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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 12. 11. 2013 s výhledem do 10. 12. 2013
Následující písemná zpráva zachycuje období od 12. 11. 2013 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 22. 11. 2013 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
10. 12. 2013 (7. zasedání v roce 2013). Je přílohou materiálu (ZK-07-2013-03, 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):


Veřejné zakázky
Došlo k ukončení veřejných zakázek „Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky
elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014“ a „Veřejná zakázka o dodávkách
zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014“, které byly realizovány formou
centralizovaného zadávání.

Odbor ekonomický (OE):
 Návrh rozpočtu kraje na rok 2014
Ekonomický odbor spolu s ostatními správci rozpočtových prostředků vypracoval
definitivní návrh rozpočtu kraje na rok 2014, který je vyvěšen na úřední desce kraje.
Konečná podoba návrhu rozpočtu je tvořena číselnou bilancí včetně příloh, která je
předložena zastupitelstvu kraje ke schválení; dále návrhem rozpočtu včetně komentáře
a přílohami, které mají informativní a doplňující charakter a jsou tedy zastupitelstvu
předkládány na vědomí.


Zrušení detašovaných pracovišť
K 1. 12. 2013 dochází ke zrušení detašovaných pracovišť v Havlíčkově Brodě,
Pelhřimově, Třebíči a Žďáru nad Sázavou. Podařilo se umístit všechny pracovníky
detašovaných pracovišť v sídle kraje, což bude jednoznačně přínos z hlediska řízení,
předávání informací apod. Byla přijata veškerá opatření k tomu, aby metodická pomoc
obcím v rámci ekonomických agend si udržela svoji úroveň a aby došlo k zachování
kontinuity v této oblasti.

Odbor informatiky (OI):


Projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014
Rada kraje schválila svým usnesením č. 1772/33/2013/RK záměr projektu Služby
Technologického centra Kraje Vysočina 2014 a přípravu projektové žádosti
o spolufinancování z výzvy č. 19 Integrovaného operačního programu.
Tento projekt v celkové hodnotě 33,5 mil Kč připravuje odbor informatiky pro realizaci
aktivit v oblasti zkvalitnění a modernizace IT vybavení příspěvkových organizací
a krajského úřadu (tzv. virtuální desktopy). Dále pak je v rámci tohoto projektu
připravován záměr tzv. krajského portálu digitalizace, tj. webu, který by zpřístupňoval
široké veřejnosti a odborníkům výstupy digitalizace prováděné na území Kraje Vysočina.
Třetí aktivitou projektu by pak měl být nákup SW řešení pro zlepšení bezpečnosti IT
krajského úřadu.
Projektovou žádost odevzdal odbor informatiky na CRR v termínu výzvy. První aktivity
tohoto projektu, který je pravděpodobně posledním podobně rozsáhlým investičním
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záměrem v oblasti IT podpořeným z EU fondů aktuálního programového období, lze
očekávat na začátku roku 2014 v případě schválení žádosti.


Spolupráce s taiwanskou agenturou III
V týdnu od 19. 11. proběhla několikadenní návštěva delegace zástupců taiwanské
ambasády a pracovníků státní agentury III. S touto agenturou Kraj Vysočina dlouhodobě
spolupracuje a společně zrealizovat projekty eAmbulance (objednávání pacientů do
nemocnic – zrealizováno již více než 30 tisíc objednávek; systém má přes 19 tisíc
uživatelů), Muzem4U (elektronický průvodce do muzeí a zoo pro chytré telefony - projekt
získal ocenění BEST eGovernment projekt 2012).
Jedním z cílů taiwanské návštěvy bylo spuštění další projektové aktivity – programu EMS
(inteligentní energetický management) ve Střední průmyslové škole Třebíč. Cílem
projektu je zpřístupnit studentům možnost práce s nejmodernějšími technologiemi
v oblasti optimalizace a řízení spotřeby el. energie.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Organizační změna
S účinností od ledna 2014 dochází ke změně na pozici správce autoprovozu. Toto
funkční místo bude sloučeno s dosavadním funkčním místem správce budov a bude ji
vykonávat zaměstnanec Petr Jelínek. Zaměstnanec Roman Vostál bude nově zařazen
jako řidič, organizační a koordinační pracovník k zajištění činností a služeb asistence pro
hejtmana a další členy vedení kraje na pracovních cestách.

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


Kontrola výkonu přenesené působnosti na Městském úřadu Polná
Dne 21. 11. 2013 provedl OLVHZ kontrolu výkonu přenesené působnosti na Městském
úřadu Polná. Jednalo se o kontrolu agendy vykonávané městským úřadem v přenesené
působnosti podle zákona o rybářství.



Předání Jakostního modelu povodí Jihlavy nad vodním dílem Dalešice Kraji
Vysočina
Dne 14. 11. 2013 předala společnost ČEZ, a.s. vedení Kraje Vysočina k dalšímu využití
studii „Jakostní model povodí Jihlavy nad vodním dílem Dalešice“, jehož zpracovatelem
byla Pöyry Environment a.s. Jakostní model komplexně mapuje stav povrchových vod
v povodí vodního díla Dalešice, identifikuje jednotlivé zdroje znečištění, analyzuje jejich
vliv na jakost povrchových vod a navrhuje možná opatření vedoucí ke zlepšení jakosti
vod v povodí včetně odhadu jejich finanční náročnosti. Předpokládá se vznik iniciativy
„Za čistou řeku Jihlavu“ a zahájení činnosti pracovní skupiny, která se bude zabývat
možnostmi přípravy realizace opatření v povodí navržených v této studii.



Zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Dnem 1. 9. 2013 nabyl účinnosti zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.
Na něj navazující vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do
centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění
dřeva a dřevařských výrobků na trh nabyla účinnosti dne 1. 10. 2013. O povinnostech
vyplývajících z výše uvedené právní normy jsou hospodářské subjekty průběžně
informovány. Na toto téma je na počátek roku 2014 připravován odborný seminář.
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Pracovní setkání zástupců krajů a Dolního Rakouska k oblasti zemědělství
a lesnictví
V rámci dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousy a krajem
Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina, OLVHZ zajistil setkání pracovní skupiny
Zemědělství a lesnictví, které se konalo dne 4. 11. 2013 na Školním statku v Humpolci.
Předmětem jednání byla výměna poznatků a zkušeností v oblasti agrárního sektoru,
ochrana půdy – půdoochranné technologie a prohlídka nové stáje pro dojnice na Školním
statku Humpolec.

Odbor sociálních věcí (OSV):


Pořádané semináře odborem sociálních věcí
Dne 19. 11. 2013 proběhl seminář pořádaný zástupci odboru sociálních věcí na téma
„Syndrom vyhoření“. Tento seminář byl určen pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina
a organizace zřizované městy a nestátní neziskové organizace v oblasti sociálních
služeb. Další praktický seminář určen pro tyto poskytovatele bude uspořádán do konce
roku 2013 na téma trénink kognitivních funkcí v péči o seniory.
15. 11. 2013 proběhl seminář pro zástupce pomáhajících profesí na téma LGBT (lesby,
gayové, bisexuálové a transsexuálové), lidé a sociální práce. O tento seminář byl z řad
sociálních pracovníků velký zájem.
V prosinci roku 2013 bude uspořádána konference na téma Dítě jako oběť rodičovského
konfliktu II. Jedná se již o druhou konferenci na toto téma.



Další vzdělávací akce
V pravidelných intervalech probíhá pokračování vzdělávacího projektu „Modulární
soustava dalšího vzdělávání pro sektor sociálních služeb v Kraji Vysočina“, určené pro
příspěvkové organizace Kraje Vysočina, pořádaného organizací Efekt Plus.
V rámci tohoto projektu proběhnou semináře na téma Řízení konfliktů a manažerské
dovednosti.



Mezinárodní konference pořádaná příspěvkovou organizací Domovem Jeřabina ve
spolupráci s Krajem Vysočina
Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Kraje Vysočina
dne 20. 11. 2013 v Kongresovém sále Kraje Vysočina
názvem „Transformace pobytových služeb v praxi“.
z Nitranského a Trnavského kraje. Na této konferenci byla
která zde natáčela záznam do regionálního vysílání.



Domovem Jeřabina proběhla
mezinárodní konference pod
Pozvání přijali i zástupci
také přítomna Česká televize,

Setkání místních protidrogových koordinátorů Kraje Vysočina
Dne 14. 11. 2013 proběhlo v sídle Kraje Vysočina setkání místních protidrogových
koordinátorů ze všech obcí s rozšířenou působností kraje s krajským protidrogovým
koordinátorem. V rámci setkání byl projednáván návrh „Akčního plánu realizace Strategie
protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2014 - 2015“ a dále aktuální stav
a koordinace protidrogové politiky v kraji a situace v jednotlivých spádových územích
obcí s rozšířenou působností.
Dne 20. 11. 2013 se uskutečnila mezinárodní konference pořádaná příspěvkovou
organizací Domov Jeřabina ve spolupráci s Krajem Vysočina na téma“ Transformace
pobytových služeb v praxi“.
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Akční plán realizace Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období
2014 - 2015
V radě kraje byl dne 3. 12. 2013 projednán „Akční plán realizace Strategie protidrogové
politiky Kraje Vysočina na období 2014 – 2015“.
Domov pro seniory v Náměšti nad Oslavou získal ocenění Značky kvality. Obdržel pět
hvězd z pěti možných. Toto ocenění vydává asociace poskytovatelů sociálních služeb
České republiky. Domov zabodoval ve všech sledovaných kritériích a stal se čtvrtým
zařízením v Kraji Vysočina, které získalo toto ocenění. Zdobí již domovy pro seniory ve
Velkém Meziříčí, v Havlíčkově Brodě a na Mitrově.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR
Přípravy Her dětské zimní olympiády v Kraji Vysočina vrcholí. Zúčastní se jich přes 1 000
mladých sportovců ze všech 14 krajů České republiky. Hry se konají v termínu
19. - 24. 1. 2014 a dějiště jednotlivých olympijských sportů jsou:
Fajtův kopec Velké Meziříčí
- Alpské lyžování (slalom, paralelní slalom, paralelní slalom družstev)
- Snowboarding (paralelní slalom, Freestyle slope style)
Vysočina Arena Nové Město na Moravě:
- Běžecké lyžování klasicky i volně včetně štafety
- Lyžařský orientační běh
- Biatlon (závod s hromadným startem klasickou technikou, rychlostní závod
a štafetový závod)
Horácký zimní stadion Jihlava a Zimní stadion Kotlina Havlíčkův Brod
- Lední hokej
Zimní stadion, Žďár nad Sázavou:
- Krasobruslení (krátký program volná jízda)
- Rychlobruslení
Umělecky zaměření žáci budou soutěžit v korespondenční výtvarné soutěži a organizace
Active – středisko volného času ze Žďáru nad Sázavou připravuje hudební soutěž ve hře
na akordeon.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR) v sousedních krajích
Sousední kraje (Jihočeský, Pardubický) v současné době zpracovávají aktualizace svých
ZÚR. Pracovníci OÚPSŘ KrÚ se dne 13. 11. 2013 zúčastnili společného jednání
Aktualizace ZÚR Jihočeského kraje a dne 20. 11. 2013 společného jednání Aktualizace
ZÚR Pardubického kraje. Při projednání nebyly zjištěny zásadní střety se ZÚR Kraje
Vysočina. Ve lhůtě 30 dnů od jednání bude pořizovatelům těchto aktualizací zasláno
stanovisko.

Odbor zdravotnictví (OZ):


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



Projekt Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod
Zpracování a odevzdání monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.
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Veřejná zakázka malého rozsahu – specializované školení „Školení kodérů DRG“
určené pro lékaře a kodéry nemocnic.
Příprava zadávací dokumentace VZ.



Uzavření smlouvy o provedení projektu „Psychosociální klima porodnice – kvalita
perinatální péče očima rodiček“.



Veřejnosprávní kontrola u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,
příspěvkové organizace
V průběhu října byla provedena veřejnosprávní kontrola u Zdravotnické záchranné služby
Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. V rámci kontroly nebyly zjištěny závažné
nedostatky.



Doplňkové činnosti u jednotlivých nemocnic
Aktualizace doplňkových činností vykonávaných jednotlivými nemocnicemi z důvodu
aktualizace zřizovacích listin – finální podoba.



Příprava konference Dny bezpečí a hodnocení projektů přihlášených do soutěže
Bezpečná nemocnice
Odbor zdravotnictví od 14. listopadu 2013 připravuje konferenci celostátní Dny bezpečí,
která se uskuteční ve dnech 23. a 24. ledna 2014 v sídle Kraje Vysočina. Probíhá
příprava programu na oba dva dny konference včetně zajištění přednášejících. Kompletní
program bude připraven začátkem prosince.
Rada kraje svým usnesením č. 1979/37/2013/RK ze dne 19. 11. 2013 jmenovala
hodnotící komisi projektů přihlášených do soutěže Bezpečná nemocnice. Výsledky
letošního ročníku soutěže budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení soutěže Bezpečná
nemocnice, které se uskuteční v Horáckém divadle dne 23. 1. 2014.

Odbor životního prostředí (OŽP):


Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Odbor životního prostředí realizoval řadu dílčích akcí k podpoře ISNOVu, hlavně v oblasti
komunikace a práce s veřejností apod.:
Jednalo se ve sledovaném období zejména o vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže
pro obce MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2013. Dne 25. 11. 2013 zhodnotil další ročník této
soutěže aktivní účast obcí v systému odděleného sběru využitelných složek komunálního
odpadu. Soutěž ověřila využívání sběrných sítí obcí, posoudila množství vytříděného
odpadu a zároveň zaplněnost sběrných nádob ve vztahu k objemu nádob a četnosti
svozu (efektivitu), a také poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek odpadu
(bez kovů) a množstvím směsného komunálního odpadu za celé období soutěže.
Dalším počinem bylo dne 22. 11. 2013 ukončení akcí Věnuj mobil a Věnuj počítač.
V rámci tiskové konference bylo předáno třiatřicet notebooků, osm kompletních stolních
počítačů a jedenadvacet mobilních telefonů s kreditem spolupracující autorizovanou
společností ASEKOL, s.r.o., neziskovým organizacím v Kraji Vysočina. Jedná se
o aktivity z projektu spolupráce společnosti ASEKOL, s.r.o., s Krajem Vysočina. Díky
repasované technice budou moci zkvalitnit či rozšířit služby pro klienty neziskové
organizace z environmentální, ale i sociální oblasti, tj. organizace, které se zabývají nejen
ekologickou osvětou, ale také neziskovky pracující s mládeží, handicapovanými občany
nebo seniory.



Výstava Natura 2000 v Kraji Vysočina
Ve čtvrtek 5. prosince 2013 se od 14:00 hodin ve foyer budovy B sídla Kraje Vysočina
uskuteční vernisáž výstavy Natura 2000 v Kraji Vysočina. Výstava by měla veřejnosti
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přiblížit některé evropsky významné lokality a pozvat účastníky k jejich návštěvě v terénu.
Jedná se o evropsky významné lokality, jejichž implementace byla řešena v rámci
projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí.


Výrazný nárůst činnosti v souvislosti s ukončení L. výzvy Operačního programu
Životní prostředí
Ve sledovaném období výrazně vzrostl počet žadatelů o vydání dokladů odborem
životního prostředí pro potřebu žádostí do L. výzvy Operačního programu Životní
prostředí. Úředníci odboru se snaží žádosti vyřídit obratem, aby žadatelé (zejména obce
a podniky) zvládli připravit žádosti v potřebném termínu. Je to pro odbor poměrně
náročný úkol (jednorázové navýšení počtu úkonů zpomaluje a komplikuje ostatní běžnou
agendu).



Propagační leták ISKOV
OŽP ve spolupráci s odborem sekretariátu hejtmana zajistil zpracování propagačního
letáku, který bude po dobu 5 let sloužit k ekologické výchově a osvětě v oblasti ochrany
ovzduší a zdraví obyvatel, ale také k propagaci Kraje Vysočina v rámci projektu
Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina. OŽP zajistil vyhotovení 200.000 ks
propagačních letáků za celkovou částku 68.000,- Kč. S vyhotovením propagačních letáků
souvisí návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Životního prostředí.



Odborný seminář v oblasti ZPF
Pořádání vzdělávacího semináře v ochraně zemědělského půdního fondu pro krajské
úřady z celé republiky. Seminář – Věda a výzkum v praxi – ochrana půdy na Vysočině se
konal 22. 11. 2013 pod záštitou pana radního a ve spolupráci s MŽP. Jde o odbornou
akci, která není jen metodikou vůči obcím, ale celostátním pohledem na činnost v oblasti
ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF).

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,
tajemníci, dozorová činnost.
Na úseku matrik, státního občanství, vidimace a legalizace, evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů připravuje OddOSČ rozsáhlý metodický
materiál pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností v souvislosti s nabytím účinnosti
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Dne 4. 12. 2013 proběhne pravidelná čtvrtletní porada tajemníků obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem.
U ostatních shora uvedených agend zajišťuje OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
V současné době OddOSČ zpracovává pro Státní volební komisi závěrečnou zprávu,
jejímž obsahem je vyhodnocení příprav a provedení předčasných voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky v říjnu letošního roku a to v rámci působnosti
Krajského úřadu Kraje Vysočina.
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SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období byly provedeny 4 kontroly státního odborného dozoru u dopravců,
bylo provedeno 28 kontrol státního odborného dozoru nákladních vozidel na silnicích.
Byla provedena kontrola jedné stanice technické kontroly a jedna kontrola na výkon
přenesené působnosti na MěÚ v Havlíčkově Brodě. Bylo řešeno 14 odvolání. Dopravcům
bylo uloženo 23 pokut v celkové částce 329. 000 Kč.



Investiční výstavba
V uvedeném období bylo dokončeno 12 staveb a 10 projektových dokumentací. Probíhají
3 výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací. Byly dokončeny 3 výběrová
řízení na vypracování projektových dokumentací hrazených z přílohy D2 rozpočtu kraje,
byly dokončeny 3 výběrová řízení na zhotovitele staveb hrazené z přílohy D2 rozpočtu
kraje. Bylo dokončeno jedno výběrové řízení na výkon koordinátora BOZP a jedno
výběrové řízení na výkon TD.



Projektové řízení
Dotace proplacené z grantových programů Bezpečná silnice 2012 a 2013 ve výši cca
900 tis. Kč.
Přijaté dotace ve výši 160 tis. Kč.
Příprava podkladů pro vyhlášení výzvy grantového programu Bezpečná silnice 2014.
Byla organizována závěrečná konference projektu „Severojižní propojení Kraje
Vysočina - 3“.



Základní dopravní obslužnost
Příprava uzavírání dodatků ke smlouvám s dopravci na konec roku a současně kontrola
odborných odhadů na následující rok jako podklad pro přípravu dodatků smluv s dopravci
na rok 2014.



Správa a údržba silnic
Spolupráce na přípravě zadávací dokumentace na dodávku techniky na zimní a letní
údržbu silnic pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny.
Spolupráce na sestavení doplnění stavebních akcí do přílohy D1 rozpočtu kraje
vzhledem k rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury o přidělení neinvestičních
finančních prostředků Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny ve výši 52.169.000 Kč.
Probíhala příprava podkladů pro rozhodnutí samosprávy a následné proplacení přijatých
žádostí o dar v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování darů na údržbu
veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina.
Administrace přijatých vyúčtování žádostí o dotaci v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném
záchranném systému Kraje Vysočina.

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. Byly odstraněny všechny vady
a nedodělky. Kurátoři Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dokončili
instalaci jednotlivých exponátů a polepy popisek. Ve dnech 21. – 22. 11. 2013
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-

-

proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaných prostor muzea. 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. V současné době je řešeno dočasné řešení
internetového propojení bezdrátovým způsobem. V rámci projektu je dále realizována
veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení propagačních tiskovin a pracovních
listů aktivního programu.
Byla ukončena fyzická realizace projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line", a to
včetně propagace projektu formou inzerce v regionálním i celostátním tisku.
V současné době je zpracovávána závěrečná monitorovací zpráva 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. Data v tištěných materiálech byla
aktualizována a na základě VŘ byla vybrána firma pro dotisk propagačních brožur.



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.



3. Workshop znalostní platformy cestovní ruch v rámci Euroregionu Dunaj Vltava



Dotační tituly na úseku OKPPCR
OKPPCR se ve sledovaném období zabýval následujícími dotačními tituly:
- dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina
souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí –
administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným
projektům),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – 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
(kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům).
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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
- 4. pracovní schůzka se zpracovatelem Strategie rozvoje cyklistiky v Kraji Vysočina,
konzultace dalšího postupu, informační seminář pro radní a zastupitele kraje,
seznámení zastupitelstva kraje, připomínkování obcí, předložení finálního materiálu,
- 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),
- ukončena kontrola výkonu státní památkové péče obcí s rozšířenou působností –
Magistrátu města Jihlava a Městského úřadu Světlá nad Sázavou,
- příprava metodického semináře pro pracovníky obcí s rozšířenou působností, kteří
vykonávají agendu na úseku státní památkové péče

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Probíhá uzavírání pojistných smluv mezi příspěvkovými organizacemi a Kooperativní
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group na základě uzavřené rámcové smlouvy.
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
Byla dokončena akce zateplení obvodového pláště oddělení dlouhodobě nemocných
v Nemocnici Jihlava spolufinancovaný z Operačního programu životní prostřední –
projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina IIc. Zhotovitel akce
zateplení budov Obchodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě není schopen
akci dokončit. Jedná se o způsobu ukončení smlouvy o dílo.
Probíhá realizace dalších objektů budovaných v rámci projektů transformace klientů
ústavů sociální péče.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


14. Monitorovací výbor OP EÚS AT-CZ 2007-13
Ve dnech 25. - 26. listopadu 2013 se uskuteční v Lednici na jižní Moravě v pořadí již
14. Monitorovací výbor (MV) Operačního programu Evropské územní spolupráce
Rakousko - Česká republika 2007-2013. Celkem bylo pro projednání na 14. MV přijato
19 projektových žádostí z české i rakouské strany. Kontrolu a hodnocení podstoupilo
u Regionálního subjektu celkem 7 projektů, ve kterých je zapojeno dohromady 8 subjektů
z Kraje Vysočina, ve 4 těchto projektech figuruje subjekt z Kraje Vysočina jako Lead
partner. Kraj Vysočina je jako partner zapojen ve 2 projektech.
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Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období byly nebo budou realizovány tyto činnosti:
- Oddělení grantových programů dokončilo proces hodnocení vyhlášených 3. výzev
předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční
podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti
podpory 1.1, a 1.3 a 5. výzvy oblasti podpory 3.2. Ve sledovaném období bylo
ukončeno věcné hodnocení individuálními hodnotiteli a oddělení připravuje zasedání
výběrových komisí pro jednotlivé oblasti podpory, která se budou konat
4. a 5. 12. 2013. V nich bude projednáváno 22 projektových žádostí, ve kterých
žadatele požadují 22.262.492,08 Kč v oblasti podpory 1.1, 7 žádostí, ve kterých
žadatelé požadují 9.371.905,53 Kč v oblasti podpory 1.3. Ve výběrové komisi pro
oblast podpory 3.2 bude projednáno 9 žádostí, ve kterých žadatelé požadují
13.066.242,47 Kč.
- V současné době zaměstnanci zařazení na ORR intenzivně pracují na plnění plánu
veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců finanční podpory z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.



Setkání zástupců Libereckého kraje a Kraje Vysočina k předání dobré praxe
v oblasti MA21, regionálních produktů a prodejen regionálních produktů
Dne 20. 11. proběhlo na Krajském úřadě Kraje Vysočina setkání zástupců Libereckého
kraje a Kraje Vysočina k předání dobré praxe v oblasti MA21, regionálních produktů
a prodejen regionálních produktů. Kraj Vysočina je zkušeným realizátorem MA21, proto
byl osloven zástupci Libereckého kraje v poradenství v této oblasti. Na společném setkání
byly Krajem Vysočina prezentovány již „tradiční“ akce pro veřejnost jako např. Skutek
roku, Čistá Vysočina, Klimatour nebo zkušenosti z přeshraničních projektů v oblasti
MA 21. Neméně zajímavá byla prezentace značky regionálních produktů a regionálních
prodejen zástupci ZERA.



Jednání programovací skupiny OP AT-CZ 2014-2020
Dne 4. 12. 2013 se ve Vídni 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 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 byla mimo jiné poprvé řešena implementační struktura programu.

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


Ve dnech 6., 7., a 19. 11. 2013 se konaly Dny ukrajinské kultury (koncerty
Zakarpatského národního folklórního souboru, vernisáž výstavy, cestovatelská
přednáška).



Ve dnech 4. – 7. 12. 2013 se uskutečnila pracovní cesta do Zakarpatské oblasti
Ukrajiny (dle usnesení Stálé konference: následná kontrola projektů 2013 + příprava
projektů na rok 2014).
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Jednání Poradní expertní skupiny pro řešení otázek výstavby pátého bloku
v lokalitě Dukovany (PES)
Dne 14. 11. se uskutečnilo již 7. jednání PES. Byl zhodnocen další vývoj a podány
aktuální informace o realizaci „Projektu EDU5“. Bylo konstatováno, že 2. 8. byl smluvními
stranami (Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a ČEZ a.s.) podepsán dokument
„Memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji Jaderné elektrárny
Dukovany“. Byl představen projekt „Jakostní model povodí řeky Jihlavy“.



Dolnorakouská konference odborníků na téma ochrana před katastrofami
Dne 28. 11. organizoval OSH-OKŘB účast delegace Kraje Vysočina na výše uvedené
konferenci. Zúčastnili se předseda bezpečnostní komise rady kraje, vedoucí OKŘB
a zástupci složek IZS (HZS, PČR a ZZS). K nosnému tématu konference, jímž byla
problematika evakuace, byl v programu zařazen i bod Kraje Vysočina s názvem
„Problematika evakuace nepohyblivých pacientů z nemocničního zařízení a zařízení pro
seniory“.



Metodická porada pracovníků krizového řízení
Dne 13. 11. 2013 uspořádal OSH-OKŘB v sídle Kraje Vysočina metodickou poradu
pracovníků krizového řízení obcí s rozšířenou působností. Porady se zúčastnili rovněž
zástupci Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Krajského
vojenského velitelství Jihlava a Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. V oblasti
hospodářských opatření pro krizové stavy bylo předmětem porady zejména projednání
dalšího postupu aktualizace plánů nezbytných dodávek a seznámení s přípravou nové
plánovací dokumentace v systému ropné bezpečnosti. Na úseku obranného plánování
byli účastníci informováni o aktuálních organizačních změnách v AČR s dopadem na
území Kraje Vysočina.



Pracovní skupina k řešení problematiky trestné a přestupkové činnosti pod vlivem
alkoholu
Dnem 27. 11. 2013 zahájila činnost odborná pracovní skupina jmenovaná ředitelem
Krajského úřadu Kraje Vysočina k řešení problematiky trestné a přestupkové činnosti
páchané pod vlivem alkoholu. Cílem této pracovní skupiny je reagovat na nárůst trestné
a přestupkové činnosti v kraji páchané pod vlivem alkoholu. Pracovní skupina bude
pravidelně analyzovat trestnou a přestupkovou činnost a navrhovat opatření, která
povedou ke snížení nebo omezení trestné a přestupkové činnosti.



China Investment Forum
Zástupci Kraje Vysočina se ve dnech 12. až 14. listopadu 2013 zúčastnili Čínského
investičního fóra, které se v prvních dvou dnech konalo v Praze. Jedním z cílů fóra bylo
podpořit spolupráci Česka a Číny, jak v oblasti hospodářské, tak v oblasti navazování
přátelských mezilidských vztahů. Ve čtvrtek 14. listopadu zavítala část čínské delegace
přímo na Vysočinu, kde navštívila firmu Jihlavan specializující se na výrobu menších
sportovních letadel a součástek a dílů pro letecký průmysl. Existující spolupráce mezi
podnikateli z Číny a z Vysočiny je např. v oblasti sklářství.

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


Porada Pracovní skupiny interních auditorů Kraje Vysočina
Dne 23. 11. 2013 uspořádalo OddIA poradu Pracovní skupiny interních auditorů Kraje
Vysočina. Skupina se skládá z interních auditorů Krajského úřadu Kraje Vysočina, ze
sedmi příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, ve kterých je zřízena
funkce interního auditu, a z auditorů sedmi obcí na území kraje.
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OddIA seznámilo ostatní auditory s aktuálními informacemi o právních předpisech
v oblasti interního auditu. Především s návrhem zákona o řídícím a kontrolním systému
ve veřejné správě, ke kterému Kraj Vysočina uplatnil řadu zásadních připomínek.
Po představení ročního plánu interního auditu krajského úřadu na rok 2013, včetně
způsobu jeho sestavování, proběhla debata a vzájemná výměna informací o ročních
plánech ostatních členů pracovní skupiny.
Dalším tématem porady byla případová studie konkrétního auditu. Při té si všichni
zúčastnění ve zjednodušené formě vyzkoušeli provedení auditu od jeho začátku až po
prezentaci jeho výstupů.
S vlastním společným tématem vystoupili také auditoři z Krajské správy a údržby silnic
Kraje Vysočina a z Nemocnice Jihlava. Prezentovali své prvotní zkušenosti v oblasti
mezioborové spolupráce interního auditu.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska ke 40 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 1 návrhu zákona, k 7 návrhům
nařízení vlády, k 23 návrhům vyhlášek a k 9 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):


Gender audit
OddŘLZ se ve sledovaném období podílelo na provedení genderového auditu,
realizovaného bezplatně společností Gender Consulting, s. r. o. na základě dárkového
poukazu, který Krajský úřad Kraje Vysočina získal jako ocenění k 1. místu v soutěži Úřad
roku 2013 „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, pořádané Ministerstvem vnitra
ČR.



Sonda spokojenosti s realizovanými vzdělávacími aktivitami
V období od 10. října do 3. listopadu 2013 proběhla elektronická sonda spokojenosti
s realizovanými vzdělávacími aktivitami v rámci centralizovaného vzdělávání
realizovaného oddělením řízení lidských zdrojů v prostorách sídla kraje, které je určeno
pro zaměstnance Kraje Vysočina, jím řízených příspěvkových organizací a účastníkům
z obcí s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou působností. O spolupráci při
vyhodnocení spokojenosti s realizovaným centralizovaným vzděláváním byli požádáni
ředitelé sekcí, vedoucí odborů a samostatných oddělení. Kromě vyjádření spokojenosti
bylo předmětem dotazníkového šetření také zjištění námětů a požadavků na vzdělávací
aktivity v rámci centralizovaného vzdělávání pro další období.



Rozšíření využívání Personálního portálu
OddŘLZ rozšířilo interní možnosti (v rámci krajského úřadu) ve využívání Personálního
portálu v rámci Personálního informačního systému. Došlo k zpřístupnění dalších
funkcionalit.



Zefektivnění personální evidence ředitelů příspěvkových organizací
OddŘLZ zpracovalo v rámci Personálního informačního systému metodiku k proškolení
personální evidence ředitelů příspěvkových organizací Kraje Vysočina, zajistilo
proškolení a zpřístupnění této personální evidence vybraným pověřeným zaměstnancům
jednotlivých zřizovatelských odborů.
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Metodická podpora příspěvkovým organizacím v oblasti pracovněprávní
OddŘLZ zajistilo, v prostorách Kraje Vysočina konzultaci pro ředitele příspěvkových
organizací Kraje Vysočina se zástupkyní Ministerstva zdravotnictví ČR k výkladu a řešení
problematických legislativních ustanovení zákona o specifických zdravotních službách,
zejména k posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání.

V Jihlavě dne 22. 11. 2013
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