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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 17. 9. 2013 s výhledem do 12. 11. 2013
Následující písemná zpráva zachycuje období od 17. 9. 2013 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 25. 10. 2013 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
12. 11. 2013 (6. zasedání v roce 2013). Je přílohou materiálu (ZK-06-2013-03, 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):
 Aplikace „Rozpočet a hospodaření populárně“
Odbor analýz a podpory řízení připravil novou verzi aplikace „Rozpočet a hospodaření
populárně“, která umožňuje rozklik výdajů na veřejné služby až na čísla dokladů,
prostřednictvím kterých byla služba poskytovatelům uhrazena. Nově připravená verze
dává občanovi příležitost zobrazit výdaje konkrétního dodavatele, a to jak pro danou
oblast, tak napříč všemi výdaji kraje, a to od roku 2010.
Odbor ekonomický (OE):


Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2014
V současné době probíhají práce na zpracování návrhu rozpočtu na rok 2014. Daňové
příjmy v návrhu rozpočtu jsou navrženy ve výši 101 % na rozpočet daňových příjmů roku
2013. Úměrně výši zdrojů musí být přizpůsobeny výdaje, a to k zajištění úkolů, které
vyplývají ze zákona o krajích i z přeneseného výkonu státní správy, zajištění chodu
samosprávy, úřadu i zřizovaných příspěvkových organizací. Další plánované finanční
prostředky jsou navrženy na krytí výdajů spojených s péčí a rozvojem majetku kraje
a v neposlední řadě i evropských projektů. Návrh rozpočtu bude projednán v klubech
zastupitelstva kraje dne 12. 11. 2013, následně bude předložen do rady kraje a v prosinci
2013 bude předložen ke schválení do zastupitelstva kraje.



Nový systém SQL VYK
Ekonomický odbor provedl testování nového systému sběrového automatu SQL VYK,
který je určen ke sběru finančních a účetních výkazů od obcí a jimi zřizovaných
příspěvkových organizací. Součástí testování bylo i zjišťování chybných výstupů a jejich
reklamace vůči dodavateli programu. Systém slouží k předávání výkazů obcí cestou přes
krajský úřad do centrálního systému účetních informací státu (CSUIS).

Odbor informatiky (OI):


Elektronická bezpečnost
Kraj Vysočina ve spolupráci s Vyšší policejní školou a dalšími partnery zorganizoval 19. 20. 9. 2013 3. ročník mezinárodní konference Řešení elektronického násilí
a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi. Tato konference je jednou ze série
mnoha aktivit v oblasti prevence elektronické kriminality organizovaných pracovní
skupinou el. bezpečnosti Kraje Vysočina.
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Elektronický průvodce v ZOO Jihlava
Odbor informatiky ve spolupráci s taiwanskou agenturou III rozšiřuje využití systému
elektronických průvodců. Tento systém využívající moderní technologie tzv. chytrých
telefonů a bezdrátové komunikace (NFC) je používán v muzeích Kraje Vysočina. V rámci
spolupráce se městem Jihlava byl tento systém v říjnu nasazen i do ZOO Jihlava,
kde 24. 10. proběhlo oficiální spuštění systému za přítomnosti taiwanské ambasadorky
Christine Hsueh.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2013 probíhají od září kontroly
hospodaření příspěvkových organizací kraje.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Od srpna do prosince 2013 vykonávají pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření
obcí dílčí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2013.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Řízený zánik detašovaných pracovišť v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči
a Žďáru nad Sázavou
Krajský úřad měl od roku 2003 v souvislosti se zánikem okresních úřadů a přechodem
jejich agendy na kraje v objektech bývalých okresních úřadů zřízená detašovaná
pracoviště pro výkon přenesené působnosti v oblasti výkaznictví obcí, přezkoumání
hospodaření obcí, lesního hospodářství a myslivosti, vodního hospodářství. Umístění
zaměstnanců kraje na těchto pracovištích bylo realizováno s využitím externích
pronájmů, v jednom případě na základě výpůjčky. Ve všech případech byly hrazeny
vlastníkům objektů veškeré provozní náklady související s užíváním těchto prostor.
V posledních čtyřech letech se snížila frekvence potřeby zajištění služeb na místě
a komunikace ve značné míře probíhá elektronickou a telefonickou formou. Vzhledem
k výše uvedenému rozhodl ředitel krajského úřadu provést analýzu možnosti řízeného
zániku detašovaných pracovišť v bývalých okresních městech za účelem zefektivnění
činnosti a dosažení možných personálních a finančních úspor. Dle předložených výstupů
provedené analýzy Rada Kraje Vysočina vzala na vědomí informaci o řízeném zániku
detašovaných pracovišť dne 29. 1. 2013 usnesením č. 0151/04/2013/RK.
K 1. prosinci 2013 budou zaměstnanci kraje z detašovaných pracovišť přemístěni na
pracoviště v Jihlavě a detašovaná pracoviště budou k 31. 12. 2013 zrušena. Uvedené
činnosti budou dále vykonávat tito zaměstnanci, jejich umístění, telefonní a e-mailové
spojení bude aktuálně zveřejněno po přestěhování na webových stránkách Kraje
Vysočina.



Veřejná zakázka na nájem vozidel pro zajištění autoprovozu krajského úřadu
Rada kraje rozhodla na svém zasedání dne 8. 10. 2013 o zadání podlimitní veřejné
zakázky na „Nájem vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení.
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SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (OLVHZ):


Kontrola výkonu přenesené působnosti na Městském úřadu Havlíčkův Brod a na
Městském úřadu Žďár nad Sázavou
Ve dnech 24. a 25. 9. 2013 provedl OLVHZ kontrolu výkonu přenesené působnosti na
Městském úřadu Havlíčkův Brod, odboru životního prostředí a ve dnech
17. a 18. 10. 2013 na Městském úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí.
Jednalo se o kontrolu agend vykonávaných podle vodního zákona, zákona o vodovodech
a kanalizacích, zákona o rybářství, lesního zákona, zákona o myslivosti a zákona
o reprodukčním materiálu lesních dřevin.



Metodická porada pro vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností
Dne 31. 10. 2013 OLVHZ uspořádal v Jihlavě metodickou poradu pro vodoprávní úřady
obcí s rozšířenou působností. Lektory byli zástupci krajského úřadu, OLVHZ a oddělení
ostatních správních činností, dále zástupci státních podniků Povodí Labe, Povodí Moravy
a Povodí Vltavy.



Jakostní model povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešice
V průběhu října 2013 provedl OLVHZ připomínkování návrhu projektu „Jakostní model
povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešice“, jehož zpracovatelem byla Pöyry
Environment a.s. na základě zadání ČEZ, a.s. Hlavním cílem projektu je zmapovat stav
povrchových vod v povodí vodního díla Dalešice, identifikovat jednotlivé zdroje
znečištění, analyzovat jejich vliv na jakost povrchových vod a navrhnout nápravná
opatření vedoucí k co možná nejefektivnějšímu snížení koncentrace znečištění vod.



Pracovní setkání v rámci dohody o spolupráci se spolkovou zemí Dolní Rakousy
Dne 9. 10. 2013 se konalo v Jihlavě pracovní setkání skupiny Vodní hospodářství, které
připravil krajský úřad, OLVHZ, v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní
Rakousy a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočinou. Na setkání proběhla výměna
zkušeností zejména v následujících oblastech:
- ochrana zdrojů podzemních a povrchových vod zejména ve vodárenských nádržích,
- snižování znečištění v povrchových vodách především obsahu živin,
- výměna zkušeností o přechodech pro ryby u vodních elektráren, jezů a ostatní staveb
vodních děl, poznatky z kontroly funkčnosti zařízení, která jsou v provozu.



Den s Krajem Vysočina
Dne 29. 9. 2013 se konal Den s Krajem Vysočina. OLVHZ se aktivně zapojil do pořádání
tohoto dne a propagoval agrární sektor např. regionálními potravinami, mechanizací,
výstavkou drobných hospodářských zvířat, hraním pexesa se zemědělskou tematikou,
dojením či ukázkami disciplíny Králičí hop.



23. bramborářské dny v Havlíčkově Brodě
Ve dnech 10. – 12. 10. 2013 se konaly již 23. bramborářské dny. Dne 11. 10. 2013 se
uskutečnil odborný seminář bramborářů nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
V rámci tohoto semináře probíhaly doprovodné akce, které prezentovaly agrární sektor,
hlavně z oblasti bramborářství. Kraj Vysočina – OLVHZ ve spolupráci s Celostátní sítí pro
venkov prezentoval mimo jiné i výrobky z brambor.



Výstava Dřevěná stavba roku 2012
Ve dnech 7. – 30. 10. 2013 byla v prostorách sídla Kraje Vysočina zpřístupněna výstava
na téma Dřevěná stavba roku 2012 s mottem Dřevo – součást našeho života. Výstavu
připravil Kraj Vysočina ve spolupráci s Nadací dřevo pro život a společností Kronospan
Jihlava. Při jejím slavnostním otevření, které proběhlo 10. 10. 2013, žáci 4. A Základní
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školy T. G. Masaryka Jihlava vytvořili originální výtvarné dílo – ze svých obrázků na téma
příroda složili dřevěné puzzle.


Workshop lesních pedagogů a Staroranská deklarace
Ve dnech 3. a 4. 10. 2013 proběhla pod záštitou Kraje Vysočina a za odborné spolupráce
Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze akce lesní
pedagogiky a republikový workshop lesních pedagogů. V rámci tohoto workshopu měli
významní představitelé lesního hospodářství České republiky příležitost ukázat činnost
svých týmů lesních pedagogů. Týmy připravily odborný program pro žáky základní školy,
kteří se měli možnost během celého dopoledne seznámit s tajemstvím růstu stromů
a obhospodařováním lesů. Jednání kulatého stolu, u kterého v průběhu této akce
zasednuli významní představitelé lesnicko-dřevařského sektoru, přineslo nejenom diskuzi
o nezanedbatelné roli lesní pedagogiky do budoucna, ale především podpis Staroranské
deklarace o lesní pedagogice.

Odbor sociálních věcí (OSV):


1. krajská adiktologická konference
Dne 31. 10. 2013 se v kongresovém sálu Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnila
1. krajská adiktologická konference na téma „Aktuální trendy při práci s drogově
závislými“. Konference byla určena všem odborníkům, kteří pracují s dětmi, mládeží
i dospělými v různých oborech a mohou se při své práci setkat s problematikou
drogových závislostí. Na konferenci vystoupili odborníci spjatí s touto problematikou.



Akční plán realizace protidrogové koncepce
Dne 8. 11. 2013 se v sídle Kraje Vysočina setkali místní protidrogoví koordinátoři z obcí s
rozšířenou působností našeho kraje s krajským protidrogovým koordinátorem. Během
setkání byl projednáván návrh „Akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky
Kraje Vysočina na období 2014 - 2015“ a dále byly probírány aktuální stav a koordinace
protidrogové politiky v kraji a situace v jednotlivých spádových územích obcí s rozšířenou
působností.



Oslava Svátku seniorů v Kraji Vysočina
Ve dnech 27. 9. a 5. 10. 2013 se v Kraji Vysočina konaly oslavy Dne svátku seniorů,
které byly uspořádány v rámci projektu Senior plus. S týdenním rozestupem se
uskutečnily na náměstích v Jihlavě a Třebíči. Součástí oslav byl bohatý doprovodný
program. Na oslavách vystoupili Josef Zíma, Felix Slováček, Marie Tomsová, děti ze
ZUŠ a další vystupující. U příležitosti oslav druhého ročníku tohoto svátku v našem kraji
byl na jihlavském Masarykově náměstí předán 12tisící Senior pas Kraje Vysočina.



Projekt „Rovnost na Vysočině“ – 3. setkání regionálních pracovních skupin
Koncem měsíce září se ve všech okresech kraje uskutečnila třetí setkání regionálních
pracovních skupin projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné
politiky kraje“, který je financován z EU. Na setkáních bylo jednáno o vhodných nástrojích
na podporu rodinného života v jednotlivých regionech.



Exkurze do Eggenburgu
Dne 26. 9. 2013 byla uspořádána odborná exkurze určená pro zástupce neziskových
organizací, místních samospráv a poskytovatele sociálních služeb do zařízení sociální
péče v dolnorakouském Eggenburgu. V rámci odborného programu se účastnici
seznámili se systémem sociální péče v Dolním Rakousku, organizací práce v místním
domově pro seniory a prohlédli si zařízení Landespflegeheim Eggenburg.



Pořádané semináře
Odbor sociálních věcí uskutečnil ve sledovaném období tyto vzdělávací semináře:
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přednáška k rodinnému právu v novém občanském zákoníku pro sociální pracovníky
a další spolupracující odborníky pro sociální pracovníky a další odborníky,
porada se zástupci obcí s rozšířenou působností k výkonu sociální práce,
přednáška psychiatrické diagnózy u dětí a mládeže,
seminář pro poskytovatele sociálních služeb na téma fakultativní služby,
seminář péče o klienty s cévní mozkovou příhodou a seminář práce s rodinou klienta
pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina a organizace zřizované městy a nestátní
neziskové organizace v oblasti sociálních služeb.



Setkání pěstounských rodin v ZOO Jihlava
Každoroční setkání pěstounských rodin Kraje Vysočina se letos konalo u příležitosti
uspořádání Rodinného dne v prostorách areálu ZOO Jihlava. Pro návštěvníky byl
připraven bohatý program. Šlo o vystoupení Jaroslava Uhlíře, rozličné soutěže pro děti
i dospělé a komentovaného prohlídky a krmení zvířat. Pro pěstounské rodiny byly
zajištěny odborné konzultace s psychologem.



Jednání s dolnorakouskými partnery k projektu Senior plus
V rámci projektu Senior plus se dne 16. 10. 2013 uskutečnilo další setkání partnerů
z Dolního Rakouska a Kraje Vysočina spojené s návštěvou měst Telč a Jihlava. Program
setkání byl propojen s pátým vzdělávacím modulem seniorské univerzity Dolního
Rakouska, při kterém dolnorakouští senioři navštívili například ukázkovou lekci
arteterapie na Vysoké školy polytechnické Jihlava a rovněž kulturní památky
a zajímavosti v Kraji Vysočina.



Návštěva odborných delegací ze zahraničí
Ve sledovaném období navštívili Kraj Vysočina zahraniční kolegové ze Slovenska
a Bulharska. Účelem jejich návštěv bylo seznámení se se systémem poskytování
a financování sociálních služeb v Kraji Vysočina. Součástí návštěvy byly i prohlídky
vybraných příspěvkových organizací Kraje Vysočina s důrazem na proces transformace
pobytových zařízení pro mentálně postižené.



Týden sociálních služeb
V týdnu od 7. do 13. října 2013 proběhl již 5. ročník týdne sociálních služeb České
republiky. Do této akce se rovněž zapojili poskytovatelé sociálních služeb na Vysočině,
a to včetně příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Kromě dní otevřených dveří pro
veřejnost byly připraveny další zajímavé aktivity, které veřejnosti přiblížily život
v sociálních zařízeních.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Kontrola výkonu státní správy provedená Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR)
Ve dnech 25. - 27. 9. 2013 provedlo MMR kontrolu výkonu státní správy na úseku
stavebního řádu. Tato kontrola navázala na předchozí kontrolu MMR na úseku územního
plánování, která byla provedena ve dnech 11. - 13. 9. 2013. Ze závěrů protokolů
o kontrolách na obou úsecích vyplynulo, že odbor vykonává státní správu v souladu se
zákonnými předpisy příslušnými v rozsahu jeho působnosti, včetně poskytování
metodické a odborné pomoci orgánům obcí. V činnosti nebyly zjištěny nezákonné nebo
nesprávné úkony, ani zásadní pochybení. Z těchto důvodů nebylo třeba přijímat opatření
k nápravě.



Dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na územně plánovací činnost obcí
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně
plánovací činnost z rozpočtu Kraje Vysočina č. 07/12 ze dne 15. 5. 2012 obdržel odbor
do 30. 9. 2013 celkem 21 žádostí obcí, městysů a měst Kraje Vysočina o poskytnutí
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dotace na návrh územního plánu. Všechny žádosti byly podány ve stanoveném termínu,
dvě obce byly vyzvány k doplnění žádosti. Požadovaná výše dotací z rozpočtu kraje je
2.418.147,- Kč. V rozpočtu kraje pro rok 2014 je navržena částka 2. 420 tis. Kč na pokrytí
požadovaných dotací. Oproti roku 2013, kdy je realizováno 59 žádostí, je pokles počtu
žádostí způsoben novelou stavebního zákona č. 350/2012 Sb., ve kterém byla lhůta
platnosti vydaných územních plánů schválených do 31. 12. 2006 prodloužena z roku
2015 až na rok 2020.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Veřejnosprávní kontrola u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,
příspěvkové organizace
V průběhu října byla zahájena veřejnosprávní kontrola u Zdravotnické záchranné služby
Kraje Vysočina, příspěvkové organizace.



Doplňkové činnosti u jednotlivých nemocnic
Revize a úprava názvů doplňkových činností vykonávaných jednotlivými nemocnicemi
z důvodu aktualizace zřizovacích listin a na základě výstupů vyplývajících z provedených
veřejnosprávních kontrol.



ITI (integrované investice) Kraje Vysočina
V návaznosti na přípravu Regionálního intervenčního rámce (RIR) byly vybírány
a projednávány „reálné“ aktivity (popř. projekty) včetně finančního vyjádření spadající
k příslušným specifickým cílům navrhovaných operačních programů na období
2014 – 2020, jejichž nositelem by byl kraj nebo zdravotnické příspěvkové organizace
zřizované krajem.



Projekt „Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina“
Příprava zadávací dokumentace VZ.



Projekt Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
Pokračování auditu prováděného pověřenými pracovníky Ministerstva financí ČR.
Příprava podkladů pro auditory. Návrh zprávy o auditu operace.
Zpracování monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.



Projekt Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod
Zpracování přepočtu finanční mezery k monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti
projektu.
Projekt Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
Zpracování monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.




Elektronický svolávací systém
Vzhledem k zavedení elektronického svolávacího systému (ESS) v nemocnicích
zřizovaných Krajem Vysočina provádí během měsíce října odbor zdravotnictví prověření
ESS v rozsahu všech skupin a týmů potřebných pro plnou aktivaci Traumatologického
plánu nemocnic (svolání krizového štábu nemocnice, pracovních skupin pro příjem
a hospitalizaci zraněných a potřebného logistického zabezpečení). Prověření ESS je
prováděno bez fyzického nástupu osob na pracoviště, relevantním výstupem je záznam
ESS s příslušnými údaji o doručení a reakci svolávaných osob. Nemocnice jsou o tomto
prověření ESS informovány předem včetně termínu a času.
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První pomoc do škol, školní rok 2013/2014, kategorie čtrnáctiletých
V říjnu proběhla příprava výzvy k veřejné zakázce „První pomoc do škol, školní rok
2013/2014, kategorie čtrnáctiletých“. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace
projektu „První pomoc do škol, školní rok 2013/2014, kategorie čtrnáctiletých“. Cílem
projektu je poskytnout účastníkům projektu kvalitní výuku laické zdravotnické první
pomoci. Projekt se vztahuje na školní rok 2013/2014. Realizace projektu je plánovaná na
období od podpisu smlouvy do 30. června 2014.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Beseda u kulatého stolu s neziskovými organizacemi
Odbor uspořádal dne 24. 9. 2013 besedu u kulatého stolu s environmentálně
zaměřenými neziskovými organizacemi. Na besedě odbor informoval o hlavních směrech
v samosprávné činnosti v životním prostředí, zejména na úsecích odpadů, ovzduší
a přírody. Odbor diskutoval s neziskovými organizacemi o možnostech spolupráce
v dalším období.



Semináře s odpadovou tématikou pro obce
Odbor ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO‑KOM, a.s., uspořádal
sérii 5 seminářů s odpadovou tématikou pro obce. Semináře se uskutečnily na přelomu
září a října ve všech okresních městech kraje.



Seminář s mezinárodní účastí Komunální odpady v praxi
Ve dnech 7. a 8. listopadu se uskuteční ve Valči tradiční konference Kraje Vysočina
a jeho partnerů pro obce k problematice komunálních odpadů. Letošní konference bude
s mezinárodní účastí, účastní se zástupci Evropského parlamentu a Evropské komise,
dále pak organizace řešící problematiku komunálních odpadů ve Štýrsku, Katalánsku
a Vlámsku.



Den s Krajem Vysočina
Na Dni s Krajem Vysočina 27. 9. 2013 odbor zajistil komunikační kampaň zaměřenou na
předcházení vzniku odpadů a třídění odpadů s autorizovanou obalovou společností EKOKOM, a.s. a provozovateli kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení
a elektroodpadu společnostmi ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.



Zvláště chráněná území
Podzimní práce na zvláště chráněných územích v působnosti Kraje Vysočina byly
úspěšně dokončeny. Ve sledovaném období jsou převyhlášena 4 zvláště chráněná
území.



Novela zákona o ochraně ovzduší
Za dané období vydány desítky rozhodnutí (co do obsahu i rozsahu výjimečná situace
daná novým zákonem o ochraně ovzduší – revize starých rozhodnutí o povolení provozu
zákonná povinnost podání žádostí provozovatelů stanovená zákonem k datu k 1. 9. 2013
a k 1. 9. 2014). Pracovníci ochrany ovzduší se proto zabývají časově náročnou prací na
implementaci tohoto zákona, a to včetně optimalizace organizace činností na odboru,
metodické pomoci žadatelům, obcím i příspěvkovým organizacím Kraje Vysočina.



Integrovaná prevence
V oblasti posuzování vlivů na životní prostředí byla zajištěna odborná pomoc na několik
významných akcí v regionu - Odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě v k. ú. Staré
Hory, Jihlava, Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou,
Instalace nové technologie do výrobní haly – Masonite CZ spol. s r.o. Odborná pomoc
spočívala v osobní účasti na projednávané problematice s cílem vyjednání pro
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provozovatele takové podmínky, které by zajistily průchodnost záměru a možnost
bezproblémového čerpání dotací z EU a stavba mohla být provedeny v roce 2014.
Prioritním důvodem uvedené odborné pomoci je rozvoj regionu Vysočina v podnikatelské
oblasti a otázka zaměstnanosti a konkurenceschopnosti.


ISKOV
Hlavní činností k prezentaci Kraje Vysočina bylo vyhodnocení, kontrola a propagace
projektu ISKOV (Informační systém kvality ovzduší Kraje Vysočina). Prezentováno na
celorepublikovém setkání odborníků - 10. setkání v čistém ovzduší, Nové Město na
Moravě ve dnech 18. – 19. 9. 2013, aktivní vystupování a prezentace projektu ISKOV na
besedě s NNO dne 24. 9. – Kulatý stůl na krajském úřadě, následně dne 26. 9. na
metodické poradě ochrany ovzduší pro ORP v Kletečné.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek matrik a státního občanství, vidimace a legalizace, přestupků a jiných
správních deliktů, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,
dozorová činnost
Na úseku matrik, státního občanství a vidimace a legalizace se OddOSČ seznamuje
s rozsáhlou novou legislativou platnou od ledna 2014.
Na dalších shora uvedených úsecích zajišťuje OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
OddOSČ pokračuje v zabezpečování organizačně technické přípravy předčasných voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Již proběhly následující úkony:
přijímání a projednávání kandidátních listin, rozhodování o registraci kandidátních listin,
spolupráce s Krajskou správou Českého statistického úřadu Jihlava na vytváření registru
kandidátů, zajištění školení okrskových volebních komisí, rozsáhlá metodická činnost
vůči starostům obcí, členům okrskových volebních komisí a voličům. Ve dnech voleb
dojde k zajištění kontrol průběhu hlasování ve volebních místnostech.



Veřejnoprávní smlouvy
OddOSČ se zabývá řešením sporu mezi Statutárním městem Jihlava a Svazem
vodovodů a kanalizací o vydání a provozování vloženého majetku s právem
hospodaření.
V současné době vede OddOSČ dvě řízení o návrzích Statutárního města Jihlavy
v souvislosti s jejím vystoupením ze svazku obcí SVAK Jihlavsko o zaplacení
1. 35.547.500,45 Kč
2. 52.189.015,03 Kč.
Proti rozhodnutím vydaným v předchozích dvou sporných řízeních, kterými bylo SVAKu
uloženo vydat Jihlavě v rozhodnutích specifikovaný majetek (vodovody a kanalizace)
a související dokumentaci, podal vedlejší účastník těchto řízení – Vodárenská akciová
společnost, a.s. žaloby ke Krajskému soudu v Brně.

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


Doprava
V uvedeném období bylo provedeno 10 kontrol státního odborného dozoru u dopravců,
bylo provedeno 36 kontrol státního odborného dozoru nákladních vozidel na silnicích.
Bylo řešeno 15 odvolání. Bylo uloženo 13 pokut dopravcům v celkové částce 178 000 Kč.
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Administrace dotací
Přijímání žádostí o dar v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování darů na
údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí.
Přijímání vyúčtování v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji
Vysočina.
Byly provedeny dvě veřejnosprávní kontroly před proplacením dotace z grantového
programu Bezpečná silnice 2012.
Byly vyplacené dotace z grantového programu Bezpečná silnice 2012 ve výši 0,45 mil.
Kč.



Základní dopravní obslužnost
V uvedeném období bylo realizováno:
- zjišťování údajů od obcí o ostatní dopravní obslužnosti. Sběr dat od obcí byl ukončen
k 18. 10. 2013,
- sběr dat o počtu spojů, které obsluhují jednotlivé obce a části obcí. Sběr dat
o počtech spojů byl ukončen dne 18. 10. 2013.
- sběr dat o možnosti využití malých vozidel, sběr dat od dopravců o jejich
zkušenostech s malými vozidly, sběr dat ukončen 14. 10. 2013 a v současné době se
zpracovává analýza těchto dat,
- sběr dat o činnostech koordinátorů pro analýzu a přípravu materiálu na jednání rady
kraje,
- sběr podkladů k možnostem tarifní integrace a přípravu materiálu na jednání rady
kraje,
- workshop ke studiím zpracovaným v rámci projektů Railhuc a Dosažitelnost spojuje
za účasti zástupců Českých drah a.s., Jindřichohradeckých místních drah a.s.,
Správy železniční dopravní cesty a zástupců měst Jihlava a Havlíčkův Brod, kde byla
představena analytická část studie (dopravní model, analýza přepravní poptávky),
- schůzky s jednotlivými členy pracovního týmu – stručný úvod do problematiky, řešení
otázek jaká data jsou k dispozici, možné termíny dodání požadovaných dat.



Investiční výstavba
Bylo dokončeno 8 staveb, do předčasného užívání bylo uvedeno 13 staveb. Bylo
dokončeno vypracování 23 projektových dokumentací. Probíhá 6 výběrových řízení na
vypracování projektových dokumentací, bylo dokončeno výběrové řízení na vypracování
10 projektových dokumentací. Byla dokončena výběrová řízení na 4 stavby hrazené
z Přílohy D2, bylo dokončeno výběrové řízení na výkon koordinátora BOZP
a technického dozoru na 1 stavbu.



Projektové řízení
V uvedeném období bylo zajištěno:
- ohodnocení rizik projektů,
- příprava tří žádostí o podporu z různých dotačních titulů,
- připomínkování Směrnice o projektovém řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina
a Projektového informačního systému,
- příprava mimořádné žádosti o platbu do programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 za účelem obnovení financování z tohoto
dotačního titulu.
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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“ byla
dokončena realizace expozic a veřejných interiérů a probíhá odstraňování vad
a nedodělků nebránících užívání díla, které byly zjištěny při jeho přebírání. Kurátoři
Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace zahájili instalaci jednotlivých
exponátů. Vysoutěžený prodávající dvou kusů optických vláken v podzemním
telekomunikačním vedení v trase mezi body Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková
organizace, Městská policie Třebíč, Nemocnice Třebíč a depozitář Muzea Vysočiny
Třebíč, příspěvková organizace je v prodlení s dodáním a převedením vlastnického
práva na toto zboží v termínu dle uzavřené kupní smlouvy, proto bylo zahájeno
jednání s tímto prodávajícím. Dále bylo zpracováno a poskytovateli dotace
odevzdáno pravidelné monitorovací hlášení za období duben až září 2013. Pokračuje
realizace veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení propagačních tiskovin
a pracovních listů aktivního programu, dokumentace této veřejné zakázky byla
předložena poskytovateli dotace ke kontrole před uzavřením smlouvy.
- V projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line" pokračuje digitalizace sbírkových
předmětů. Byla dokončena rozšířená finální jazyková korektura textů obsažených
v databázi (rejstříkových hesel), realizována distribuce propagačních tiskovin
institucím zapojeným do projektu, informačním centrům a partnerovi projektu
a rovněž byla zahájena propagace projektu formou inzerce v regionálním
i celostátním tisku. Bylo zpracováno a poskytovateli dotace odevzdáno pravidelné
monitorovací hlášení za období duben až září 2013 a v plánu je příprava závěrečné
monitorovací zprávy s žádostí o platbu.
- 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. Bylo zpracována pravidelná
monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období říjen 2012 až září
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 – probíhá stavební řízení.



Spolupráce na dalším projektu a aktivitách
Spolupráce při přípravě projektu Hrad Kámen – revitalizace parku a na dalších aktivitách
příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury.



Rok lidové architektury
Příprava a realizace semináře Lidová architektura Kraje Vysočina pořádaný dne 25. 9.
2013 pro studenty středních stavebních škol. Dernisáž výstavy Lidová architektura Kraje
Vysočina.



Dotační tituly na úseku OKPPCR
OKPPCR se ve sledovaném období zabýval následujícími dotačními tituly:
- dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina
souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí –
administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným
projektům),
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dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – 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 „Regionální kultura 2013“ – 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 „Památky místního významu 2013“ – administrace
(kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2012“ – administrace (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2013“ – administrace (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2013“ – administrace
(předkládání podkladů před podpisem smlouvy, kompletace smluv),
příprava aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina (zpracování,
připomínky, předložení Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady
Kraje Vysočina, Legislativnímu výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, Radě
a Zastupitelstvu Kraje).
příprava aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina (zpracování, připomínky,
předložení Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina,
Legislativnímu výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, Radě a Zastupitelstvu Kraje).



Koncepční a programové materiály
- zřízení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina –
materiál bude předložen na jednání Rady Kraje Vysočina do konce roku 2013
- schválena Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina 2013–2016,
- 3. pracovní schůzka se zpracovatelem Strategie rozvoje cyklistiky v Kraji Vysočina,
konzultace dalšího postupu, informační seminář pro radní a zastupitele kraje,
- příprava podkladů za OKPPCR pro zakázku k dopravní obslužnosti kraje
připravované odborem dopravy.



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),
- zahájena kontrola výkonu státní památkové péče obcí s rozšířenou působností –
Magistrátu města Jihlava a Městského úřadu Světlá nad Sázavou.
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Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Byla dokončena veřejná zakázka na pojištění majetku a odpovědnostních rizik Kraje
Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací na období let 2014 - 2016.
Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.
Kontinuálně probíhá majetkoprávní příprava silničních staveb.
Řeší se řada majetkoprávních úkolů v souvislosti s přípravou a realizací akcí v rámci
projektů transformace klientů ústavů sociální péče.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Probíhá realizace akcí spolufinancovaných z Operačního programu životní prostřední –
projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina IIc.
Byla dokončena a do užívání předána stavba výjezdového stanoviště Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích.
Byla dokončena a do užívání předána nízkoenergetická budova pro Ústav sociální péče
Lidmaň spolufinancovaná z programu CEC5.
Před dokončením je stavba volného ustájení chovu dojnic na Školním statku Humpolec.
Probíhá realizace dalších objektů budovaných v rámci projektů transformace klientů
ústavů sociální péče.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Prezentace nové nízkoenergetické budovy ÚSP Lidmaň
Dne 16. 10. 2013 proběhlo slavnostní otevření a prezentace nové nízkoenergetické
obytné budovy Ústavu sociální péče Lidmaň na Pelhřimovsku. Budova je jednou ze
sedmi pilotních investic v rámci projektu CEC5 (Demonstrace energetické efektivnosti
a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách), podpořeného
z Operačního programu CENTRAL EUROPE. Cílem pilotních investic je ukázka postupů
a opatření, jak lze snižovat energetickou náročnost budov ve veřejném vlastnictví.



Příprava institucionální dohody
V rámci projektu RAILHUC (Železniční uzlová města a TEN-T sítě) byla u příležitosti
kulatého stolu dne 14. 10. 2013 zahájena příprava jednoho z klíčových výstupů projektu,
tzv. institucionální dohody (memoranda) o spolupráci v železniční dopravě v rámci
územního obvodu Kraje Vysočina. Signatáři memoranda budou vedle Kraje Vysočina
klíčové subjekty v oblasti železniční dopravy (tj. Ministerstvo dopravy ČR, České
dráhy, a.s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o.) a nejvýznamnější železniční uzly
v kraji (Statutární město Jihlava a město Havlíčkův Brod).



Konference Škola – obec – společně – dokážeme to!?
Dne 16. 10. 2013 se uskutečnila konference pro školy a obce v Kraji Vysočina k podpoře
zdraví a udržitelného rozvoje. Akce se zúčastnilo 83 zástupců škol a obcí, kteří
diskutovali o možných formách spolupráce a jejích přínosech pro obec i školu. Byly
prezentovány projekty a příklady dobré praxe obcí a škol zapojených do programů místní
Agenda 21, Zdravé město - obec, Zdravá škola, Komunitní škola.



Jednání programovací skupiny OP AT-CZ 2014-2020
Dne 23. 9. 2013 se na Krajském úřadě Kraje Vysočina uskutečnilo jednání mezi
rakouskými a českými partnery k nastavení Operačního programu Rakousko – Česká
republika 2014 – 2020 (dále jen OP AT-CZ 2014 - 2020). Toto jednání k OP AT-CZ 2014
– 2020 kontinuálně navázalo na předchozí jednání k přípravě programu mezi partnery
zahrnutými do implementace současného období, kterými jsou zástupci všech regionů
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z české i rakouské strany, ale také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (národní
orgán) a zástupci země Dolní Rakousko (řídící orgán). Na základě provedené analýzy
socioekonomické situace programového území jsou volena společná témata ve vztahu
k principu tematické koncentrace. Ta budou tvořit obsahovou náplň jednotlivých
přeshraničních programů. Na společném jednání v Jihlavě bylo především řešeno
nastavení indikátorů pro jednotlivé prioritní oblasti.


Jednání k budoucnosti FMP v letech 2014-2020
24. 9. 2013 Kraj Vysočina hostil v Jihlavě setkání zástupců subjektů zapojených do
implementace Fondu malých projektů (FMP) na české a rakouské straně v současném
programovém období. Hlavním bodem jednání bylo nastavení fungování a formy FMP
v následujícím období 2014-2020. Všichni zúčastnění se shodli na potřebě fungování
FMP v budoucnosti, stejně tak i a na jeho významu pro realizaci tzv. malých projektů typu
people to people v česko-rakouském příhraničí. Jednání se účastnili současní
administrátoři FMP, zástupci regionů celého programového česko-rakouského území
a také zástupci Ministerstva pro místní rozvoj jako národního orgánu programu.



Příprava na příští programovací období 2014+
V uvedeném období se ORR zabýval na základě úkolu od AK ČR přípravou návrhu
finančního rozložení Integrované územní investice Kraje Vysočina (ITI kraje) dle
připravovaných operačních programů. Jedná se o jeden z integrovaných nástrojů v rámci
Regionálního intervenčního rámce zaměřený jen na aktivity v kompetenci kraje či jeho
příspěvkových organizací. Pro naplnění ITI všech krajů požaduje AKČR 100 mld. Kč, po
rozdělení multikriteriálním klíčem připadla na ITI Kraje Vysočina částka 7,41 mld. Kč.
Obdobný materiál za všechny kraje bude sloučit jako podklad pro zahájení diskuse
s řídícími orgány o vyčlenění alokace pro ITI jednotlivých krajů.
ORR požádal ostatní odbory krajského úřadu, aby ve spolupráci s PO připravily možné
finanční požadavky na řešení potřeb ve své gesci. Nejvyšší procento požadavků
týkajících se krajských kompetencí se týká IROP, identifikovány byly ale i požadavky na
OP ŽP, OP VVV, OP PIK a OP Zaměstnanost. Výsledný materiál obsahující finanční
požadavky ITI Kraje Vysočina na operační programy byl předložen na jednání rady kraje
dne 15. 10. 2013 a následně odeslán na AKČR. Materiál byl rovněž představen pracovní
skupině složené ze zástupců všech politických stran v ZK.

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


Aktivity organizované OSH
- Ve dnech 18. – 21. 9. 2013 proběhla pracovní cesta do partnerského regionu
Zakarpatská oblast Ukrajiny – slavnostní předání společných investičních projektů za
rok 2013
- Dne 27. 9. 2013 se konal Den s Krajem Vysočina na Masarykově náměstí v Jihlavě,
velká prezentační akce Kraje Vysočina nahrazující Den otevřených dveří s bohatým
doprovodným programem. Organizátorům se podařilo propojit bezpečnostní tématiku,
regionální zemědělství a potravinářství, environmentální výchovu, dopravu a historii.
Součástí dne bylo představení maskota a loga olympiády dětí a mládeže Her VI.
zimní olympiády dětí a mládeže Kraj Vysočina 2014
- Ve dnech 9. – 11. 10. 2013 proběhla ve spolupráci se statutárním městem Jihlava
návštěva delegace z Kirovské oblasti (Ruská federace)
- Ve dnech 6. – 7. 11. 2013 se konaly Dny ukrajinské kultury, kterých se zúčastnila
také návštěva z partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny
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-

Dne 13. 9. 2013 byl otevřen opravený objekt v areálu Střední uměleckoprůmyslové
školy Helenín, který bude sloužit MVJ a Střední škole stavební Jihlava (investice 176
miliónů korun)
Dne 2. 10. 2013 bylo otevřeno nové výjezdové stanoviště ZZS Moravské Budějovice
Dne 7. 11. 2013 proběhlo Setkání žen v politice, Náměšť nad Oslavou, 6. ročník



Dne 18. 10. 2013 se konala pracovní porada vybraných složek IZS k problematice
přípravy na nastávající zimní období a probíhající rekonstrukce dálnice D1.
Rovněž byly projednány plánované opravy silnic všech kategorii včetně dálnice D1 v roce
2014.



Administrace mimořádné dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
nasazených v průběhu povodně v červnu 2013
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti administruje mimořádnou dotaci od MV-GŘ HZS
ve výši 7 576 297 Kč určenou jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí, které byly
nasazeny nebo se jinak podílely na přípravě opatření a řešení následků při povodních
v červnu 2013. Dotace je určena na hrazení nákladů, které obcím v souvislosti
s nasazením jednotek vznikly.



Prevence kriminality
V rámci naplňování preventivních opatření zaměřených na práci s recidivisty bylo
uskutečněno výjezdní zasedání pracovní skupiny prevence kriminality do Věznice Světlá
nad Sázavou. S vedením věznice byly posouzeny možnosti společného působení na
osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody.
Ve spolupráci s Národním centrem pro bezpečnější internet byla zorganizována
konference „Řešení elektronického násilí ve školním prostředí“. Konference byla určena
pro pracovníky z odvětví školství, Policie ČR, OSPOD, neziskových organizací a
zabývala se právním postavením a pravomocí škol, Policie ČR, OSPOD při řešení a
postihování elektronického násilí mezi žáky a proti pedagogickým pracovníkům.
Ve spolupráci s Občanskými poradnami Jihlava a Třebíč byl pro pracovníky odborů
sociálních věcí ORP a pracovníky neziskových organizací zorganizován seminář
k problematice zadlužování občanů. Letošní, v pořadí už čtvrtý, seminář k této
problematice byl věnován problémům spojeným se zadlužováním seniorů.



Pracovní cesta do Dolního Rakouska: Systém financování výstavby, modernizace
a údržby silniční sítě, cestmistrovství Raabs an der Thaya
Dne 2. října 2013 se uskutečnila cesta ředitele Sekce pro rozvoj regionu M. Černého
a zástupců Odboru dopravy a silničního hospodářství do Dolního Rakouska, na
cestmistrovství v Raabs/Thaya, která se týkala výměny informací v oblasti financování
výstavby, modernizace a údržby rakouské silniční sítě, konkrétně silnic 2. a 3. třídy.
Získané poznatky budou využity při zpracování nové koncepce rozvoje silniční sítě v Kraji
Vysočina.



Podpis smlouvy o partnerství mezi obcí Schweigers a Osovou Bítýškou
Starostové obcí Schweiggers v Dolním Rakousku a Osové Bítýšky v Kraji Vysočina
podepsali v sídle Kraje Vysočina 14. října 2013 dohodu o spolupráci. Formálně tak byla
stvrzena společná vůle k partnerství mezi oběma obcemi. Slavnostní událost podpořil
svou účastí hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, Rakouské velvyslanectví v Praze
zastupoval 1. tajemník Christian Autengruber.



Představení knihy „V Jihlavě bylo všechno horší../In Iglau war alles schlimmer“
v Českém centru v Mnichově
Dne 10. října 2013 se v Českém centru v Mnichově uskutečnilo představení sborníku
dokumentů na téma proměny Jihlavy jako česko-německého města a vývoje vztahů
jejích českých a německých obyvatel před rokem 1945 a po skončení války. Kniha
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„V Jihlavě bylo všechno horší.“ představuje výsledek spolupráce studentů a pedagogů
Gymnázia Jihlava a Gymnázia Mikuláše Koperníka ve Weißenhornu. Autorem knihy je
bývalý profesor gymnázia Mikuláše Koperníka ve Weißenhornu Dr. Ulrich
Scheinhammer-Schmid.


Organizace semináře k územnímu plánování v rámci Dnů regionů a měst v Bruselu
Open Days 2013
Dne 9. října 2013 zorganizovala kancelář Kraje Vysočina spolu s dalšími desíti regiony
Evropy v Bruselu seminář na téma Územní plánování a rozvoj v městských
a venkovských oblastech. Hlavním tématem workshopu byly postupy při řešení územně
plánovacích výzev regionů, jako jsou reakce na měnící se socio-hospodářskou roli obcí
a měst. V současné době jsou státy v Evropě svědky masivního růstu metropolí a center,
ale také s tím spojených nežádoucích následků. Kraj Vysočina zde představil svůj systém
dotací na územní plány obcí v kraji.



Tripartitní konference tří partnerských regionů ve Francii
Dne 16. 10. 2013 se v Chalons-en-Champagne uskutečnila konference tří partnerských
regionů – Kraje Vysočina, regionu Champagne-Ardenne a Nitranského samosprávného
kraje. Za Kraj Vysočina se konference zúčastnil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Cílem byla zhodnocení dosavadní spolupráce a návrhy spolupráce v nových oblastech.



Návštěva ředitelky Tchajpejské ekonomické a kulturní kanceláře na Vysočině
Dne 24. 10. 2013 navštívila Kraj Vysočina ředitelka Tchajpejské ekonomické a kulturní
kanceláře paní Christine M.Y. HSUEH. Ta si na Vysočině prohlédla Střední
uměleckoprůmyslovou školu ve Světlé nad Sázavou a zúčastnila se slavnostního
zprovoznění multimediálního průvodce zoologickou zahradou pro „chytré“ telefony
v Jihlavě.



Konference „Komunální odpady v praxi“ na zámku ve Valči
Ve dnech 7. – 8. 11. se na zámku ve Valči uskutečnila konference Komunální odpady
v praxi. Na konferenci vystoupili zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu
a kolektivních systémů. Tři zahraniční regiony z Vlámska, Štýrska a Katalonska
představily své příklady dobré praxe v oblasti odpadového hospodářství. Nechyběly
prezentace Kraje Vysočina a Ministerstva životního prostředí.

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


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 35 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny ke 4 návrhům zákona, k 3 návrhům
zákonných opatření, k 6 návrhům nařízení vlády, k 17 návrhům vyhlášek a k 5 návrhům
materiálů nelegislativní povahy. Značný pokles připomínkovaných materiálů je dán
situací na centrální úrovni a má přímou souvislost s demisí vlády.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností
v důchodovém pojištění.
V daném období proběhla na OddŘLZ kontrola provedená Okresní správou sociálního
zabezpečení v Jihlavě, zaměřená na provádění nemocenského pojištění, odvodu
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pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění
úkolů v důchodovém pojištění. Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení a jakýkoli
nedostatek ve vedení agendě.


Porada personalistů krajských úřadů
OddŘLZ pod záštitou ředitele krajského úřadu Mgr. Ing. Zdeňka Kadlece, dr. h. c.,
organizačně zajistilo dvoudenní poradu personalistů krajských úřadů, konanou ve dnech
16. – 17. 10. 2013, jejímž cílem byla výměna zkušeností a postupů v oblasti
pracovněprávní s vazbou na platnou legislativu a dále sdílení dobrých praxí týkající se
personální agendy zaměstnavatelů.



Katalog vzdělávacích akcí na II. pololetí roku 2013 v rámci centralizovaného
vzdělávání
V měsíci říjnu byla vydána aktualizace katalogu vzdělávacích akcí na II. pololetí 2013,
které budou realizovány oddělením řízení lidských zdrojů v prostorách sídla kraje. Došlo
v něm k rozšíření vzdělávacích aktivit a k úpravě a doplnění termínů stávajících aktivit.
Katalog reflektuje potřeby vznesené prostřednictvím vedoucích zaměstnanců kraje
zařazených do krajského úřadu. Obsahuje nejen odborná témata reagující na legislativní
změny a potřeby vyvolané výkonem v praxi, ale i obecná témata, která se týkají
prací s různými databázemi a aplikacemi úřadu. Je určen pro zaměstnance Kraje
Vysočina, ale i jím řízených příspěvkových organizací. Volná kapacita je nabízena také
účastníkům z obcí s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou působností.
Katalog je zavěšen na intranetu krajského úřadu a na Portálu příspěvkových organizací
Kraje Vysočina, dále byl elektronicky distribuován na obce s pověřeným obecním úřadem
a na obce s rozšířenou působností v kraji k možnému využití.



Aktualizace osobních kont
OddŘLZ aktualizovalo podmínky čerpání osobních kont ve smyslu s Čl. 5 písm. o)
Statutu Sociálního fondu a pravidel hospodaření s prostředky Sociálního fondu (dále jen
„Sociální fond“) a zajistilo vydání vnitřních směrnic pro období let 2014 a 2015, které
upravují podmínky čerpání osobních kont a podmínky příspěvku zaměstnavatele osobám
se zdravotním postižením.



Metodická podpora příspěvkovým organizacím v oblasti pracovněprávní
OddŘLZ zpracovalo v rámci metodické podpory informace k problematickému
legislativnímu ustanovení posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu
vzdělávání a k novele zákoníku práce, spočívající v úpravě pracovní doby a doby
odpočinku, změny uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou. Uvedené informace
včetně příslušných vzorů byly umístěny na Portálu příspěvkových organizací Kraje
Vysočina k možnému využití.

V Jihlavě dne 25. 10. 2013
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