ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ RADY KRAJE VYSOČINA NA
OBDOBÍ 2012 – 2016 (ZA ROKY 2012 – 2013)

1. Financování a rozpočet kraje
a) podařilo se naplnit princip reálného rozpočtování, kraj vytvořil navzdory složité makroekonomické
situaci přebytek hospodaření
b) kraj nabízí transparentní informace o svém hospodaření na webových stránkách kraje na jednom
místě (dostupnost až na jednotlivé doklady), přičemž na tomto místě jsou k dispozici jak oficiální
dokumenty o rozpočtu a hospodaření a účetní výkazy, tak nástroje pro laickou veřejnost („klikací“
rozpočet,“klikací“ výkazy, bublinový rozpočet)
c) kraj pravidelně sleduje vývoj cash flow
d) díky přebytkovému hospodaření se daří průběžně doplňovat Fond strategických rezerv (cca 250 mil.
Kč), který byl prioritně využíván pro dokončení a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU
v období 2007 – 2013
e) v roce 2013 kraj snižoval zadlužení splácením dříve přijatých dlouhodobých úvěrů, nový dlouhodobý
úvěr nebyl přijat, dluhová služba se snižovala
f) orgány kraje i veřejnost mají k dispozici díky důslednému využívání datového skladu a rozšiřování
jeho služeb přístup k detailním analýzám
g) kraj pokračuje v komplexním řízení příspěvkových organizací, pro tyto účely slouží Portál PO, který
je komunikačním a evidenčním nástrojem; kraj poskytuje metodickou podporu pro PO v oblasti
společných nákupů, smluvních vztahů, účetnictví, personalistiky atd.

2. Majetek
a) Byla dokončena rekonstrukce části areálu v Jihlavě Heleníně. Ve zrekonstruovaných prostorách
byly vytvořeny špičkové podmínky pro praktickou výuku stavebních oborů, což umožnilo ukončit výuku
v nevyhovujících prostorech a soustředit výuku těchto oborů v Jihlavě do jednoho místa. Dále je
v rekonstruovaných prostorách umístěn nový depozitář pro sbírkové předměty muzea a galerie. Stavba
trvala dva roky, celkové náklady 171 mil. Kč, financováno z rozpočtu kraje. Jednalo se o jednu
z nejnákladnějších akcí posledních let. Areál byl dále doplněn o nové sportoviště pro studenty Středni
uměleckoprůmyslové školy Jihlava – Helenín a Střední školy stavební Jihlava.
b) Byla dokončena přístavba k Domovu důchodců ve Ždirci. Celkové náklady 66,8 mil. Kč,
spolufinancováno ze státního rozpočtu - dotace ve výši 49,1 mil. Kč. Přístavbou byla rozšířena
kapacita domova o 60 lůžek určených pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými získanými
demencemi. Dále byly z rozpočtu kraje v areálu realizovány venkovní úpravy a odpočinkové a
relaxační prvky.
c) Byla dokončena stavba výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
v Moravských Budějovicích. Bylo postaveno nové moderní stanoviště a opuštěno stávající
nevyhovující. Celkové náklady přes 14 mil. Kč, financováno z rozpočtu kraje.
d) Dokončena rekonstrukce Zámku Třebíč.
e) Realizovány další akce dle plánovaného rozpočtu z Kraje Vysočina na rok 2013.

3. Regionální rozvoj
a) systematická podpora rozvoje venkova
i. zachování systematického nástroje podpory malých obcí (Program obnovy venkova Vysočiny),
podpora Místních akčních skupin a subjektů realizujících místní Agendu 21
splněno v každém roce na 100 %
Kraj Vysočina jako jeden z mála krajů ČR podporuje v nezměněné alokaci Program obnovy
venkova Vysočiny (každoroční alokace činní 69 mil. Kč, tj. zohledňuje sídelní strukturu území
kraje (704 obcí, z toho 662 obcí do 1 500 obyvatel). V rozpočtu plánováno s nezměněnou
alokací i pro rok 2014.
Pravidla Rady Kraje – provozní dotace místním akčním skupinám s rostoucí alokací (2012 –
450 tis. Kč, 2013 – 750 tis. Kč, 2014 – 2,5 mil. Kč). Alokace zohledňuje potřeby MAS
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Podpora MAS Vysočina, o.p.s., která je zastřešující organizace MAS v kraji (vznik
3. 11. 2012) - spolupráce např. při prezentaci v rámci výstavy Země živitelka v letech 2012
(dotace 30 ti. Kč) a 2013 (dotace 50 tis. Kč)
Nastavení komunikačních mechanizmů mezi krajem a zastřešující organizací MAS Vysočiny
o.p.s.
Zásady MA 21 – místní Agenda 21 (každoroční vyhlášení zásad s alokací 2,5 mil. Kč. V roce
2012 podpořeno 43 žádostí a v roce 2013 49 žádostí (příjemci obce, školy, MAS, NNO).
V rozpočtu plánováno s nezměněnou alokací i pro rok 2014.
Pro realizátory MA 21 v Kraji Vysočina kraj pořádá řadu školení, seminářů, naučných
poznávacích cest v rámci realizovaných projektů MAG 21 a Angažovanci
ii. podpora regionálních produktů
splněno v každém roce na 100 %
Přípraven a realizován nový Grantový program Fondu Vysočiny „Prodejny regionálních
produktů 2013“ s alokací 1,5 mil. Kč. V roce 2013 Kraj Vysočina podpořil 11 žádostí o dotaci.
V rozpočtu plánováno s nezměněnou alokací i pro rok 2014.
Kraj Vysočina spolupracuje (členství v komisi) s Certifikačním orgánem pro udělení certifikátu
Prodejna regionálních produktů a certifikátu Regionálního produktu.
Prezentace regionálních produktů na akcích pořádaných krajem – např. prezentace
regionálních produktů pro Liberecký kraj – předávání dobré praxe; Klimatour apod.
b) navázání a další kvalitní příprava na nové programovací období EU 2014-2020
i. příprava nezbytných koncepčních dokumentů kraje pro nové programovací období
splněno v každém roce na 100%
Strategie Kraje Vysočina 2020: Zpracován základní rozvojový dokument pro programové
období EU 2014 – 2020, schválen v ZK 18. 12. 2012.
ii. systematická práce a usilování o zahrnutí priorit kraje do koncepčních dokumentů na národní
úrovni a do připravovaných operačních programů - potenciální zdroje finančních prostředků pro
rozvojové aktivity
iii. zasadit se o co nejvhodnější implementační strukturu, která bude pro žadatele z kraje jednoduchá
a umožní efektivní čerpání finančních prostředků subjektům z kraje
Z pohledu dodání všech požadovaných podkladů z národní úrovně splněno v každém roce
na 100%.
Zapojení do pracovních skupin na národní úrovni řešících jednotlivé části přípravy na nové
období a snaha o promítnutí priorit ze schválených dokumentů kraje do připravovaných
dokumentů na úrovni ČR a to Strategie regionálního rozvoje ČR, Integrovaný regionální
operační program, Operační program přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR 2014-2020,
regionální dimenze v tematických operačních programech (OP věda, výzkum, vzdělávání,
OP inovace pro konkurenceschopnost, OP zaměstnanost, OP životní prostředí).
V rámci připomínkování snaha o prosazení principů územní dimenze a integrovaných
přístupů pro čerpání financí z operačních programů.
Zahájeny aktivity k ustavení „partnerství v regionu“ s vazbou na Regionální intervenční
rámec.
c) efektivní čerpání prostředků v rámci fondů programovacího období EU 2007-2013
splněno v každém roce na 100%
Byly realizovány strategické projekty kraje v oblasti regionálního rozvoje, sociální oblasti,
zdravotnictví, dopravy, IT či životního prostředí
V roce 2013 byly vyhodnocovány a maximálně využívány výzvy na zbytkové alokace
v jednotlivých operačních programech (např. IPO OP VK) – příprava projektů v extrémně krátkých
časových termínech
V období 2012-2013 je realizováno 99 projektů kraje, projekty jsou realizovány v rámci ROP
Jihovýchod, OP LZZ, OP VK, OP AT-CZ, OP ŽP, Interreg IVB
Byla bezproblémově ukončena realizace řady strategických projektů kraje např. PUIP Jihlava,
1. GG OPVK
Dobré čerpání v OP, kde je kraj zapojen do implementační struktury, tj. OP AT-CZ (téměř
dočerpaná alokace, poslední výzva bude uzavřena v únoru 2014) a úspěšně administrovány
posledních výzev v GG OP VK (1.1., 1.3. a 3.2.).
d) naplňování regionální inovační strategie včetně podpory technologií s vysokou přidanou
hodnotou
i. příprava konkrétních finančních nástrojů pro podporu rozvoje vědy, výzkumu a inovací v regionu
(např. inovační vouchery, stáže studentů a pedagogů v podnicích, patentový fond, podpory
výzkumných projektů apod.)
splněno z 50 % (nástroje jsou připraveny k realizaci až na rok 2014 oproti původnímu
předpokladu 2013 z důvodu zákonného procesu SEA, kterým RIS procházela)
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V září 2013 chválena zastupitelstvem kraje Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
(RIS)
Nastaveny a spuštěny řídící struktury (RIS), tj. Rada pro inovace Kraje Vysočina (RAPI)
V rozpočtu na rok 2014 pro oblast VVI schváleny 4 mil Kč
Připraveny k realizaci v roce 2014 nové finanční nástroje GP FV Inovační vouchera a Zásady
zastupitelstva kraje – podpora stáží studentů a pedagogů ve firmách
ii. podpora systematické spolupráce středních škol, vysokých škol a výzkumných institucí v regionu
konkrétními novými aktivitami se zaměřením na talentované studenty
Realizováno v rámci projektu IPO Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost –
aktivity typu přednáškové činnosti vědeckých pracovníků na SŠ, návštěvy SŠ na výzkumných
pracovištích VŠ a AVČR, zapojení VŠ do volnočasových kroužků realizovaných SŠ
Metodická pomoc při přípravě vědeckých projektů do OP AT-CZ např. pro Centrum
excelence Telč
Příprava projektů na spolupráci AV ČR a kraje (v roce 2013 připraveny 2 projekty)
iii. systematická práce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava - nové nástroje a příležitosti k rozvoji
podnikatelského prostředí na mezinárodní úrovni, podpora partnerství s ostatními zahraničními
subjekty
V červnu 2012 se podařilo Euroregion Dunaj-Vltava (ERDV) založit
Od září 2012 byly nastaveny a zahájily činnost znalostní platformy ERDV – Věda a Výzkum,
Spolupráce vysokých škol, Spolupráce firem a klastry, Trh práce (garantuje Kraj Vysočina),
Energetika, Cestovní ruch, Doprava (hlavním cílem je prohlubování projektové spolupráce,
do současnosti byla připravena sada krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých projektů,
které začaly být realizovány, např. burza letních brigád v ERDV, brožura pivovarů ERDV)
Na finanční podporu aktivit realizován projekt „Euroregion Dunaj Vltava konkrétně“ v rámci
OP AT-CZ
e) spolupráce s nestátním neziskovým sektorem
Splněno v každém roce na 100%
Každoroční finanční podpora KOUS 300 tis Kč na zajištění poskytování vzdělávání a poradenské
činnosti pro NNO v Kraji Vysočina
Každoročně poskytnuta Krajem Vysočina mimořádná podpora NNO Kraje Vysočina mimo
grantové programy kraje – 200 tis Kč
Aktualizace databáze NNO – více než 1446 NNO v kraji s možností vlastní aktualizace dat,
vyhledávání NNO apod.
Zaměstnanec Kraje Vysočina zařazen na úseku NNO – organizace pravidelných pracovních
skupin NNO k výměně informací
Kraj Vysočina vyhlašuje každoročně řadu dotačních titulů pro NNO v rámci FV a zásad
zastupitelstva
Kraj pro NNO realizuje některé projekty, např. Angažovanci z OP AT-CZ
Kraj uzavřel Dohodu o spolupráci s KOUS, každoročně se vyhodnocuje, uzavřena příloha
s Akčním plánem strategie rozvoje NNO na roky 2012 – 2014
V roce 2013 mimořádně uspořádána série školení na Novelu občanského zákoníku pro NNO
f) zahraniční spolupráce
i. naplňování stávajících partnerství konkrétními aktivitami (Dolní Rakousko, Nitranský samosprávný
kraj, Region Champagne-Ardenne, Zakarpatská oblast Ukrajiny)
Splněno v každém roce na 100%
V rámci OP AT-CZ realizována krajem řada projektů v oblastech zdravotnictví, kultury,
školství, dopravy, sociální oblasti a regionálního rozvoje – např. PRO 2013+, Hendicap fit,
Zdraví bez hranic, Dosažitelnost spojuje, KID CZ-A, RECOM, SJP – 3 Severojižní propojení
kraje, Euroregion Dunaj Vltava konkrétně, Harmonizace, Senior Plus, Telč – průtah,
Angažovanci
V daném období úspěšně realizován projekt PRO 2013+, v rámci kterého byla zpracována
analýza sítí i potenciálu ve všech klíčových oblastech, dokumenty využívány při nastavování
OP AT-CZ 2014 – 2020
V rámci projektu RECOM realizována řada setkání k hledání společných cílů v jednotlivých
oblastech – např. výstupem příprava společného projektu strategie přeshraniční hromadné
dopravy AT-CZ
Dlouhodobá spolupráce v rámci tzv. Pracovního programu, který je společným dokumentem
mezi Krajem Vysočina, Dolním Rakouskem, Jihočeským a Jihomoravským krajem, a který
zřizuje 13 tematických odborných skupin.
V roce 2013 připravena nová Dohoda o partnerství mezi Jihočeským krajem
Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem na období 2014 – 2017
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ii.

Projekt Porta Culturae, který výrazným způsobem napomohl česko-rakouské kulturní výměně
na Vysočině, v Jihočeském a Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku.
Podpora spolupráce příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (p. o.)
se subjekty z partnerských regionů kraje – např. z oblasti školství, kultury.
Projekt KID CZ-A s aktivitou Mladá univerzita Waldviertel, které se za 5 let zúčastnilo přes
500 dětí ve věku 11-15 let z Vysočiny a Dolního Rakouska.
Zprostředkování studia pro studenty středních škol z Vysočiny v Regionu ChampagneArdenne (CH-A) a výměnné stáže studentů a učitelů.
Společné projekty v oblasti školství a kultury mezi Krajem Vysočina a Ch-A se zapojením p.o.
Tradiční působení lektorky FJ na středních školách v kraji.
Tradiční hokejové soustředění mladých hokejistů na Vysočině a společné hokejové zápasy
na Vysočině a v Ch-A.
Tradiční prezentace škol z Vysočiny na výstavě Mladý Tvorca v Nitře, účast škol
z Nitranského samosprávného kraje (NSK) na soutěžích pořádaných středními školami
zřizovanými Krajem Vysočina a reciproční účast škol z Vysočiny na soutěžích v NSK.
Výměna zkušeností v oblasti sociálních služeb, školství, dopravy a cestovním ruchu mezi
subjekty z Kraje Vysočina a NSK včetně zapojením p. o.
Aktivní spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny formou jednorázových
i dlouhodobých projektů a aktivit.
Realizace investičních projektů v oblasti školství, sociální oblasti, zdravotnictví v Zakarpatské
oblasti Ukrajiny.
Realizace odborných stáží pracovníků v sociální a zdravotní oblasti ze Zakarpatí
v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina.
Výměny studentů a mládeže mezi partnerskými školami a školskými zařízeními Kraje
Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Aktivní spolupráce české a ukrajinské strany v hospodářské oblasti, realizace 3 úspěšných
podnikatelských misí, úspěšné proniknutí některých vysočinských podnikatelů na ukrajinský
trh.
Navázání partnerství a aktivní spolupráce měst a obcí Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti
Ukrajiny.
Navázání partnerství a aktivní spolupráce příspěvkových organizací Kraje Vysočina a
Zakarpatské oblasti Ukrajiny v oblasti školství, sociální a zdravotní oblasti.
Aktivní spolupráce s diplomatickými zastoupení ČR na Ukrajině a ukrajinských v ČR.
Aktivní spolupráce s českými krajanskými spolky na Ukrajině.
Výměna zkušeností a spolupráce v dalších oblastech: IZS (zejména hasičské sbory),
žurnalistika, Československá obec legionářská, vysoké školy a další.
maximální rozvoj všech druhů přeshraniční spolupráce
Více viz materiál „Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2013“
Spolupráce v rámci nadregionálních uskupení
Evropský region Dunaj-Vltava, 2. EUREGHA) - neziskové sdružení Evropských regionálních
a lokálních aktérů zodpovědných za zdravotní péči, 3. Institut regionů Evropy.

4. Zdravotnictví
a) síť poskytovatelů zdravotní péče
i. udržení všech pěti krajských nemocnic v rozsahu dostupné, kvalitní a efektivní péče
přes velké problémy s financováním, které vznikly díky úhradové vyhlášce, se zatím podařilo
udržet
ii. jednání se zdravotními pojišťovnami o kultivaci a udržení sítě zdravotnických zařízení – lůžkové
i terénní služby
jednání o lůžkových službách prozatím ukončeno, podle struktury financování bude
rozhodnuto o dalším
jednání o terénní péči dosud nezahájeno
iii. - diskuse se zdravotními pojišťovnami k zajištění efektivního financování zdravotní péče
zatím nezahájeno
iv. - zajištění pozice kraje jako účastníka tvorby sítě a zdravotní politiky v kraji
je v trvalém jednání, právní normy zatím nejsou změněny
b) zřizovatelská funkce kraje – zdravotnická zařízení
i. sledování a modelování restrukturalizace péče
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je prováděno, data jsou zpracována, nyní očekáváme odpovídající data od VZP a ostatních
ZP k porovnání výstupů
ii. zajištění provozu na nejvyšší možné úrovni – specializace, emergenci, ústavní pohotovostní
služba
řešeno, specializace zatím mezi nemocnicemi diskutována
iii. udržení ekonomicky stabilního chodu krajských zdravotnických zařízení
ztráta k 30. 11. 2013 z důvodu úhradové vyhlášky činí ve všech nemocnicích kraje a ZZS
108 650 tis. Kč
iv. dokončení elektronizace agend a činností – projekty eHealth
průběžně plněno, systém ERP kromě modulu Mzdy a Personalistika zaveden eMeDocS,
funguje
v. podpora vzdělávání a stabilizace lidských zdrojů (zdravotnického i nezdravotnického personálu)
průběžně plněno
c) kvalita zdravotní péče
i. aktivní podpora bezpečí, jakosti a kvality prostředí v nemocnicích
průběžně plněno, příprava na případnou reakreditaci
ii. komunikace s veřejností, informační podpora
přes zavedení elektronického objednávání a dalších kroků tato oblast zatím není plněna

5. Sociální služby a oblast péče o potřebné
a) Financování sociálních služeb
i.
jasná, územně a systémově vyvážená transparentní pravidla pro víceleté financování
V roce 2013 podpořil Kraj Vysočina sociální služby částkou převyšující 130 milionů korun.
Z velké části tím nahradil ukončené financování některých sociálních služeb z evropských
prostředků. Pokračoval tak v cílené podpoře, na základě které nedošlo k omezení sociálních
služeb v kraji. Opětovně byl také vyhlášen grantový program „Investujme v sociálních
službách 2013“, jehož prostředky pokrývají investice v sociálních službách. Stanovení
pravidel pro víceleté financování bude závislé na podmínkách přechodu financování
sociálních služeb na kraje.
ii. dokončení transformace Ústavů sociální péče Jinošov, Těchobuz, Křižanov
Otevřena byla Kavárna Pohodička, která slouží jako sociálně terapeutická dílna pro klienty
bývalého Ústavu sociální péče Jinošov. V rámci transformace tohoto zařízení navázal na
stavbu čtyř objektů v Náměšti nad Oslavou a Velké Bíteši. Stavebně byl dokončen další
objekt k bydlení klientů v Náměšti nad Oslavou. Do pololetí roku 2015 bude dokončena
minimálně výstavba všech objektů pro klienty bývalého Ústavu sociální péče Jinošov, čtyř
objektů na Pelhřimovsku a čtyř objektů na Žďársku pro klienty Ústavu sociální péče Křžanov.
b) Spolupráce s NNO a dobrovolnictví
i. podpora činnosti nestátního neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb – alternativa trvalé
ústavní péče a rozvoj terénních služeb, především pečovatelské o ošetřovatelské služby
Kraj intenzivně komunikoval se zástupci NNO zejména v oblasti spolupráce při zajištění
provozu sociálních služeb. Spolupráce se týká i některých investičních a rozvojových
projektů. Zástupci NNO jsou zapojeni zejména do procesu aktualizace Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb.
ii. rozvoj dobrovolnictví jako prostředku mezigenerační spolupráce a pomoci starým a sociálně
potřebným
Kraj Vysočina finančně přispěl na fungování dobrovolnických center (financování koordinace
a organizace dobrovolnické činnosti) částkou 2 670 tis. Kč. Došlo také k rozšíření
komunikace se speciální pracovní skupinou složenou ze zástupců dobrovolnických center na
území kraje.
c) Rodinná politika a náhradní péče
i. podpora prorodinných opatření a systému slev pro rodiny s dětmi a seniory
Kraj opětovně podpořil činnost mateřských a rodinných center v regionu. Dále byl
v Havlíčkově Brodě otevřen první krajský Family Point. V pořadí podruhé byl v roce 2013
vyhlášen grantový program „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013“.
V návaznosti na prorodinná opatření uspořádal kraj zimní karnevalová zastavení určená pro
mezigenerační rodiny a dále prázdninovou zábavní tour „Letní dovádění s Vysočinou.“
V neposlední řadě byla rozšířena výuka Univerzity třetího věku, jejíž kurzy se nově konaly
v Domově pro seniory v Havlíčkově Brodě a čímž opět došlo ke zkvalitnění náplně volného
času lidí v předseniorském a seniorském věku.
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ii.

podpora koncepce systému náhradního rodičovství, včetně minimalizace umisťování dětí do
ústavní péče
Kraj provedl rozsáhlou propagaci náhradního rodičovství a dosáhla tak růstu počtu zájemců o
pěstounskou péči. Prioritou bylo připravit zájemce o krátkodobou pěstounskou péči na tuto
specifickou činnost a položit tak dobré základy sítě tohoto typu náhradní rodinné péče.
V současné době je v kraji šest rodin, které poskytují náhradní rodičovství na dobu
přechodnou. K tomu je třeba připočítat 25 žádosti, které budou prověřovány metodikou
Ministerstva práce a sociálních věcí. Zájem je obrovský, transformace má velký uspokojivý
průběh.
d) Sociálně patologické jevy
i. podpora aktivit zmírňování následků drogových závislostí, sociálně vyloučené lokality
V roce 2013 byl připravován a následně schválen „Akční plán realizace Strategie
protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2014 – 2015“. Nově kraj zavedl systém
financování primární prevence sociálně patologických jevů ve školách a každoročně k tomuto
účelu vyčleňuje 2 500 tis. Kč.

6. Vzdělávání
a) zohlednění demografického vývoje
slučování škol, od 1. 7. 2014 vznikne 8 nových právních subjektů a od 1. 1. 2015 bude
Gymnázium Pacov převedeno MÚ Pacov a DM Jihlava bude připojen k SŠS Jihlava
b) podpora talentů a nadaných studentů
využití 250 mil Kč z Evropských fondů pro vybavení vybraných středních škol modernímu
technologiemi
c) sportovní a volnočasové aktivity
příprava ZODM 2014, sportovní akce pro 1100 mladých sportovců
d) rozvoj vzdělávání
projekt Merkur do škol, rozvoj spolupráce s firmami, přípravy nového oborového zaměření na
zpracování plastů, spolupráce s městy a jimi zřizovanými základními školami

7. Doprava
a) Realizace staveb z rozpočtu kraje a Evropských fondů, které byly plánovány realizovat v roce
2013.
b) Uspořádání krajského finále soutěže pro děti „Mladý cyklista“, které se uskutečnilo dne 4. 6. 2013
na zimním stadionu v Havlíčkově Brodě na mobilním dětském dopravním hřišti a další dopravní akce.
c) Výběr dopravců v linkové dopravě zajišťujících dopravní obslužnost Kraje Vysočina - jmenování
pracovního týmu pro řešení úkolu Komplexní dopravní systém Kraje Vysočina.
d) Podařilo se prosadit téma dopravy do programu přeshraniční spolupráce ČR – Rakouskou 2014 –
2020.
e) Realizovány další akce dle plánovaného rozpočtu z Kraje Vysočina na rok 2013.

8. Životní prostředí
a) čistota krajiny, odpady, ovzduší
i. tvorba a realizace funkčního systému nakládání s odpady
průběžně plněno prostřednictvím projektu ISNOV, na základě požadavku původců odpadu
aktivity ISNOV jsou v současné době převáděny na Sdružení obcí Vysočiny, Kraj Vysočiny
se SOV úzce spolupracuje, problematika je prostřednictvím sekčního radního pravidelně a
detailně řešena i v rámci Komise životního prostředí Rady Asociace krajů
ii. maximální pozornost věnovat předcházení vzniku odpadů, třídění a využití odpadů včetně
biologicky rozložitelných
na základě každoročního vyhodnocování plnění Plánu odpadového hospodářství jsou
pravidelně připravována grantová schémata zaměřená na třídění komunálního odpadu,
pravidelná a dlouhodobá spolupráce se společnostmi EKO-KOM, ASEKOL a Elektrowin
uspořádána mezinárodní konference Komunální odpady v praxi ve Valči (7. 11. - 8. 11. 2013)
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řešení problematiky odpadového hospodářství na mezinárodní úrovni a sdělení příkladů
dobré praxe z Belgie a Štýrska
iii. monitoring ovzduší a opatření ke snižování emisí k trvalé kvalitě vzduchu na Vysočině
Kraj Vysočina provádí každoroční průběžná měření kvality ovzduší v různých lokalitách
s velice uspokojivým výsledkem
b) péče o chráněná území
i. zajištění potřebné ochrany a péče zvlášť chráněným územím
v průběhu roku 2013 došlo k výraznému posunu v implementaci soustavy Natura 2000
zejména díky úspěšnému využívání dotací z Operačního fondu životního prostředí, na rok
2014 v rozpočtu Kraje Vysočina výrazným způsobem navýšeny finanční prostředky na
údržbu zvláště chráněných území
c) krajinný ráz
i. ochrana krajinného rázu a půdního fondu
průběžně plněno nejen ze strany Odboru životního prostředí, ale i v úzké spolupráci
s OLVHZ. Pokračování projektu tzv. „půdoochranných technologií“, kdy na rok 2014 je
naplánováno rozšíření tohoto projektu ve spolupráci s Povodím Vltavy, s.p.
ii. regulace větrných a fotovoltaických elektráren, optimalizace bioplynových stanic
průběžně plněno
d) další
v roce 2014 dochází k enormnímu nárůstu agenty v oblasti ochrany ovzduší, který OŽP úspěšně
vnitřní reorganizací zvládne
v průběhu roku 2013 navázána užší spolupráce s NNO působících v oblasti ochrany životního
prostředí (kulaté stoly s NNO, ve kterých chceme pokračovat i v roce 2014)

9. Lesní a vodní hospodářství, zemědělství
a) vodní hospodářství
i. udržení jakosti vod určených k zásobování obyvatelstva pitnou vodou - mimořádná pozornost pro
vodní nádrže Švihov a Vír
průběžně plněno ve spolupráci zejména s Povodím Vltavy, s.p. a s Povodím Moravy, s.p.,
aktivní účast při vyhlašování ochranných pásem vodních nádrží, započata spolupráce na
projektu „Jakostní model řeky Jihlavy“
ii. pokračovat v obnově vodovodní i kanalizační sítě a zajistit veřejnou potřebu pitné vody
a odvádění odpadních vod
každoročně plněno prostřednictvím dotačního titulu „dotace na drobné vodohospodářské
ekologické akce“ – cca 49,0 mil. Kč/rok, vyhlášen dotační titul na zpracování projektových
dokumentací v oblasti vodního hospodářství Čistá voda 2013, nad rámec původně
uvažovaných plánů byl vyhlášen nový grantový program v rámci Fondu Vysočiny na výstavbu
a rekonstrukce vodovodních sítí
úzká spolupráce s městy a obcemi v oblasti řešení kvality pitné vody pro obyvatele kraje,
v roce 2014 bude vlastními silami zaměstnanců odboru kompletně zaktualizován Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
iii. zvýšit čistotu a kvalitu vody v řece Jihlavě – čistota vodní nádrže Dalešice a možnosti rozvoje
EDU
v roce 2013 bylo průběžně plněno prostřednictvím pracovní skupiny PES s aktivním
zapojením zaměstnanců OLVHZ, v roce 2014 bude tato aktivita výrazně prohloubena
vytvořením speciální odborné pracovní skupiny se snahou výsledky její činnosti převést na
úroveň Ministerstva zemědělství
b) lesní hospodářství
i. podpora hospodaření v lesích – vybrané činnosti a kvalita lesa
plněno na 100%, nad rámec schváleného rozpočtu bylo v roce 2013 navíc uvolněno více jak
5 mil. Kč na tento dotační titul.
ii. využití lesa k výchově a odpočinku - spolupráce s majiteli
plněno nad rámec dosavadních zvyklostí, kdy ve spolupráci s vysokými školami, MZe,
vlastníky lesů apod. podepsána tzv. Staroranská deklarace ohledně podpory lesní
pedagogiky a lesního sektoru vůbec, na rok 2014 v rámci Fondu Vysočiny poprvé umožněno
čerpat dotace na akce lesní pedagogiky
iii. další péče o zvěř, spolupráce s myslivci, pachové ohradníky
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pokračoval projekt pachových ohradníků, ve spolupráci s Okresními mysliveckými spolky
probíhala úzká spolupráce v oblasti snižování počtů černé zvěře a z toho vyplývajících škod
na zemědělské půdě
c) zemědělství
i. podpora agrárního sektoru, rozvoj výstupů z memoranda a spolupráce s Agrární komorou ČŘ
pravidelná a úzká spolupráce s jednotlivými zemědělskými odbornými organizacemi (Agrární
komora, Zemědělský svaz, Svaz mlékařů, Bramborářský svaz.), finanční a organizační účast
na široké paletě zemědělských akcích
ii. regionální produkty a potraviny
snaha o preferování místních kvalitních potravin nejen prostřednictvím propagace
„Regionální potraviny“, ale též např. přijetím metodického pokynu pro příspěvkové
organizace Kraje Vysočina ohledně nákupu potravin, účast na výstavě Země živitelka
(poprvé samostatná stánek kraje)
iii. aktivní podpora Svazu chovatelů, Svazu zahrádkářů a Svazu včelařů
- finanční příspěvky na činnost ve výši téměř 1 milión korun, poradenská činnost velice
kvitována ze strany těchto podporovaných organizací

10.

Kultura a cestovní ruch

a) Kultura a památková péče
i. Úspěšná realizace projektů financovaných z evropských fondů
realizace strategického projektu kraje „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění
nových expozic“ – otevření Muzea Vysočiny Třebíč po tříleté přestávce, rozšíření expozičních
ploch a veřejných interiérů, čtyři nové moderní a interaktivní expozice, příjemné a atraktivní
místo odpočinku, vzdělání a zábavy pro celou rodinu
dokončení projektu „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – prezentace rozsáhlého movitého
kulturního bohatství kraje, v rámci moderně pojaté webové aplikace představení cca 5.000
sbírkových předmětů v 3D a 2D formátu, instalace infokiosků ve 47 do projektu zapojených a
spolupracujících sbírkotvorných institucí napříč krajem
úspěšná realizace projektu 4 krajů s názvem „Porta culturae“ – vzájemné česko-rakouské
přiblížení kulturních akcí a vytvoření trvalých vazeb českých a rakouských kulturních institucí
ii. Snaha o získání finančních prostředků z nových výzev FM EHP/Norsko
příprava a zpracování podkladů pro získání finančních prostředků z nové výzvy finančního
mechanismu EHP/Norsko na obnovu barokní kaple Kámen s využitím pro kulturní a
společenské účely a rozšíření návštěvnické trasy hradu Kámen a na revitalizaci budovy
bývalého pivovaru v hradním areálu na moderní návštěvnické centrum
iii. Koncepční materiály a metodické pokyny na úseku kultury, památkové péče a cestovního ruchu
zpracování a schválení první „Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 –
2016“
příprava a schválení “Pravidel Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních
kulturních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina“
příprava Koncepce tradiční lidové kultury Kraje Vysočina
iv. Odpovědné a systémové řízení příspěvkových organizací
zkvalitňování infrastruktury krajských příspěvkových organizací - dokončení a otevření
nových depozitářů v Jihlavě – Heleníně a v Havlíčkově Brodě pro odpovídající a moderní
uložení a správu sbírek sbírkotvorných organizací zřizovaných Krajem Vysočina
zavádění nových technologií v příspěvkových organizacích na úseku kultury, zejména
rozšíření projektu Muzeum4U do dalších muzeí a galerií v kraji
zkvalitňování veřejných služeb a obnova veřejných interiérů, zlepšování pracovního prostředí
(přestěhování Vysočina Tourism)
v. Zachování bohatého kulturního dědictví a systémové podpory jeho obnovy i rozvoje regionální
kultury
realizace a administrace dotačních titulů na úseku kultury a památkové péče
odborná a metodická spolupráce s obcemi a dalšími subjekty
prezentace kulturních památek a jedinečného kulturního bohatství kraje v ČR i v zahraničí –
veletrhy, české i zahraniční výstavní projekty
b) Cestovní ruch
úspěšná realizace několika dalších projektů na úseku cestovního ruchu, prezentace Kraje
Vysočina na veletrzích cestovního ruchu
úspěšné předložení žádostí a podpora 3 projektů v rámci ROP Jihovýchod
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příprava veřejné zakázky a práce na „Strategii rozvoje cestovního ruchu na léta 2015 - 2020“,
příprava pracovního semináře pro krajské zastupitele, obce, odbornou veřejnost a další zájemce
k dané tématice
úspěšné vyhlášení a realizace prvního grantového programu na úpravu lyžařských běžeckých
tratí
obnovení a aktualizace Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
turistických informačních center
příprava a zahájení prací ke Koncepci cestovního ruchu v Kraji Vysočina – analytická část
vydání nových propagačních materiálů k podpoře cestovního ruchu a zvýšení atraktivity regionu
Vysočina jako turistické destinace
trvalá snaha o zvýšení sledovaných ukazatelů, zkvalitnění marketingových aktivit a zkvalitnění
spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu
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