. 4. 2013 do 31. 5 2015.
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Prostřednictvím této dotace budou podpořeny sociální služby, azylové domy a sociální
rehabilitace v celkové finanční částce 63 943 000 Kč.


Barevné Vánoce
Dne 13. 12. 2012 se uskuteční již tradiční akce Kraje Vysočina, kde uživatelé domovů
pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovů se zvláštním
režimem prodávají svoje výrobky.



Konference „Šikana“
Realizátoři Individuálního projektu „Podpora systému primární prevence sociálně
patologických jevů“ uspořádali dne 11. 12. 2012 v sídle kraje v Jihlavě konferenci
na téma „Šikana“. V rámci konference vystoupili významní odborníci na danou
problematiku z řad psychologů a pedagogů zejména z Masarykovy univerzity v Brně,
Sdružení Linka bezpečí, Nadace naše dítě, In Line Communications s.r.o. z Brna,
Dětského domova se školou v Jihlavě, Centra primární prevence Vrakbar Jihlava a další.



Přednáška Sociální potřeby dítěte
Pro pracovníky obcí s rozšířenou působností, kteří působí na úseku sociálně-právní
ochrany dětí, zástupce neziskových organizací, zařízení pro výkon ústavní výchovy
a další odborníky jsme připravili dne 29. 11. 2012 přednášku na téma „Sociální potřeby
dítěte ve spojení s rizikovými životními situacemi“.



Pěstounská péče
Dne 30. 11. 2012 se uskutečnilo setkání pěstounských rodin Kraje Vysočina ve
Škrdlovicích. Setkání bylo uspořádáno krajským úřadem ve spolupráci s Asociací
náhradních rodin ČR. Přihlásilo se 25 rodin, konkrétně 66 dětí a 42 dospělých.



Schválení monitorovací zprávy k projektu rodinné pasy za 4. monitorovací období
Ve sledovaném období došlo ke schválení monitorovací zprávy za 4. monitorovací
období realizace přeshraničního projektu Vysočina – Dolní Rakousko a společné
Rodinné pasy. Jednalo se o aktivity předposledního období realizace projektu (1. 9. 2011
– 29. 2. 2012) a výdaje kraje jako vedoucího partnera byly uznány v plné výši 79.717,35
Eur (tj. téměř 2 mil. Kč).



Pořádané semináře
Dne 6. 12. proběhne v rámci koordinace a metodické podpory sociálních pracovníků na
obecních úřadech obcí s rozšířenou působností i pověřených obecních úřadech
kazuistický seminář k výkonu sociální práce.
10. 12. – dokumentace v sociálních službách, příklady dobré praxe – Curatio – určeno
pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina + organizace zřizované městy a NNO
v oblasti sociálních služeb.
11. 12. – úvod do plánování služby – v rámci projektu Vzdělávání v sociálních službách –
Cekas, NVF – druhá část.



Vzdělávací projekt Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání ředitelů sociálních
zařízení
V uvedených dnech pokračovalo vzdělávání ředitelů příspěvkových organizací v sociální
oblasti v rámci projektu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání ředitelů sociálních
zařízení:
22. 11. - Sociální a důchodové zabezpečení - Opatrovnictví - Veronika Čtvrtlíková
Sociální a důchodové zabezpečení - Důchodové a nemocenské
zabezpečení - Petr Štůsek
23. 11. - Sociální a důchodové zabezpečení - Příspěvek na péči, hmotná nouze Ing. Marie Nápravníková
3 (celkem 11)

ZK-08-2012-03, př. 3
Počet stran: 11

7. 12. -

Rodinné právo + mezinárodní dokumenty související se sociální oblastí JUDr. Věra Novotná



Univerzita třetího věku
V pravidelných intervalech (1x za 14 dní) probíhá vzdělávání seniorů v rámci Univerzity
třetího věku v Domově pro seniory Velké Meziříčí a Domově pro seniory Pelhřimov. Na
příští rok se připravuje otevření v dalším městě Kraje Vysočina.



Porada ředitelů PO
Dne 14. 12. se uskuteční porada ředitelů příspěvkových organizací za sociální oblast
k aktuálním tématům.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Projekt vzdělávání ředitelů středních škol Kraje Vysočina
V prosinci bude ukončena část projektu OPVK věnovaná vzdělávání vedoucích
pracovníků středních škol v kraji. Krajský úřad byl partnerem tohoto projektu a OŠMS
zorganizoval během roku 2012 9 setkání s řediteli středních škol věnovaných oblasti
školních vzdělávacích programů, hodnocení, řízení organizace, zjišťování kvality
vzdělávacího procesu.

Odbor zdravotnictví (OZ):





Příprava VZ na dodavatele energií na rok 2014
Spolupráce s OAPŘ
Spolupráce s OM a Nemocnicí Pelhřimov
Rekonstrukce Hematologicko-transfúzního oddělení
Spolupráce s OM a Nemocnicí Jihlava
Parkoviště
Projekt „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“
Zpracování eCBA analýzy



Metodická porada se zástupci nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
- připomenutí a vysvětlení změn ve vyřizování stížností dle nového zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (účinného od 1. 4.
2012),
- sjednocení vykazování vyřizování stížností,
- vyhodnocení odborných praxí v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
a sjednocení jejich vykazování.



Příprava nových smluv o úhradě nákladů spojených s dohledem nad TBC v Kraji
Vysočina
Odbor zdravotnictví vyhodnotil stávající způsob zajištění dohledu nad TBC a dospěl
k závěru, že smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb, které jsou uzavřeny s odkazem
na dřívější právní úpravu (mimo jiné nyní již neúčinný zákon č. 160/1992 Sb.), je třeba
ukončit a uzavřít nové. Důvodem je zejména nastavení smluvního vztahu jako poskytnutí
dotace a zakotvení kontrolních mechanismů, včetně možnosti stanovení odvodu za
porušení rozpočtové kázně.
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Odbor životního prostředí (OŽP):


Kontrolní činnost na oddělení integrované prevence a EIA
Kromě běžné správní agendy byla v daném období prováděna zejména dozorová
a kontrolní činnost na oddělení integrované prevence a EIA. Na úseku integrované
prevence a na úseku prevence závažných havárií byla začátkem prosince společně
s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) uzavřena kontrolní činnost za 2. pololetí
u významných průmyslových a zemědělských znečišťovatelů. Na základě úkolu od
Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva financí pokračují na pověřených
městských úřadech kontroly k odvodům na podkladě vydaných souhlasů k odnětí půdy
za roky 2010/2011. V měsíci prosinci budou prověřena města: Moravské Budějovice,
Přibyslav, Polná, Třešť. Hotové dozory před sledovaným termínem: Náměšť, Pelhřimov,
Pacov, Humpolec, Kamenice nad Lipou, Počátky, Telč, Havlíčkův Brod, Golčův Jeníkov,
Žďár nad Sázavou, Třebíč, Jihlava. Dále byly přímo v terénu ověřovány údaje
a informace
uvedené
v projektech
předkládaných
do
OPŽP
k umísťování
vodohospodářských staveb v krajině.



Metodické vedení obcí
Dne 7. 12. 2012 proběhne na Krajském úřadě Kraje Vysočina metodická porada úseku
ochrany přírody a krajiny pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Porada bude
zaměřena na problematiku územních plánů a ochrany krajinného rázu.



Soutěž My třídíme nejlépe
Dne 29. 11. 2012 proběhlo na Krajském úřadu Kraje Vysočina slavnostní vyhlášení
a předání cen vítězů soutěže obcí v třídění odpadů My třídíme nejlépe. Výherci hlavní
části soutěže jsou 1. Havlíčkův Brod, 2. Jihlava, 3. Pelhřimov. Kompletní výsledky jsou
na http://www.dobryden.cz/novinky/my-tridime-nejlepe/vysledky/2012-2/.



Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina (POH KV)
Ke dni 15. 11. 2012 bylo provedeno vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství
Kraje Vysočina za rok 2011. Výsledky vyhodnocení jsou zveřejněny na http://www.krvysocina.cz/vyhodnoceni-plneni-planu-odpadoveho-hospodarstvi-kraje/ds301491/archiv=0&p1=4964

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek matrik a státního občanství, vidimace a legalizace, přestupků, evidence
obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, dozorová činnost, tajemníci.
Dne 5. 12 2012 proběhne pravidelná porada tajemníků obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem.
Na dalších shora uvedených úsecích zajišťuje OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
V současné době OddOSČ zajišťuje organizačně technicky volbu prezidenta České
republiky – byl rozeslán metodický materiál všem starostům obcí Kraje Vysočina a byly
domluveny termíny a místa konání školení vybraných členů okrskových volebních komisí.

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


Doprava
Dokončují se kontroly dle schváleného plánu kontrol.
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Schválení části jízdních řádů pro období do 31. 12. 2014.
Připravuje se Metodický den pro Policii ČR – tým Kamion.
Byl zorganizován seminář BESIP pro učitele dopravní výchovy na školách.


Projektové řízení
Dokončení vyúčtování grantového programu Bezpečná silnice 2011.
Předpoklad schválení podpory projektů modernizace silniční infrastruktury:
- II/406 Telč – průtah (EÚS Rakousko – ČR)
- III/13035 Hořice – most ev.č. 13035-2 (ROP Jihovýchod)



Investice
Bylo dokončeno 12 staveb. Bylo podáno předběžné oznámení na 12 akcí – 10 mostů a 2
průtahy. Bylo zadáno vypracování 5 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.
Příprava dodatků smluv o závazku veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti kraje
(objížďky, konec roku 2012 a rok 2013).
Příprava podkladů pro jednání dopravní komise rady kraje.

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. V rámci jednacího řízení bez
uveřejnění na dodatečné práce č. 4 proběhne s dodavatelem stavby rovněž jednání
ohledně případného prodloužení termínu plnění, jedná se o objekt SO 02 Nádvoří,
objekt SO 01 Zámek bude dokončen v původně smluveném termínu. Probíhá
příprava zadávací dokumentace veřejné zakázky na propojení zámku a depozitáře
Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace 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. Dále probíhá
příprava zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodání a instalaci informačních
kiosků do jednotlivých zapojených organizací.
- 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.



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 a veřejné zakázky na
projekční práce.
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Spolupráce na dalších projektech a aktivitách
Spolupráce s příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina na úseku
kultury v rámci projektu Porta culturae (koordinace účasti odborných pracovníků
sbírkotvorných organizací na odborném semináři „edukační činnost v oblasti kultury
a umění v Kunsthalle Krems“ pořádaném dolnorakouským partnerem Kulturvernetzung
Niederösterreich).



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), projednání aktualizovaných zásad v orgánech kraje,
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům), zveřejnění
aktualizovaných pravidel schválených radou kraje,
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (kontrola
vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- dotace na zpracování předprojektové dokumentace pro účely obnovy kulturních
památek (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - administrace
(průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- dotace na obnovu a údržbu značení pěších tras v Kraji Vysočina – administrace
(kontrola vyúčtování a poskytnutí dotace KČT Vysočina, o. s.),
- dotace na obnovu a údržbu značení všech cyklotras na území Kraje Vysočina administrace (kontrola vyúčtování),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2012“ – administrace (kontrola
vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2012“ - administrace
(kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2011“ – administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům),
- 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
- práce na zadání veřejné zakázky na zpracování Strategie rozvoje cyklistiky 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, kontrola výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou
působností a další úkony).
- Dne 29. 11. 2012 proběhl v Jihlavě další z řady metodických dnů pro obce
s rozšířenou působností.
- Účast na vypořádání připomínek k „Novému věcnému záměru zákona o památkové
péči“.
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Finanční mechanismus EHP/Norsko
- Provedena průběžná kontrola udržitelnosti sub-projektů financovaných v rámci
projektu „Kulturní dědictví Vysočiny“.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešení majetkoprávním oddělením
Intenzivně se řeší majetkoprávní příprava staveb v rámci projektů transformace klientů
ústavů sociální péče.
Probíhá příprava podkladů pro návrh řešení zajištění pojištění majetku
a odpovědnostních rizik na období let 2014 - 2016.
Probíhá majetkové vypořádání pozemků v průjezdních úsecích obcí.



Některé úkoly řešení oddělením správy realit
Probíhala finalizace podkladů pro návrh rozpočtu kraje pro rok 2013.
Pokračuje stavba výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
v Moravských Budějovicích – dokončuje se hrubá stavba.
Před dokončením je přístavba pavilonu pro Domov důchodců Ždírec.
Probíhají stavební práce spojené s přípravou území pro stavbu Školní statek Humpolec –
volné ustájení a odpadové hospodářství.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Závěrečná konference MAG21
Dne 21. 11. 2012 jsme v zámku Telč připravili závěrečnou konferenci projektu MA-G 21
(Spolupráce mezi místní Agendou 21 v Kraji Vysočina a programem Gemeinde 21
v Dolním Rakousku).
Tento projekt byl realizován od poloviny roku 2010 a byl zaměřen na předávání znalostí a
příkladů dobré praxe mezi realizátory MA 21 v obou regionech. Byla z něj podpořena
řada setkání včetně setkání starostů obcí z Kraje Vysočina s radou kraje, poslanci
a senátory, setkání tajemníků obcí z Kraje Vysočina, pracovníků regionálního rozvoje
a koordinátorů MA 21. V rámci něj byla také např. uspořádána dvě poslední kola soutěže
Skutek roku a Přeshraniční soutěž, v nichž byly hodnoceny projekty z Vysočiny spolu
s projekty z Dolního Rakouska.



Připravené veřejné zakázky včetně metodické pomoci odborům
Ve sledovaném období byla zadána podlimitní veřejná zakázka „Railhuc – přestupní
terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina“, dále byly připraveny veřejná
zakázka zaměřená na zpracování auditu Globálních grantů OP VK a veřejná zakázka na
zpracování auditu projektů Kvalita 09 a Kvalita 10. V přípravě je vyhlášení dvou
výběrových řízení v rámci projektů Gesundheit ohne Grenzen a CEC 5. Metodická
pomoc byla poskytnuta například pro OŠMS, OŽP a OKPPCR. V některých případech
(např. řešení evropských projektů) je metodická podpora dlouhodobá a bude tedy
pokračovat i v dalším období, kdy je plánováno vyhlášení dalších veřejných zakázek.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období byly 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, započalo věcné hodnocení
předložených projektových žádostí, hodnoceno bude celkem 134 projektových
žádostí ve výši 397 mil. korun:
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-

-





o v oblasti podpory 1.1 51 žádostí,
o v oblasti podpory 1.2 17 žádostí,
o v oblasti podpory 1.3 25 žádostí,
o v oblasti podpory 2.3 41 žádostí,
po věcném hodnocení bude následovat hodnocení výběrovou komisí, v uvedeném
období byly zahájeny činnosti, nezbytné k zajištění podmínek k jejímu jednání
(proces renominace, plánování dílčích kroků),
zvýšená pozornost byla v tomto období věnována procesu administrativní kontroly
předložených monitorovacích zpráv a žádostí o platbu s cílem jeho urychlení. Situaci
v této oblasti značně komplikuje a zdržuje nutnost konzultací s řídícím orgánem
(MŠMT ČR) a to před rozhodnutím, zda došlo, či nedošlo k porušení rozpočtové
kázně ze strany příjemce. Nevyjádří-li se řídící orgán do dvaceti pracovních dnů od
doručení žádosti, má se za to, že proti názoru zprostředkujícího subjektu nemá
výhrady.

Závěrečná konference projektu SEN
Dne 10. 12. 2012 se konala závěrečná konference k projektu Snižování energetické
náročnosti. Projekt byl realizován z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní
spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013. Kraj Vysočina realizoval projekt spolu
s partnery Energetickou agenturou Vysočiny a Energieagentur der Regionen z Dolního
Rakouska. V rámci projektu byla pořízena jednotka rekuperace na Střední průmyslové
škole v Třebíči a proběhly semináře na téma úspory energie. S rakouskými partnery
proběhla spolupráce v oblasti sdílení zkušeností v oblasti monitoringu spotřeby energie.
Na závěrečné konferenci byly shrnuty výstupy projektu a dále byly prezentovány
možnosti realizace a financování opatření ke snižování energetické náročnosti budov.
Monitorovací výbor Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce
Rakousko–Česká republika 2007–2013
V termínu 28. – 29. 11. 2012 proběhlo v Telči 12. zasedání Monitorovacího výboru
Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko–Česká republika
2007–2013. Zaměstnanci ORR na tomto jednání obhajovali projekty z Kraje Vysočina.
Schváleny byly na území Kraje Vysočina projekty v oblasti doprava, životního prostředí,
realizace místní Agendy 21v celkové výši přes 1,6 mil Euro.

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


Prevence kriminality
Převedení dotací z rozpočtu Kraje Vysočina:
- Na podporu projektů prevence kriminality obcí (6 obcí) v rámci Programu
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 ve výši 1,188 mil. Kč
- Na podporu projektů obcí (36 obcí) na ochranu obecního nemovitého majetku
ve výši 1,040 mil. Kč
Byl sestaven návrh Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2013.



Zasedání Poradní expertní skupiny pro řešení otázek výstavby nového bloku
v lokalitě Dukovany
Dne 29. 11. 2012 se v sídle Kraje Vysočina uskutečnilo další zasedání Poradní expertní
skupiny pro řešení otázek výstavby nového bloku v lokalitě Dukovany („PES“).
Předmětem jednání PES bylo zhodnocení plnění dosavadních úkolů, prezentace
aktuálních informací o projektu EDU5 a souvisejících oblastí: problematiky územního
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plánování, vodohospodářské a legislativní problematiky. PES se rovněž zabývala
přípravou návrhu na nové usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina k problematice jaderné
energetiky a dalšího provozu JE Dukovany.


Pracovní jednání Ministerstva obrany
Dne 4. 12. 2012 se zástupce OSH účastnil pracovního jednání se členy mezirezortních
pracovních skupin k vyhodnocení plnění úkolů v oblasti plánování obrany státu
a krizového řízení u rezortu MO v průběhu roku 2012. Jednání bylo věnováno oblastem
jako např. operační příprava státního území, aktualizace Plánu obrany ČR, novelizace
klíčových právních předpisů, Národní systém reakce na krize, koncepce přípravy občanů
k obraně státu a některým dalším tématům.



Pracovní jednání Správy státních hmotných rezerv
Ve dnech 11.  12. 12. 2012 se zástupci OSH zúčastnili koordinační porady pro
tajemníky bezpečnostních rad krajů a pracovníky krajských úřadů zajišťující oblast
hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS). Cílem porady bylo vyhodnocení
dosaženého stavu a způsobu plnění úkolů v oblasti HOPKS za rok 2012 a projednání
opatření v této oblasti na rok 2013.



Pracovní jednání řídící skupiny pro přípravu cvičení ZÓNA 2013
Dne 18. 12. 2012 se zástupci OSH zúčastní porady na GŘ HZS ČR. Budou projednány
finální plánovací dokumenty k provedení cvičení orgánů krizového řízení a IZS, jehož
námětem je fiktivní havárie jaderné elektrárny s únikem radionuklidů do životního
prostředí.

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


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska ke 40 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 1 návrhu věcného záměru zákona,
k 8 návrhům zákona, ke 12 návrhům nařízení vlády, k 14 návrhům vyhlášek a k 5
návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


DEN FIREM JOBStart 2012 - pilotní ročník
OddŘLZ prezentovalo Kraj Vysočina v prostorách Vysoké školy polytechnické Jihlava
(dále jen „VŠPJ“) na pilotním ročníku DNE FIREM JOBStart 2012, který organizovala
VŠPJ pro své studenty a absolventy dne 21. 11. 2012. Kraj Vysočina byl účasten jako
jeden z deseti zástupců firem a institucí, kteří nabízeli studentům VŠPJ možnost
nastartování jejich kariéry. Na přidělené výstavní ploše zajistilo OddŘLZ konzultační
stánek a studentům VŠPJ byla nabízena praxe, spolupráce při zpracování bakalářských
prací a informace k případnému zájmu o pracovní uplatnění.



Práce spojené s ukončením volebního období a se zahájením nového volebního
období
OddŘLZ zajišťovalo úkoly spojené s ukončením volebního období 2008–2012 z hlediska
ukončení odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva kraje, komisí
a výborů a zpracování jejich výstupních náležitostí. Dále ve sledovaném období
zajišťovalo úkoly související se zahájením nového volebního období 2012–2016
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z hlediska zajištění odměňování a souvisejících odvodů nových členů zastupitelstva
kraje, komisí a výborů.


Zajištění výuky cizích jazyků zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu
Dne 28. 11. 2012 proběhlo otevírání obálek s nabídkami na podlimitní veřejnou zakázku
na služby zadávanou formou zjednodušeného podlimitního s názvem „Výuka cizích
jazyků“. Přípravu této podlimitní veřejné zakázky zajišťovalo OddŘLZ ve spolupráci
s Odborem analýz a podpory řízení. 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 30. 11. 2012
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