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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 19. 2. 2013 s výhledem do 2. 4. 2013
Následující písemná zpráva zachycuje období od 19. 2. 2012 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 15. 3. 2013 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
2. 4. 2013 (2. zasedání v roce 2013). Je přílohou materiálu (ZK-02-2013-03, 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):


Rozpočet populárně
OAPŘ pracuje na grafické podobě rozpočtu a jeho čerpání, která bude populární formou
určená pro širokou veřejnost.



Datový sklad Kraje Vysočina
OAPŘ připravil sérii školení pro uživatele datového skladu zaměřené jak na nově
vytvořené reporty v novém prostředí, tak na používání kontingenčních.

Odbor ekonomický (OE):


Ukončení roku 2012
Ekonomický odbor provedl závěrkové práce za rok 2012, byla provedena účetní
uzávěrka i fyzická i dokladová inventarizace majetku a závazků. Předání účetních
a finančních výkazů i výkazů PAP (pomocný analytický přehled) do Centrálního systému
účetních informací státu (CSÚIS) proběhlo ve stanoveném termínu. Podle novely zákona
o účetnictví se bude v zastupitelstvu kraje schvalovat účetní závěrka. Schválení účetní
závěrky bude součástí závěrečného účtu kraje. V měsíci dubnu proběhne poslední etapa
přezkoumání hospodaření kraje, následně bude vypracována zpráva, která bude
součástí závěrečného účtu kraje.



Účty u ČNB
Kraj Vysočina splnil svou povinnost danou novelou zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, a založil si 2 účty u ČNB. Jeden účet je určen pro příjem
dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu. Druhý účet je určen
účelově pro příjem a distribuci dotací určených na přímé výdaje ve školství.
Financování přes účty u ČNB počíná měsícem dubnem 2013. Teprve ostrý provoz
ukáže, zda ČNB jako banka s jiným posláním bude schopná zvládnout agendu spojenou
se zajištěním platebního styku vázaného na veškeré státní dotace.

Odbor informatiky (OI):


Vyhodnocení projektů IOP v oblasti ICT
Ve dnech 21. - 22. 2. proběhlo společné jednání zástupců Ministerstva pro místní rozvoj,
Centrály CRR a několika krajů k problematice vyhodnocení projektů financovaných
z výzvy 08 Integrovaného operačního programu (Technologická centra a spol.).
Výstupem jednání je mimo jiné konstatování selhávání metodické činnosti v ICT ze
strany centrálních orgánů (MVČR, Národní knihovna, Národní archiv); nejasný výklad
zásadních indikátorů projektů; stále se zhoršující časový nesoulad centrálních
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a regionálních projektů a roztříštěnost přístupu jednotlivých krajů k projektům v oblasti
ICT.
Mezi pozitivní zjištění lze řadit možnou přípravu další výzvy Integrovaného operačního
programu (IOP) v oblasti ICT, na které kraje s Ministerstvem pro místní rozvoj po
vzájemné dohodě začínají intenzivně pracovat.


Digitální strategie krajů
V rámci nově sestavené Komise Rady AKČR pro informační systémy ve veřejné správy
vznikl dokument „Strategie rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT)
regionů ČR v letech 2013 – 2020“. Tento dokument je stěžejním materiálem pro další
práci KI AKČR a nastavení priorit rozvoje IT v krajích včetně jejich případného budoucího
financování z EU fondů (především připravovaného iROPu).
Dokument strategie bude v polovině března předložen ke schválení Radě AKČR
a následně zveřejněn.



Akademické projekty v prostorách KrÚ
V rámci budovy D, na základě usnesení RK a dle příslušných smluv o spolupráci začala
v prvním týdnu měsíce března realizace akademických projektů eIGeR (národní datové
úložiště sítě Cesnet) a CERIT-SC (gridová superpočítačová infrastruktura). Jde
o unikátní projekty v hodnotě stovek milionů korun, jejichž kapacity a výstupy má
možnost využívat jak Kraj Vysočina, tak akademické subjekty na území kraje.
Odbor informatiky nabízí případným zájemcům z řad zastupitelů kraje prohlídku těchto
zařízení.



Krajské kolo soutěže Zlatý erb
Desátý ročník krajského kola soutěže o nejlepší webové stránky a služby Zlatý erb 2013
nepřinesl v některých kategoriích žádné překvapení. Stejně jako v minulých ročnících
mezi oceněnými figurovaly webové stránky statutárního města Jihlavy, městyse Okříšky
nebo Nového Města na Moravě. Vedle odborného hodnocení 28 členné poroty hlasovala
tradičně i veřejnost, kterou nejvíce oslovila webová stránka obce Koněšín. Detailní
výsledky viz http://www.kr-vysocina.cz/nejlepsi-webove-stranky-v-kraji-maji-jihlava-aokrisky/d-4049954/p1=1013, popř. http://www.zlatyerb.cz/.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2013 probíhaly v únoru
a březnu u vybraných příjemců následné veřejnosprávní kontroly použití veřejných
finančních podpor poskytnutých z rozpočtu kraje.



Zpráva Kraje Vysočina o výsledcích finančních kontrol za rok 2012
Ve spolupráci s ostatními útvary krajského úřadu byla zpracována a na Ministerstvo
financí odeslána Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012. Každoroční
povinnost předkládání této zprávy je stanovena v § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě. Údaje uvedené ve zprávě a v jejích tabulkových
přílohách zahrnují i výsledky finančních kontrol a hlášení za všechny příspěvkové
organizace kraje a v přenesené působnosti i za obce v Kraji Vysočina.
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Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Stěhování v rámci areálu sídla kraje
V souvislosti se vznikem nového pracoviště – budova D došlo k přestěhování některých
dalších útvarů během měsíce února a března: oddělení interního auditu do budovy D
a oddělení řízení lidských zdrojů do budovy B. Těmito přesuny se uvolnily kanceláře ve
druhém nadzemním podlaží budovy C a využily se pro zlepšení pracovních podmínek
odboru majetkového a odboru dopravy a silničního hospodářství. Při všech změnách
umístění jsou zachovány kontakty a telefonní spojení, viz telefonní seznam.

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


Vyhodnocení Výzvy č. 7/2013 – zemědělské akce
V březnu proběhlo vyhodnocení Výzvy č. 7/2013 – zemědělské akce k „Zásadám
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu
zemědělství v Kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina
a způsobu kontroly jejich využití“ ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, č. 13/07. Bylo
navrženo uzavření smluv s 21 žadateli, kterým byla přiznána podpora ve výši 950 tis. Kč.



Metodická porada pro státní správu myslivosti
OLVHZ připravil na 12. 3. 2013 metodickou poradu pro státní správu myslivosti obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina. Na poradě byly předány materiály
a informace z porady Ministerstva zemědělství svolané na 7. 3. 2013. Hlavními tématy
porady byla problematika rezortního statistického zjišťování – roční výkaz o honitbách,
stavu a lovu zvěře, změn honiteb a honebních společenstev a škody zvěří.



Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina
Dne 12. 3. 2013 proběhlo jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje
Vysočina. Hlavními body programu byla mimo jiné problematika lesního a vodního
hospodářství a myslivosti. V rámci bodu různé byl diskutován např. pravděpodobný vývoj
zemědělské produkce. Komise přijala usnesení, kterým bere na vědomí předložené
informace a doporučuje radě kraje podporovat poskytování příspěvků do těchto oblastí
i v následujících letech.



Chovatelské přehlídky
Na základě vyhlášení oblasti chovu jelení zvěře Žďárské vrchy proběhla z popudu
OLVHZ ve dnech 22. – 24. 3. 2013 chovatelská přehlídka trofejí v oblasti ulovené jelení
zvěře. Tato přehlídka je součástí výstavy trofejí zvěře ulovené za rok 2012 na území
okresu Žďár nad Sázavou. Nedílnou součástí chovatelské přehlídky je i vyhodnocení lovu
a doporučení pro následující období. Mezi hlavní závěry a doporučení vztahující se
k zvěři prasete divokého patří nutnost zintenzivnit lov mladé a samičí zvěře.



Zasedání Povodňové komise Kraje Vysočina
Na základě pozvánky hejtmana kraje se dne 7. 3. 2013 konalo zasedání Povodňové
komise Kraje Vysočina. Na zasedání OLVHZ podal informace o povodních, které se
vyskytly v Kraji Vysočina od posledního zasedání této komise, o činnosti krajského úřadu
jako povodňového orgánu mimo povodeň a o zvláštních povodních. Zástupci jednotlivých
státních podniků Povodí a Českého hydrometeorologického ústavu informovali mj.
o současné hydrologické situaci a o předpokládaném průběhu jarního tání.



Výstava při příležitosti oslav Světového dne vody
Při příležitosti oslav Světového dne vody připravil OLVHZ ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Kraje Vysočina výstavu zaměřenou na ochranu před povodněmi.
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Výstavu lze zhlédnout od 4. 3. do 3. 4. 2013 v sídle Kraje Vysočina v přízemí budovy B
před kongresovým sálem. Vernisáž výstavy se konala dne 14. 3. 2013.


Kontrola výkonu přenesené působnosti na Městském úřadu Moravské Budějovice
Ve dnech 27. – 28. 3. 2013 provedl OLVHZ kontrolu výkonu přenesené působnosti na
Městském úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí. Jednalo se o kontrolu
agend vykonávaných na odboru 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.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Jednání k přechodu financování sociálních služeb z Ministerstva práce
a sociálních věcí na krajské úřady
Předmětem jednání bylo projednání zásad věcného řešení nařízení vlády ČR, kterým se
provádí paragraf 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služebnách v platném znění.
Největším problémem se jeví časový harmonogram podání žádosti (nesoulad se
schváleným objemem finančních prostředků ve státním rozpočtu) a nemožnost
započítání této dotace do rozpočtového určení daní krajů. Jednalo se o první jednání
pracovní skupiny. Po prvním kole připomínkování budou probíhat další jednání.



Vykazování poskytování ošetřovatelské péče a zdravotních výkonů
Odbor sociálních věcí uspořádal dne 26. 2. 2013 metodickou poradu pro ředitele
a odpovědné pracovníky zřizovaných příspěvkových organizací zaměřenou na
vykazování poskytování ošetřovatelské péče a zdravotních výkonů. Porada se
uskutečnila za účasti zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny a její revizní lékařky.
Důvodem svolání jednání je nestálá konfliktnost a nevyjasněnost v této oblasti mezi
sociálními zařízeními a zdravotní pojišťovnou.



MOSTY 2012
Odbor sociálních věcí po organizační stránce zajišťuje slavnostní předání cen MOSTY
2012, které se uskuteční dne 21. 3. 2013 v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou. Jde
o celostátní cenu, kterou uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením za
zásluhy o zlepšení postavení lidí s handicapem. Uděluje se institucím veřejné správy,
nestátním neziskovým subjektům nebo osobnostem hnutí osob se zdravotním
postižením. Tentokrát je udělována ve spolupráci s Krajem Vysočina a městem Žďár nad
Sázavou.



Konference „O slaďování života. Jak skloubit práci a rodinu“ konaná ve dnech 7. –
8. 3. 2013
Ve dnech 7. – 8. 3. 2013 se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnila konference
„(O)slaďování života. Jak skloubit práci a rodinu?“ uspořádána v rámci projektu „Rovnost
na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“ podpořeného z OP LZZ.
Kongresový sál Krajského úřadu Kraje Vysočina zaplnilo přes sto účastníků z řad měst
a obcí, neziskových organizací i firem. Na konferenci vystoupilo kromě samotných
realizátorů a partnerů projektu také mnoho našich významných zástupců veřejné správy,
neziskových organizací a firem. Celou akci obohatila o své zkušenosti také zástupkyně
z Rakouska. Konferenci zahájil radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí
a prorodinné politiky Mgr. et Bc. Petr Krčál a v rámci svého vystoupení seznámil přítomné
s krajskou koncepcí rodinné politiky.



Na cestě s pamětí
Dne 14. 3. 2013 proběhla v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina aktivita pro
seniory a širokou veřejnost ohledně plnění úkolů na testování paměti. Akce byla
uspořádána v rámci Národního týden trénování paměti a zúčastnilo se jí 76 osob.
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Konference k Individuálnímu projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na
území Kraje Vysočina“
Dne 27. 3. 2013 se uskuteční v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina konference
k individuálnímu projektu „Podpora vybraných sociálních služeb Kraje Vysočina.
Prostřednictvím projektu bylo zajištěno financování 51 vybraných služeb sociální
prevence na území Kraje Vysočina od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2013. Účastníci konference
budou seznámeni s informacemi o realizaci projektu, budou informováni o financování
jejich služeb prostřednictvím Individuálního projektu Kraje Vysočina II., v období duben
2013 až březen 2015, případně o dalších zdrojích financování služeb. Součástí
konference bude prodejní výstava výrobků uživatelů sociálně terapeutických dílen
zapojených do IP v prostorách foyer kongresového sálu.



Karnevaly Rodinných a Senior pasů pořádané Krajem Vysočina v součinnosti
s Hitrádiem Vysočina
V průběhu měsíců února a března uspořádal odbor sociálních věcí Karnevaly
s Rodinnými a Senior pasy. Společně s promotýmem Hitrádia Vysočina proběhly akce
v celkem pěti obcích Kraje Vysočina. Kromě programu plného vystoupení, her, soutěží
a písniček, byla prezentována i rodinná a seniorská politika kraje. Průměrná účast se
pohybuje kolem 250 – 300 osob.



Ples rodinných pasů
V sobotu 23. března 2013 se uskuteční v prostorách Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě již
2. Společenský ples Rodinných pasů Kraje Vysočina. Součástí plesu budou informace
o rodinné a seniorské politice Kraje Vysočina a připravovaných aktivitách v Rodinných
a Senior pasech Kraje Vysočina. V průběhu večera bude z rukou hejtmana kraje předán
již 8 tisící Senior pas Kraje Vysočina.



Pořádané semináře
Odbor sociálních věcí uspořádal ve sledovaném období tyto akce:
- 21. 2. 2013 – seminář k sociální práci s cizinci,
- 26. 2. - péče o klienty s demencí – určeno pro příspěvkové organizace Kraje
Vysočina + organizace zřizované městy a NNO v oblasti sociálních služeb,
- 28. 2. 2013 – seminář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi – 1. část,
- 1. 3. 2013 - seminář pro orgány sociálně-právní ochrany dětí k novým nástrojům
(vyhodnocování situace dítěte, tvorba individuálních plánů ochrany dítěte),
- 7. 3. 2013 – případová konference k vyloučené lokalitě Mirošov,
- 18. 3. a 19. 3. 2013 – seminář k zákoníku práce,
- od 18. 3. do 29. 3. 2013 – výstava prací zdravotně hendikepovaného umělce,
- 21. 3. 2013 – seminář k zákonu o pomoci v hmotné nouzi – 2. část,
- 28. 3. 2013 – kazuistický seminář pro sociální pracovníky obecních úřadů

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Konkurzní řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení
V období 25. 2. 2013 – 22. 3. 2013 zrealizoval OŠMS konkurzní řízení na vedoucí
pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina.
V souladu s novelou školského zákona se vyhlášení konkurzů týkalo ředitelů škol
a školských zařízení, kteří před 1. 1. 2012 vykonávali nepřetržitě funkci ředitele po dobu
3 až 6 let. V tomto případě se jednalo o 9 organizací. Přihlášku podalo celkem 13
uchazečů. V případě dvou organizací podal přihlášku více než 1 uchazeč. U 7 organizací
byla podána pouze jedna přihláška. 2 ze stávajících ředitelů nepodali přihlášku z důvodu
důchodového věku.
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Odbor zdravotnictví (OZ):


Veřejná zakázka „Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje
Vysočina“
Dne 21. 2. 2013 byla uzavřena smlouva mezi Krajem Vysočina a Službami města
Jihlavy s. r. o. – smlouva nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2013 a je uzavřena na dobu
neurčitou.



Veřejná zakázka „Dny prevence 2012/2013“
Smlouvy s Českým červeným křížem v jednotlivých okresech kraje uzavřeny a plnění
zahájeno k 11. 3. 2013 - na dobu určitou do 15. 11. 2013.



Zahájení veřejnosprávní kontroly v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci



Ve spolupráci s odborem majetkovým a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou
organizací – příprava rekonstrukce budovy hematologie



Spolupráce při řešení demolice infekčního pavilonu v Nemocnici Jihlava,
příspěvkové organizaci s odborem majetkovým
Jedná se o přestěhování provozu přípravny radiofarmak před rozhodnutím o demolici
objektu.



rekonstrukce
rozvodů
Rozšíření
hemodialyzačního
oddělení
včetně
demineralizované vody a úpravy rozvodů odpadní vody z dialyzátorů v Nemocnici
Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
Konzultace stavebních úprav souvisejících s rekonstrukcí hemodialýzy s ÚRR z důvodu
úpravy prostor zrekonstruovaných v rámci projektu „Rekonstrukce budovy interny
v Nemocnici Havlíčkův Brod“.



Projekt „Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina“
Zpracování a odeslání oznámení o změnách v projektu a uveřejnění formuláře Oznámení
předběžných informací k veřejné zakázce, včetně přípravy podkladů ke zpracování
zadávací dokumentace veřejné zakázky.
Rozpis rozpočtu projektu na jednotlivé položky rozpočtové skladby pro rok 2013.
Aktualizace dat v systému projektové řízení.



Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu „Hlavní lůžková budova
v Nemocnici Pelhřimov“
Zpracování monitorovací zprávy a její předání na ÚRR dne 7. 3. 2013.



ERP
27. 2. proběhla schůzka se zástupci ZZ, na které byly prezentovány funkcionality
vytvořené v rámci systému ERP pro synchronizaci a autorizaci položek spotřebního
zdravotnického materiálu nemocnic (propojení položek SZM mezi ZZ a KV). Byla
vytvořena kompletní průvodní dokumentace pro nemocnice i KV k této problematice.
Zahájeny přípravné práce pro spuštění a otestování na ostrých databázích nemocnic
na vybraném vzorku položek.
Aktualizace číselníků pro fungování systému ERP jednotlivých ZZZKV.



Zdraví bez hranic (Gesundheit ohne Grenzen)
Zpracování a aktualizace podkladů v poskytování zdravotní péče.



Datový sklad
Kontrola, oprava a připomínkování dat exportovaných ze ZZZKV do datového skladu KV.
Spolupráce s OAPŘ na tvorbě datových kostek pro zdravotnictví.
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Stapro – exporty
Exporty dat z IS Mark Q do datového skladu KV z důvodu ukončení smluvního vztahu
s firmou STAPRO.



SWLab – exporty
Exporty dat z IS DRG do datového skladu KV, konzultace s dodavatelem, doplňování
dat.



Finanční plány na rok 2013
Zpracování, projednávání finančních plánů na rok 2013 s řediteli ZZ. Zpracování
podkladů ke schválení finančních plánů Dětského centra Jihlava, Dětského domova
Kamenice nad Lipou a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina radou kraje.
Hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2013
Analýzy a vyhodnocování výsledků hospodaření a produkce u jednotlivých
zdravotnických příspěvkových organizací včetně zpracování návrhu na rozdělení
zlepšeného výsledku hospodaření.





Závěrečný účet – kapitola zdravotnictví
Zpracování komentáře k čerpání výdajového části kapitoly zdravotnictví k závěrečnému
účtu Kraje Vysočina za rok 2012.



Řešení problematiky vlastnictví stavby čističky odpadních vod v areálu Nemocnice
Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a její následný úplatný převod




Spolupráce na inventarizaci majetku a závazků týkající se kapitoly Zdravotnictví
Vize ZZ
Radou kraje schváleny „Vize“ ZZ a zajištěno jejich zveřejnění na Portále PO v termínu
stanoveném Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 07/12.



Zdravotní plán – projektová fiše
Zpracování projektové fiše a podkladů pro veřejnou zakázku k přípravě regionu
soudržnosti NUTS2 Jihovýchod na programové období 2014 – 2020.



Lékařská pohotovostní služba za rok 2012
Provozně-ekonomické vyhodnocení činnosti lékařské pohotovostní služby včetně
prohlídek těl zemřelých zajišťované nemocnicemi Kraje Vysočina za rok 2012. Odbor
zdravotnictví na základě podkladů z nemocnic vyhodnocuje provozní, organizační
a finanční zajištění lékařské pohotovostní služby (včetně prohlídek těl zemřelých),
lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů.



eHealth na rok 2013
Zpracování koncepce eHealth na rok 2013 a její schválení radou kraje.



Vrácení správních poplatků - přeregistrace
Oddělení správních činností vyřizuje vrácení správních poplatků za tzv. přeregistraci
poskytovatelů zdravotních služeb. Ústavní soud s účinností od 10. prosince 2012 zrušil
povinnost přeregistrace pro poskytovatele, kteří mají vydané rozhodnutí o registraci. Na
základě tohoto nálezu Ústavního soudu někteří poskytovatelé žádají o vrácení správních
poplatků a zastavení správního řízení. Oddělení zdravotní správy v současné době
zpracovává asi 160 žádostí o vrácení správního poplatku. Těchto žádostí bude i nadále
přibývat.



Vyhodnocení zajištění lékařské
zemřelých v Kraji Vysočina

pohotovostní
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Odbor životního prostředí (OŽP):


Metodické vedení obcí
Dne 8. 3. 2013 zorganizoval odbor životního prostředí metodickou pracovní poradu
pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku ochrany ovzduší,
k poradě byli přizváni zástupci dalších odborných institucí (např. Státního zdravotního
ústavu, Českého hydrometeorologického ústavu a Ministerstva životního prostředí).
Koncem března uskutečníme (spolu s OLVHZ) poradu pro vedoucí odborů životních
prostředí a následně seminář pro úředníky ochrany přírody obcí s rozšířenou působností
(seminář je zařazen do tzv. katalogu vzdělávání).



Státní správa ochrany přírody
Při výkonu státní správy ochrany přírody projednávalo oddělení ochrany přírodních zdrojů
s vlastníky pozemků a žadateli míru a podmínky zásahů do zvláště chráněných území
a biotopů zvláště chráněných druhů, jednání byla většinou na místě samém a byla
v rámci poskytování tzv. předběžných informací. Tímto postupem se zjednodušují
následná správní řízení, popřípadě postačí deklaratorní předběžná informace na místo
formálně vedených řízení. To vede ke zrychlení procesu a šetření nákladů zúčastněných
osob.



Informace veřejnosti
Kromě běžné agendy se odbor zaměřil na prezentaci své činnosti a informování
veřejnosti. Na úřední desce byly vyvěšeny informace o změnách integrovaných povolení.
Na internetu v sekci zemědělského půdního fondu (ZPF) byl zveřejněn odkaz na materiál
o výměrách pozemků v Kraji Vysočina k 31. 12. 2012 (zdroj: Český ústav zeměměřický
a katastrální) a byl zveřejněn aktuální seznam kontaktů pracovníků ochrany
zemědělského půdního fondu na úřadech v Kraji Vysočina (na některých úřadech došlo
k personálním změnám v obsazení).



Zavádění nového zákona o ovzduší a o integrované prevenci do praxe
Vzhledem k novému zákonu o ochraně ovzduší a připravené novele zákona
o integrované prevenci probíhá za podpory Evropského sociálního fondu, pod gescí
Ministerstva životního prostředí, projekt odborného vzdělávání úředníků ve státní správě
v ochraně ovzduší, kde se zdokonalují pracovníci krajských úřadů, obecních úřadů,
Státního fondu životního prostředí ad. Také v dalších oblastech životního prostředí se
aktuálně soustředíme na zajištění potřebné kvalifikaci úředníků, jedná se např. o akce
Ochrana životního prostředí a krajiny v zemědělském podniku (Větrný Jeníkov, 27. 2.
2013) nebo Problematika odpadů ze zemědělské činnosti, jejich specifikace a přeměna
na bezzátěžové produkty (Větrný Jeníkov, 14. 3. 2013).



Zavádění novely stavebního zákona do praxe
Odbor ve sledovaném období zajišťoval podklady a odborné argumenty pro zpracování
metodického pokynu ministerstev životního prostředí a pro místní rozvoj (MŽP a MMR)
ve věci spojeného územního řízení a posuzování vlivů na životní prostředí (§ 91
stavebního zákona).



Průzkumné území Kraví hora
Ze zajímavějších případů řešených v přenesené působnosti odbor vydal stanovisko ke
správnímu řízení o povolení průzkumu území Kraví hora pro ukládání jaderného odpadu.
Ve stanovisku byly zejména specifikovány základní zájmy ochrany životního prostředí,
které požadujeme, aby úřad, který vede správní řízení o povolení průzkumu, respektoval.
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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
OddOSČ v současné době zpracovává pro Státní volební komisi závěrečnou „hodnotící“
zprávu k organizačně technické přípravě a průběhu volby prezidenta České republiky. Do
zprávy jsou průběžně zapracovávány i poznatky, podněty a připomínky zástupců obcí
s pověřeným obecním úřadem.



Úsek realizace zákona č. 500/2005 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Ve dnech 21. 2. a 22. 2. 2013 proběhl ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy
univerzity již 7. ročník konference/workshopu s názvem „Správní řád v praxi krajských
úřadů“ za účasti uznávaných kapacit z oblasti správního práva.



Tajemníci
Dne 6. 3. 2013 proběhla pravidelná čtvrtletní porada tajemníků obcí s obecním úřadem
s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem.

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


Doprava
V období únor 2013 – březen 2013 byla provedena 1 kontrola státního odborného dozoru
ve školicím středisku, v rámci kontrol státního odborného dozoru nákladní dopravy na
silnicích bylo zkontrolováno 22 vozidel, 9 kontrol státního odborného dozoru nákladní
dopravy provedených u dopravců. Bylo uloženo 21 pokut z toho 16 kaucí v celkové výši
325 000 Kč z toho 301 000 Kč z kaucí. Bylo úřadováno 20 odvolacích řízení.



Základní dopravní obslužnost
Pokračují práce na přípravě systému výběru dopravců ve veřejné linkové osobní
dopravě.



Správa komunikací
Ve sledovaném období probíhaly následující činnosti na oddělení správy komunikací.
- Příprava podkladů pro jednání dopravní komise rady kraje.
- Uzavírání vyúčtování roku 2012 linková doprava.
- Uzavírání vyúčtování roku 2012 drážní doprava.
- Celoroční zúčtování vyplacených faktur dopravcům za rok 2012.
- Řešení problematiky notifikace výběrových řízení na dopravce veřejné linkové
dopravy.
- Zveřejnění předběžného oznámení (notifikace) ve dvou variantách (nabídkové řízení,
veřejné zakázky) k termínu 9. 3. 2013 v úředním věstníku EU.
- Koordinační porady na grafikon JŘ veřejné drážní osobní dopravy na období
2013/2014.
- Příprava zadání zadávací dokumentace pro „Projekt optimalizace dopravní obsluhy
území Kraje Vysočina“.
- Příprava materiálu pro Radu Kraje Vysočina týkající se notifikace a problémových
oblastí dopravní obslužnosti v souvislosti s přípravou na výběrová řízení.
- Získávání a sjednocování podkladů pro zadávací dokumentaci (data o přepravených
osobách od dopravců).
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Finanční vypořádání neinvestičních dotací poskytnutých ze státního rozpočtu ke krytí
nákladů na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní
osobní dopravě.
Řešení změn jízdních řádů veřejné linkové dopravy k celostátnímu termínu 3. 3.
2013.
Stanovisko k ukončení slev z jízdného k cenovému výměru.
Rozbor tržeb dopravců ICOM transport a.s. a TRADO-BUS s.r.o. za rok 2012.
Spolupráce na návrhu textu dodatku smlouvy na rok 2013 s dopravcem České dráhy
a.s.



Investice
V uvedeném období byly v realizaci 4 stavby, zveřejněno předběžné oznámení na 8
stavebních akcí. V daném období probíhala výběrová řízení na 8 zakázek (zpracování
projektové dokumentace), současně 8 výběrových řízení na zhotovitele stavebních prací.
Současně v uvedeném období byla dokončena 4 výběrová řízení na stavby hrazené
z Regionálního operačního programu Jihovýchod.



Projektové řízení
V uvedeném období byly přijaty dotace z programu OP Rakousko – Česká republika ve
výši 1, 2 mil. €, dále proběhlo vyjednání ohledně připojení cyklovleku pro linku Telč –
Raabs an der Thaya na letní sezónu.
Současně probíhala příprava podkladů pro čerpání dotačních prostředků v rozpočtovém
období EU 2014 – 2020.

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“
proběhlo předání části předmětu díla, jedná se o objekt SO 01 Zámek a jeho
kolaudace. V březnu 2013 byl v souvislosti s realizací víceprací a méněprací
vynucených v průběhu stavby uzavřen s dodavatelem stavby Dodatek č. 5 Smlouvy
o dílo. Byla zahájena příprava monitorovací zprávy s žádostí o platbu za 3. etapu
projektu. Současně došlo v tomto období k předání určených částí objektu SO 01
Zámek za účelem instalace expozic a veřejných interiérů jejich dodavatelem a tato
dodávka byla zahájena.
- V projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line" pokračuje digitalizování sbírkových
předmětů a je dokončována tvorba popisných hesel vkládaných do databáze webové
aplikace určené pro prezentaci digitalizovaných sbírkových předmětů. Probíhá
realizace veřejné zakázky na dodání a instalaci informačních kiosků do jednotlivých
zapojených organizací a současně příprava veřejné zakázky na korektury textů
obsažených v databázi webové aplikace. Byla zahájena příprava monitorovacího
hlášení za další období projektu.
- 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.



Anketa Zlatá jeřabina
Zpracování podkladů o jednotlivých kulturních počinech vybraných do soutěžního
seznamu v rámci veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin
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roku 2012 v kategoriích: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví. Hlasování probíhá od
11. března do 19. dubna 2013.


Příprava projektu obnovy kaple Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru
hradu Kámen
Příprava projektu Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen
a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen – byla podepsána smlouva mezi
Krajem Vysočina a Římskokatolickou farností o budoucí darovací smlouvě, probíhají
práce na projektové dokumentaci k územnímu řízení a stavebnímu povolení.



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 (kontrola administrativních náležitostí, hodnocení žádostí, předložení
žádostí ke schválení příslušným orgánům kraje),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (předložení ke schválení
příslušným orgánům kraje),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (kontrola
administrativních náležitostí, hodnocení žádostí, předložení ke schválení příslušným
orgánům kraje),
- dotace na zpracování předprojektové dokumentace pro účely obnovy kulturních
památek – administrace (konzultace projektů připravovaných pro rok 2013),
- dotace na podporu měst s památkami UNESCO – administrace (hodnocení žádostí,
předložení ke schválení příslušným orgánům kraje),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2012“ – administrace (kontrola
vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2013“ – administrace (příprava
výzvy, předložení k vyhlášení příslušným orgánům kraje),
- grantový program Fondu Vysočiny „Památky chráněná území 2012“ – administrace
(kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Památky místního významu 2013“ – administrace
(konzultace projektů, hodnocení žádostí),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2012“ – administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací
ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2013“ – administrace (příprava výzvy, předložení k vyhlášení příslušným orgánům
kraje).



Koncepční materiály
- dopracování koncepčního dokumentu týkajícího se péče o tradiční lidovou kulturu
v Kraji Vysočina
- vyhlášení výzvy veřejné zakázky na zpracování Strategie rozvoje cyklistiky v Kraji
Vysočina v letech 2014 – 2020



Rok lidové architektury
- organizace pracovního setkání protagonistů této aktivity, které se uskutečnilo dne
1. 3. 2013 v sídle Kraje Vysočina, jejímž cílem je posílení zájmu široké veřejnosti
o toto jedinečné kulturní dědictví.
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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).

Odbor majetkový (OM):




Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Intenzivně se řeší majetkoprávní příprava silničních staveb.
Probíhá finalizace podkladů pro veřejnou zakázku na
a odpovědnostních rizik na období let 2014 - 2016.
Probíhá majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

pojištění

majetku

Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Projektová příprava většiny akcí zařazených v rozpočtu kraje je dokončena.
Probíhají veřejné zakázky na stavební práce na řadu akcí zařazených v rozpočtu kraje,
jsou uzavírány smlouvy o dílo.
Dokončena je stavební část akce „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění
nových expozic“.
Zahajuje se investorská příprava akcí „Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu
interny“ a „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Projekt Angažovanci (celý název: Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím
zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu)
Z projektu, který je financován z prostředků Operačního programu Evropské územní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013, již bylo realizováno setkání MAS
a Mikroregionů z Kraje Vysočina dne 21. 2. 2013 v Náměšti nad Oslavou a setkání
starostů obcí z Kraje Vysočina dne 14. 3. 2013 v Třešti. Připravujeme vzdělávací seminář
pro mladé ve věku 18 – 25 let z Vysočiny v oblasti medializace dění v obcích, který se
uskuteční 11. 4. 2013. Pro starosty z obcí a zástupce NNO připravujeme v termínu 25. 26. 4. 2013 dvoudenní výjezd do Rakouska za příklady dobré praxe z projektů, které
jsou zástupci dolnorakouské zemské vlády hodnoceny jako nejvíce inovativní.
V současné době probíhá hlasování v soutěži Skutek roku 2012, jejímž cílem je ocenit
dobrovolné skutky občanů, které pomohly při rozvoji regionu.



Čistá Vysočina (sběr odpadků kolem silnic)
Od začátku února do 15. 3. 2013 byla možnost nahlásit lokalitu k úklidu. Začátkem dubna
rozvezeme pytle a vesty na jednotlivé pověřené obce, kde kontaktní osoby zajistí jejich
distribuci přímo sběračům. Úklid bude probíhat ve dnech 12. – 22. 4. 2013. Svoz pytlů
s odpadky od silnic I. – III. třídy bude KSÚS provádět v týdnu od 23. 4. do 30. 4. 2013.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období ORR realizovalo nebo bude realizovat tyto činnosti:
- ZK rozhodlo o poskytnutí finanční podpory na 47 grantových projektů v rámci
globálních grantů OP VK 2. výzvy, PO 1 a 4. výzvy OP 3.2:
o v oblasti podpory 1.1 24 žádostí v celkové částce 60 680 940,70 Kč,
o v oblasti podpory 1.2 8 žádostí v celkové částce 16 712 281,72 Kč,
12 (celkem 16)

ZK-02-2013-03, př. 3
Počet stran: 16

-

o v oblasti podpory 1.3 7 žádostí v celkové částce 16 272 265,49 Kč,
o v oblasti podpory 2.3 8 žádostí v celkové částce 18 487 043,03 Kč.
S uvedenými příjemci byl zahájen proces kontrahování.
na základě vyhlášené výzvy č. 44 k předkládání žádostí individuálních projektů
ostatních z OP VK, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 –
Zvyšování kvality ve vzdělávání, zahájil Odbor regionálního rozvoje ve spolupráci
s Odborem školství, mládeže a sportu přípravu projektu na podporu technického
a přírodovědného vzdělávání. Pro Kraj Vysočina je alokována částka max. 105
mil. Kč. Výzva je zaměřena na vybavení středních a základních škol ve vazbě na
aktivity probíhající jak v běžné výuce, tak v oblasti volnočasových aktivit s cílem
zlepšit podmínky pro technické a přírodovědné vzdělávání a zvýšit zájem žáků o toto
vzdělávání.



Příprava na společné nákupy energií pro rok 2014
Obdobně jako v předchozích letech byly zahájeny přípravné práce na vypsání veřejných
zakázek na dodávky zemního plynu a elektřiny na r. 2014 pro Kraj Vysočina a jím zřízené
příspěvkové organizace. V gesci ORR byla příprava zpracování auditů spotřeb energií,
v rámci kterého byl zjištěn předpokládaný objem soutěžených energií a prověřen aktuální
počet odběrných míst, jichž je více jak 600. Na základě zpracovaných auditů budou
následně připraveny k vyhlášení obě veřejné zakázky.



Postup prací v přípravě na programovací období EU 2014-2020
Na únorovém evropském summitu se ČR podařilo získat pro příští sedmileté programové
období 20,5 miliard Eur pro oblast kohezní politiky. Oproti aktuálnímu období je to cca
o více jak 6 mld. Eur méně. Zpracována byla již pracovní verze Dohody o partnerství, což
je klíčový dokument, který uzavírají členské státy s Evropskou komisí a který určuje
způsob čerpání evropských fondů v následujícím období 2014+. Finální podoba Dohody
o partnerství by měla být zpracována v pololetí letošního roku, aby mohlo na evropské
úrovni pokračovat vyjednávání o konkrétních operačních programech, které již byly
navrženy a jsou nyní rozpracovávány jednotlivými gestory. První verze operačních
programů by měly být hotové do konce března, dopracovány do června, následně do
konce října projednány vládou ČR a poté předloženy Evropské komisi ke schválení.
Významným přístupem, který je nyní diskutován, je územní dimenze kohezní politiky, tato
dimenze by měla hrát významnou roli napříč všemi programy a vychází z principu, že
každý kraj je jiný (realizace na míru šitého konceptu investičních opatření reagujících na
odlišné potřeby a potenciál území krajů). Podle návrhu Asociace krajů ČR by mělo jít na
územní dimenzi 30 % všech prostředků pro toto období (tzv. regionální obálky na každý
kraj). Každá regionální obálka by měla být naplněna Integrovanou rozvojovou strategií
kraje a na základě Regionální dohody o partnerství projednána v daném regionu
s ostatními partnery (SMO, MAS, sociální partneři a další). O těchto i dalších návrzích
krajů se nyní vyjednává, a pokud bude tento návrh akceptován Ministerstvem pro místní
rozvoj, bude muset kraj přistoupit k jejímu urychlenému zpracování.

ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
Oddělení kanceláře hejtmana
- ve dnech 26. 2. – 1. 3. 2013 se uskutečnila pracovní cesta do Zakarpatské oblasti
Ukrajiny (vyúčtování projektů za rok 2012, návrh projektů a společných aktivit na rok
2013)
- dne 11. 3. 2013 se v sídle kraje konalo setkání Rady Kraje Vysočina s poslanci,
senátory a starosty obcí II. a III. stupně Kraje Vysočina
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dne 14. 3. 2013 proběhlo ve společenském sále SOŠ v Třešti setkání Rady Kraje
Vysočina se starosty všech obcí Kraje Vysočina
dne 22. 3. 2013 se konalo krajské kolo soutěže „Poznej Vysočinu“, které je určeno
žákům druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií



Prevence kriminality
Na základě Výzvy k předkládání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci
Programu prevence kriminality na rok 2013 byly vyhodnoceny žádosti obcí a předloženy
radě a zastupitelstvu kraje k projednání. Celkem 15 obcí požádalo o podporu 16 projektů
v celkové výši 2 627 890 Kč. Pracovní skupina pro hodnocení projektů jmenovaná
ředitelem krajského úřadu doporučila 3 projekty vyřadit z důvodu nesplnění stanovených
podmínek, 2 projekty nepodpořit z důvodu nedodržení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Vzhledem k tomu, že žádosti zbývajících měst a obcí (Jihlava, Třebíč,
Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Velké Meziříčí, Chotěboř, Telč, Polná, Jaroměřice nad
Rokytnou, Velká Bíteš) přesáhly částku 1 500 000 Kč vyčleněnou v rozpočtu kraje, bylo
pracovní skupinou doporučeno podpořit projekty těchto obcí částkou krácenou
koeficientem 0,815 tak, aby vyčleněná částka nebyla překročena.
Pracovní skupina prevence kriminality posoudila v souladu se Strategií prevence
kriminality ČR na léta 2012 – 2015 a na základě Výzvy Ministerstva vnitra ČR žádosti
obcí Kraje Vysočina o státní dotace na projekty prevence kriminality v roce 2013. Celkem
12 obcí požádalo o státní dotaci na realizaci 19 projektů prevence kriminality v celkové
výši 7 845 528 Kč. Z toho 5 projektů nebylo doporučeno k poskytnutí podpory pro
nesplnění stanovených podmínek. O poskytnutí podpory rozhodne Republikový výbor pro
prevenci kriminality.
V souladu s Výzvou Ministerstva vnitra ČR k předložení žádosti o státní dotaci na
projekty prevence kriminality v roce 2013 byl vypracován projekt Kraje Vysočina z oblasti
prevence internetové kriminality s názvem Vysočina bezpečně online. Rada Kraje
Vysočina rozhodla o předložení žádosti o poskytnutí státní dotace na realizaci tohoto
projektu v celkové výši 893 560 Kč dne 26. února 2013.



Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku obranného plánování
Dne 20. února 2013 provedlo Ministerstvo obrany u krajského úřadu kontrolu výkonu
přenesené působnosti stanovené zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR,
zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a dalšími souvisejícími právními předpisy.
V průběhu kontroly u krajského úřadu byla zároveň provedena kontrola metodického
řízení obecních úřadů ORP ze strany krajského úřadu v oblasti obranného plánování
a výkonu přenesené působnosti u OÚ ORP Chotěboř a OÚ ORP Světlá nad Sázavou. Při
kontrole bylo potvrzeno úspěšné metodické řízení a schopnost OÚ ORP, ale i krajského
úřadu zabezpečovat výkon přenesené působnosti v oblasti působnosti Ministerstva
obrany ČR. Nebyla navržena žádná opatření k nápravě.



Jednání členů krizového štábu kraje k přípravě na cvičení „ZÓNA 2013“
Dne 15. března 2013 se uskutečnilo jednání odborné pracovní skupiny „Radiace“
krizového štábu (KŠ) kraje organizované tajemníkem KŠ kraje. Předmětem jednání byla
aktualizace složení KŠ kraje, seznámení členů s průběhem cvičení „ZÓNA 2013“
a projednání souvisejících organizačních záležitostí zapojení krizového štábu kraje do
cvičení.
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ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 54 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 15 návrhům zákona, k 6 návrhům
nařízení vlády, ke 24 návrhům vyhlášek a k 9 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Individuální plány vzdělávání
OddŘLZ ve sledovaném období poskytlo součinnost vedoucím odborů a samostatných
oddělení při nastavování individuálních plánů vzdělávání platných od 1. 1. 2013.



Změny v pracovněprávní oblasti od 1. 4. 2013
OddŘLZ zpracovalo v rámci přehledu legislativních změn týkající se oblasti
pracovněprávních vztahů z pohledu zaměstnavatele informaci o aktuální situaci v oblasti
lékařských prohlídek, které vstoupily v účinnost od 1. 4. 2013. Písemný podklad byl
poskytnut prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina pro informaci
příspěvkovým organizacím kraje a dále byl předán k využití také tajemníkům
a tajemnicím obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností v kraji.



Metodická pomoc v pracovněprávní oblasti příspěvkovým organizacím kraje
OddŘLZ připravilo a prostřednictvím Portálu PO zveřejnilo několik dalších podpůrných
materiálů z pracovněprávní oblasti pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Jednalo
se např. o informace k zrušení slev na dani u starobních důchodců, informace
k organizačním změnám. Další materiály jsou v přípravě.



Agenda řízení ředitelů příspěvkových organizací
OddŘLZ v rámci sjednocení agendy řízení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných
Krajem Vysočina převzalo ve sledovaném období od resortních odborů OZ, OKPPCR,
OŠMS, ODSH a OSV osobní spisy ředitelů příspěvkových organizací a zavedlo potřebné
funkcionality do Personálního informačního systému s cílem využití této softwarové
podpory pro činnosti související s vedením této agendy.



Kontrola plnění zákonných povinností zaměstnavatele - plátce pojistného
zdravotního pojištění
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Jihlava, realizovala dne 26. 3. 2013
u Kraje Vysočina kontrolu plnění zákonných povinností zaměstnavatele - plátce
pojistného zdravotního pojištění. OddŘLZ poskytlo ve sledovaném období součinnost
k provedení této kontroly a na žádost zdravotní pojišťovny připravilo kontrolním
pracovníkům veškeré doklady potřebné pro ověření správného stanovení placení
pojistného v rozhodném období 2010 – 2013. Výsledek kontroly nebyl do termínu
zpracování této informace znám, bude předmětem informace pro následující jednání
zastupitelstva kraje.



Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
OddŘLZ zajistilo činnosti související s provedení ročního zúčtování daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, zaměstnanců kraje zařazených
do krajského úřadu a volených představitelů kraje, za rok 2012. Zaměstnancům, kteří si
o vypořádání daňové povinnosti žádali prostřednictvím zaměstnavatele, bylo roční
zúčtování daně zahrnuto do výplaty platu za měsíc únor. Ostatním zaměstnancům
a voleným představitelům kraje byla dle zájmu poskytnuta podpora a pomoc při
zpracování samotných daňových přiznání. Současně bylo na Finanční úřad v Jihlavě
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předloženo Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků
a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob
za předcházející rok 2012.


Přemístění oddělení
OddŘLZ se ve sledovaném období za minimálního omezení provozu přemístilo do
kanceláří 2.18 a 2.21 v 2. nadzemním podlaží budovy B (napravo od výtahu i schodiště).
Kontakty a telefonní spojení zůstaly beze změny.

Oddělení vnitřní kontroly (OddVK):


Kontrolní činnost Krajského úřadu Kraje Vysočina za rok 2012
Oddělením vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina bylo provedeno vyhodnocení
kontrolní činnosti za rok 2012, která je prováděna na úseku přenesené i samostatné
působnosti jednotlivými odbory a samostatnými odděleními Krajského úřadu Kraje
Vysočina.
Toto vyhodnocení bylo provedeno v souladu s Čl. 9 Směrnice k zajištění kontrolní
činnosti ze dne 19. 1. 2012 č. 5/12.
Pro srovnání je třeba uvést, že:
V roce 2010 bylo provedeno celkem 1 345 kontrol, přičemž v oblasti výkonu přenesené
působnosti na úseku dopravy byly uloženy pokuty ve výši 1 353 000,- Kč. Na základě
výsledků cenových kontrol (přenesená působnost) byly uloženy pokuty za porušení
cenových předpisů ve výši 3 000,- Kč a náklady řízení byly stanoveny ve výši 1 000,- Kč.
Na základě veřejnosprávních kontrol finančních příspěvků na hospodaření v lesích došlo
ke krácení těchto příspěvků v celkové výši 332 928,- Kč.
V roce 2011 bylo provedeno celkem 1 432 kontrol, přičemž v oblasti výkonu přenesené
působnosti na úseku dopravy byly uloženy pokuty ve výši 432 000,- Kč a náklady
správního řízení byly 1 000,- Kč. Na základě výsledků cenových kontrol (přenesená
působnost) byly uloženy pokuty za porušení cenových předpisů ve výši 2 000,- Kč
a náklady řízení byly stanoveny ve výši 1 000,- Kč. Na základě veřejnosprávních kontrol
finančních příspěvků na hospodaření v lesích došlo ke krácení těchto příspěvků
v celkové výši 131 305,- Kč.
V roce 2012 bylo provedeno celkem 1 285 kontrol, přičemž v oblasti výkonu přenesené
působnosti na úseku dopravy byly uloženy pokuty ve výši 374 000,- Kč. Na základě
výsledků cenových kontrol (přenesená působnost) byly uloženy pokuty za porušení
cenových předpisů ve výši 2 000,- Kč a náklady řízení byly stanoveny ve výši 1 000,- Kč.
Na základě veřejnosprávních kontrol finančních příspěvků na hospodaření v lesích došlo
ke krácení těchto příspěvků v celkové výši 50 439,- Kč.
Podrobnější materiály jsou vyvěšeny na portálu strategického řízení krajského úřadu.
Závěrem lze říci, že se počet nedostatků zjištěných kontrolní činností snižuje, činnost
kontrolovaných subjektů se zlepšuje, a to zejména v oblasti nakládání s finančními
prostředky.

V Jihlavě dne 15. 3. 2013
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