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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 10. 12. 2013 s výhledem do 4. 2. 2014
Následující písemná zpráva zachycuje období od 10. 12. 2013 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 17. 1. 2014 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
4. 2. 2014 (1. zasedání v roce 2014). Je přílohou materiálu (ZK-01-2014-03, 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):
•

„Klikací účetní výkazy Kraje Vysočina“
Kromě běžné činnosti odbor pracoval na klikací verzi účetních výkazů Kraje Vysočina.
Výkaz zisku a ztráty je už veřejnosti k dispozici od 10. 1. 2014, rozvaha bude k dispozici
k 1. 2. 2014.

Odbor ekonomický (OE):
•

Příspěvek na výkon státní správy
Na počátku roku 2014 provedl ekonomický odbor v přeneseném výkonu státní správy
rozpočítání dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy do rozpočtu obcí. Pro rok
2014 bylo ze státního rozpočtu na výkon státní správy pro všechny obce Kraje Vysočina
přiděleno 430.578 tis. Kč. V roce 2014 dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí
v příloze č. 6 k zákonu o státním rozpočtu již neobsahují dotace na žáka, neboť tato
dotace byla v rámci novely zákona č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní, zahrnuta
do daňových příjmů obcí.

Odbor informatiky (OI):
•

Organizační změny KrÚ
V návaznosti na organizační změny v rámci krajského úřadu (vznik odboru životního
prostředí a zemědělství) došlo ke změně konfigurací velké většiny informačních systémů
KrÚ. Tato změna souvisí jak např. s oběhem dokumentů, nastavením práv uživatelů, tak
s informacemi pro externí partnery KrÚ. Vzhledem k tomu, že šlo o rozsáhlou změnu,
existuje určité riziko, že navzdory pečlivé analýze se do některých systémů, které nejsou
vzájemně propojeny, uvedená změna nepromítne bezprostředně.

•

Konference 2014+
4. února proběhne v prostorách krajského úřadu konference organizovaná společně
Krajem Vysočina a společností Infocom zaměřená na problematiku rozvoje informačních
technologií ve veřejné správě po roce 2013. Stěžejním aspektem konference bude
diskuze nad nastavením a podobou nových strukturálních fondů EU v období do roku
2020. Více informací o konferenci je k dispozici na http://www.egovernment.cz/jihlava/
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Odbor kontroly (OK):
•

Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2014 probíhají u vybraných příjemců
dotací z rozpočtu kraje a z Fondu Vysočiny následné veřejnosprávní kontroly správnosti
použití veřejných finančních podpor.

•

Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v Kraji Vysočina
(přenesená působnost)
V posledním lednovém týdnu 2014 byla zahájena konečná přezkoumání hospodaření
obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2013. Nejpozději do poloviny června 2014 musí
kontroloři krajského úřadu zvládnout přezkoumání hospodaření 601 obcí a 44
dobrovolných svazků obcí v kraji.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):
•

Řízený zánik detašovaných pracovišť v Havlíčkově Brodě, Pelhřimově, Třebíči
a Žďáru nad Sázavou
K 1. prosinci 2013 byli zaměstnanci kraje z detašovaných pracovišť přemístěni na
pracoviště v Jihlavě, kancelářské prostory předány a detašovaná pracoviště
k 31. 12. 2013 zrušena. Celkové jednorázové náklady na přestěhování zaměstnanců
a zrušení pracovišť činí 293 tis. Kč (176 tis. Kč doplnění kancelářského nábytku, 78 tis.
Kč výměna koberců, 39 tis. Kč služby stěhování).

•

Veřejná zakázka na nájem vozidel pro zajištění autoprovozu krajského úřadu
Kraj Vysočina uzavřel dne 11. 12. 2013 smlouvu podlimitní veřejné zakázky na „Nájem
vozidel pro zajištění autoprovozu Kraje Vysočina“ s vybraným uchazečem Autocentrum
BUPI s.r.o. se sídlem Loket-Brzotice 45, IČO 63906198. Předmětem uzavřené smlouvy
je nájem na dobu čtyř let dvou manažerských vozidel Škoda Superb 2.0 TDi Elegance
a deseti referentských vozidel KIA Venga 1.4 CVVT Active.

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

Vyhlášení Výzvy č. 8/2014 - zemědělské akce
Byla vyhlášena Výzva č. 8/2014 – zemědělské akce k „Zásadám Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v Kraji Vysočina
pro období 2007 – 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ ve
znění Dodatku č. 1, 2 a 3. Žádosti mohou zájemci předkládat od 15. 1. 2014
do 14. 2. 2014.

•

Seminář „Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice“
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Krajem Vysočina a krajským úřadem
uspořádalo dne 27. 1. 2014 v Praze seminář na téma „Jakostní model povodí Jihlavy nad
VD Dalešice“. Na semináři byla mimo jiné diskutována opatření navržená v jakostním
modelu vedoucí ke zlepšení kvality povrchové vody v povodí řeky Jihlavy (snížení
znečištění těchto vod fosforem a dusíkem). Jakostní model je nástroj, který detailně
modeluje vliv všech emisních zdrojů (komunálních, zemědělských, průmyslových
a jiných) při uvažování různých scénářů odtoku z povodí a umožňuje nalézt nejvíce
finančně efektivní návrhy opatření s největším přínosem ke kvalitě povrchové vody
v řece. Model by se měl stát účinným nástrojem pro management kvality povrchové vody
v řece Jihlavě a nástrojem pro efektivní směřování financí do možných projektů. Výstupy
modelu poslouží i jako podklad pro aktualizaci legislativy v oblasti vodního hospodářství
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a zemědělství. Za účelem přípravy uvedených opatření byla vytvořena pracovní skupina
„Za čistou řeku Jihlavu“.
•

Lesní pedagogika
Odbor ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity
v Praze zrealizoval dne 10. 12. 2013 akci lesní pedagogiky. Žáci Základní školy ve
Výčapech se v lesních porostech poblíž obce mohli interaktivní formou zapojit do
poznávání lesa, hospodaření v lesích nebo si např. vyzkoušet lesnickou měřicí techniku.

Odbor sociálních věcí (OSV):
•

Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární
prevence rizikového chování pro rok 2014
Rada kraje dne 26. 11. 2013 vyhlásila dotační řízení na poskytování programů specifické
primární prevence rizikového chování pro rok 2014 v souvislosti se zachováním
propracovaného systému primární prevence v kraji. Lhůta pro podání žádostí byla
stanovena do 3. 1. 2014. O návrhu dotací pro jednotlivé žadatele bude rozhodovat
zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 4. 2. 2014.

•

Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkových organizací poskytující sociální služby
Rada Kraje Vysočina v prosinci 2013 schválila rámcový harmonogram výběrových řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací
poskytující sociální služby. První etapa výběrových řízení se týká Domova důchodců
Onšov, příspěvková organizace, Diagnostický ústav sociální péče Černovice,
příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Ústav sociální péče
Lidmaň, příspěvková organizace, Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková
organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace. Další etapy výběrových
řízení jsou naplánovány v dalších měsících roku 2014.

•

Projekt Handicap Fit – zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
Odbor sociálních věcí a Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace, zpracovaly
a předložily v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika
2007 – 2013 projekt Handicap Fit – zkvalitnění sociálních služeb pro seniory
a handicapované. Cílem projektu je dílčími opatřeními zkvalitnit pobytové sociální služby
v Kraji Vysočina a Dolním Rakousku, a to formou realizace pilotních opatření dle
nejlepších inovativních přístupů realizovaných na území Dolního Rakouska a Kraje
Vysočina. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 172.098 eur, plánované
ukončení projektu je do 31. 12. 2014. Projekt byl schválen a je určen k realizaci.

•

Projekt podpory sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
OSV na konci roku 2013 zpracoval a dne 31. 12. 2013 podal projekt k výzvě č. B4 pro IP
3.2 – k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost pro kraje. Jedná se o projekt k podpoře sociální integrace příslušníků
romských lokalit v Kraji Vysočina, zkrácený název Stop sociálnímu vyloučení na
Vysočině.
Projekt je zacílen na systémovou podporu služeb sociálně vyloučeným skupinám
obyvatel (rodinám i jednotlivcům) se specifickým zřetelem na jejich příslušnost k romské
menšině. Podpora procesu sociálního začleňování spočívá v rámci projektové činnosti ve
zvýšení dostupnosti, kvality a kontroly poskytovaných služeb. Primárním nástrojem
k dosažení stanoveného cíle bude vytvoření stálé platformy aktérů, kteří spolupůsobí při
řešení problematiky sociálního vyloučení příslušníků romské menšiny a souvisejících
dopadů. Fungování této platformy umožní strategické plánování služeb, opatření
a činností zaměřených na podporu sociálního začleňování a prevenci eskalování
společenských konfliktů souvisejících se soužitím Romů s většinovou populací.
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Předpokládané časové období realizace projektu je od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2015.
Aktuálně probíhá hodnocení projektu.
•

Podání souhrnné žádosti o dotaci MPSV na provoz sociálních služeb
Odbor sociálních věcí se zástupci MPSV projednal žádosti o dotace pro poskytovatele
sociálních služeb na rok 2014. Na základě tohoto projednání budou návrhy dotací
projednávány v dotační komisi MPSV.

•

Zpráva o situaci národnostních menšin
Ve sledovaném období byl odborem sociálních věcí vypracován podklad pro Zprávu
o situaci národnostních menšin za rok 2013 pro sekretariát Rady vlády pro národnostní
menšiny Úřadu vlády ČR.
Součástí zprávy je i způsob, jak Kraj Vysočina podporoval v roce 2013 organizace
a aktivity národnostních menšin.

•

Závěrečná zpráva
Ve sledovaném období byla vypracována Závěrečná zpráva o realizaci projektu
a vyúčtování neinvestiční dotace programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
za rok 2013.
Součástí zprávy je i celkové vyúčtování přidělené dotace a čestné prohlášení
o bezdlužnosti podepsané statutárním orgánem.

•

Porada ředitelů příspěvkových organizací
13. 12. 2013 – porada ředitelů zařízení sociálních služeb

•

Další vzdělávací akce
Pokračování vzdělávacího projektu „Modulární soustava dalšího vzdělávání pro sektor
sociálních služeb v Kraji Vysočina“ – určeno pro PO Kraje Vysočina (Efekt Plus):
7. 1. + 21. 1. – Základy práva sociálního zabezpečení II.
14. 1. + 28. 1. – Antistresový program
4. 2. + 18. 2. – Rozvoj komunikačních dovedností
Pokračování vzdělávacího projektu „Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání na VŠPJ
a Soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě“ – určeno pro PO Kraje Vysočina
(VŠPJ Jihlava):
9. 1. – Novelizace občanského zákoníku a vedení praxe studentů.

•

Společenské akce pro veřejnost
12. 12. 2013 – Barevné Vánoce 2013 – pracovníci a uživatelé příspěvkových organizací
v rámci Barevných Vánoc představili svá zařízení a při této příležitosti nabídli ukázky své
pracovní terapie s možností prodeje výrobků.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):
•

Projekt Merkury ve školách na Vysočině
Tento projekt je výsledkem jednání Ing. Jany Fialové, radní pro oblast školství,
s představiteli firmy Bosch diesel s.r.o., která se rozhodla pořídit pro vybrané základní
školy stavebnice Merkur, a tím podpořit zájem žáků o technické vzdělávání. OŠMS
inicioval vznik pracovní skupiny složené z učitelů ZŠ pro přípravu metodiky pro použití
stavebnic ve výuce na ZŠ. Úkolem této skupiny je připravit metodiku pro používání
stavebnic Merkur v pracovních činnostech od 4. do 8. ročníku ZŠ. Členové skupiny
připravují metodiku pro výuku v následujícím rozsahu: 4. ročník – 6 hodin, 5. ročník –
6 hodin, 6. ročník – 4 hodiny, 7. ročník – 4 hodiny, 8. ročník – 6 hodin. Úlohy budou
navrženy tak, aby s každou stavebnicí mohli pracovat současně 4 žáci a žákyně. Kromě
podpory výuky se připravuje i soutěž v práci s touto stavebnicí pro týmy složené z 3 – 5
žáků a žákyň druhého stupně ZŠ.
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•

Spolupráce středních škol a firem při odborném vzdělávání žáků
Ve spolupráci se zástupci firem Automotive lighting s.r.o., Mann + Hummel s.r.o.,
Fraenkische s.r.o., a Swoboda s.r.o., a Střední průmyslové školy Jihlava, Střední školy
technické Jihlava a Střední průmyslové školy Třebíč se připravuje vzdělávací program
pro vybrané technické školy, jehož cílem je posílit odborné znalosti žáků středních škol
na Vysočině v problematice technologie zpracování plastů. Pro tyto potřeby vytvářejí
odborníci z uvedených firem a škol školní vzdělávací program a navazující učební
dokumenty, které budou v příštím školním roce pilotně ověřeny ve vybraných středních
školách.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):
•

Dotace obcím na územně plánovací činnost
Bylo proplaceno 54 dotací na územní plány obcí v celkovém objemu 5.539 tis. Kč.
5 obcím nebyla dotace proplacena:
- 1 obec podala novou žádost na rok 2014,
- 1 obec požádala o prodloužení lhůty pro realizaci,
- 3 obce obdržely dotaci z IOP a nevyužily dotaci z rozpočtu kraje.

•

Aktualizace Politiky územního rozvoje 2014
Rada kraje vzala na vědomí připomínky odboru ÚPSŘ, které byly následně uplatněny
Konzultačnímu výboru pro zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje 2014.

Odbor zdravotnictví (OZ):
•

Spolupráce s VZP týkající se poskytnutí informací, dat a výstupů z informačního
systému VZP ČR
Poskytnutá data a informace budou využity pro zpracování analýzy a zmapování čerpání
zdravotní péče v Kraji Vysočina v odbornostech pediatrie, otorinolaryngologie a urologie
a následně ostatních oborů.

•

Připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,
organizace, na řešení krizových situací a mimořádných událostí

příspěvkové

Kontrola použití poskytnutých finančních prostředků určených na řešení krizových
situacích a mimořádných událostí.
•

Veřejná zakázka malého rozsahu – specializované školení „Školení kodérů DRG“
určené pro lékaře a kodéry nemocnic.
Realizace veřejné zakázky.

•

Veřejná zakázka malého rozsahu - Manažerské vzdělávání pro vrcholové a střední
managementy nemocnic
Příprava zadávací dokumentace VZ a realizace.

•

Projekt „Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina“
Příprava zadávací dokumentace VZ (vypořádání připomínek CRR a MV GŘ HZS).
Zpracování a odevzdání hlášení o pokroku.

•

Projekt „Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč“
Komunikace s ÚRR ohledně problematiky podnájmu části Pavilonu pro matku a dítě
(stanoviště podnikatele dopravní zdravotní služby a záměr podnájmu bazénu a tělocvičny
v MaD).

•

Projekt „Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě“
Zpracování a odevzdání monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.
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•

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)
Odbor zdravotnictví jako člen pracovní skupiny testování a naplňování databáze NRPZS
provádí připomínkování přípravné fáze k zprovoznění registru. Krajské úřady budou
podle § 75 zákona o zdravotních službách předávat do registru údaje o poskytovateli,
odborných zástupcích, místech poskytování a zdravotních službách (obor a forma). Jde
o údaje nově založených poskytovatelů i změny údajů poskytovatelů stávajících.

Odbor životního prostředí (OŽP):
•

Integrovaná prevence a EIA
Odbor životního prostředí jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 33
písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, řeší
v současné době nadlimitně velké množství žádostí o změnu integrovaných povolení
v souvislosti s novelou tohoto zákona a stanovením nových povinností platných od 7. 1.
2014. Povinnosti byly nově stanoveny v oblastech ochrany ovzduší, odpadového
hospodářství, ochrany vod a monitoringu horninového prostředí a podzemní vody – tzv.
základní zpráva. Z celkového počtu 70 provozovaných zařízení v Kraji Vysočina bylo
podáno 44 žádostí o změnu integrovaného povolení. Za oblast hodnocení vlivů na životní
prostředí byl zaznamenán zvýšený nárůst žádostí o posouzení vlivů výstavby a změn
v areálech chovů hospodářských zvířat, který souvisí s vyhlášeným dotačním
programem. Nadregionálním a procesně náročným záměrem je akce Revitalizace trati
Okříšky – Zastávka u Brna, kde se zjišťovacího řízení účastní 2 kraje (Kraj Vysočina,
Jihomoravský kraj), 21 obcí a měst a 18 správních úřadů.

•

Vyhodnocení spolupráce kraje se společností ELEKTROWIN a. s.
Dne 15. ledna 2014 proběhlo vyhodnocení spolupráce kraje se společností
ELEKTROWIN a. s. za uplynulý rok 2013. Vyhodnocení spolupráce bylo spojeno
s tiskovou konferencí a vyhlášením nejlepšího sboru dobrovolných hasičů v aktivitě
Recyklujte s hasiči. Dobrovolní hasiči zapojení do projektu Recyklujte s hasiči jsou stále
významnějšími partnery při sběru vysloužilých elektrozařízení. V Kraji Vysočina se do
projektu zapojilo už 92 hasičských sdružení. Vloni hasiči v kraji vysbírali 97,857 tun
starého elektra, což je o 26 tun více než v roce 2012. Nejúspěšnějším sborem v množství
elektrozařízení předaných k recyklaci v období jednoho roku se v Kraji Vysočina stalo
SDH Třeštice s 21,026 tunami.

•

Výstavy v Kraji Vysočina
V únoru 2014 v termínu 3. – 28. 2. se ve foyer budovy B sídla Kraje Vysočina, Žižkova
57, Jihlava uskuteční dvě společně tematicky zaměřené výstavy. „Tajemná dáma vod
a mokřadů“ je naučnou výstavou, která představuje vydru říční, její život, biologii, chování
a rozšíření. Věnuje se i ochraně vydry a faktorům, které ji ohrožují.
„Mokřady na Vysočině“ přiblíží funkci těchto typů stanovišť, význam v krajině a hlavní
příčiny jejich ohrožení.
V den zahájení výstavy se zároveň uskuteční odborná přednáška. Obě výstavy včetně
přednášky budou srozumitelné pro všechny věkové kategorie.

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, registrace zájmových sdružení právnických osob.
Na úseku matrik a státního občanství se zaměstnankyně musí vyrovnat s nárůstem práce
v souvislosti s novou legislativou na uvedených úsecích, zejm. se zvýšeným nárůstem
žadatelů o udělení státního občanství České republiky.
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Na úseku registrace zájmových sdružení právnických osob musí OddOSČ zajistit do
konce ledna 2014 předání veškeré písemné dokumentace tzv. rejstříkovým soudům
(příslušné krajské soudy), včetně zajištění spisové rozluky. Toto opatření souvisí
s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Od 1. 1. 2014 bude tedy OddOSČ
registrovat pouze dobrovolné svazky obcí včetně vedení jejich registru.
Na ostatních shora uvedených úsecích zajišťuje OddOSČ běžné pracovní činnosti.
•

Úsek voleb
V současné době OddOSČ připravuje organizačně technicky nové
Zastupitelstva obce Slavníč, které ministr vnitra vyhlásil na 15. 3. 2014.

volby

do

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

Doprava
V uvedeném období bylo provedeno 5 kontrol státního odborného dozoru u dopravců,
28 kontrol státního odborného dozoru nákladních vozidel na silnicích. Byly provedeny
2 kontroly provozovatelů školicích středisek. Bylo řešeno 16 odvolání. Dopravcům bylo
uloženo 25 pokut v celkové částce 547.000 Kč.
Příprava podkladů pro vyhlášení grantového programu Podpora budování dětských
dopravních hřišť 2014.

•

Investiční výstavba
Bylo dokončeno vyúčtování všech staveb realizovaných v roce 2013. Bylo dokončeno
a předáno 10 projektových dokumentací pro další přípravu vedoucí k realizaci těchto
staveb.
Probíhají 4 výběrová řízení na realizaci staveb spolufinancovaných z prostředků EU nebo
financovaných z rozpočtu kraje, 6 výběrových řízení na výkon koordinátora BOZP
a 6 výběrových řízení na výkon technického dozoru stavby.

•

Projektové řízení
Byly schválené projekty s podporou Evropské unie
- II/405 Příseka – obchvat (ROP Jihovýchod)
- II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř (ROP Jihovýchod)
- II/408 Jemnice - Dobrá Voda (EÚS Rakousko – ČR)
Příprava podkladů pro vyhlášení výzvy grantového programu Bezpečná silnice 2014.
V rámci projektu Dosažitelnost spojuje dokončena doprovodná oblastní studie rozvoje
veřejné hromadné dopravy Telčska a Třešťska.

•

Dopravní obslužnost Kraje Vysočina
Uzavření rozpočtového roku 2013.
Příprava, kontrola a evidence dodatků ke smlouvám s dopravci, kteří zajišťují veřejnou
osobní linkovou dopravu na rok 2014. Příprava dodatku ke smlouvě s dopravcem České
dráhy a.s. na rok 2014.
Ukončení kontrol a předání protokolů z kontrol použití finančních prostředků kraje
poskytnutých Krajem Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé při provozování
veřejné osobní linkové dopravy v rámci závazku veřejné služby za rok 2012. Finanční
prostředky byly použity v souladu s účelem poskytnutí.
Metodická pomoc obcím ve věci poskytnutí daru na údržbu veřejné zeleně v průjezdních
úsecích obcí.
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Příprava materiálu na jednání Rady Kraje Vysočina dle harmonogramu prací:
- materiál o řešení tarifní integrace
- materiál o krajském koordinátorovi dopravy
- materiál o řešení otázky ostatní dopravní obslužnosti a jejího financování.
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:
- Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ –
realizace předmětu veřejné zakázky na zhotovení propagačních tiskovin a pracovních
listů aktivního programu. Pokračování v plnění předmětu veřejné zakázky na prodej
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. Jednání s poskytovatelem dotace ve věci plánovaných nových
souvisejících plnění, které budou pořizovány v následujícím účetním období po
pořízení plnění z původní zakázky na realizaci stavby, v případě schválení se bude
jednat o způsobilé výdaje projektu. Reklamace a odstraňování vad zjištěných
v průběhu provozování objektu a užívání vybavení zámku.
- Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – byla odevzdána závěrečná
monitorovací zpráva s žádostí o platbu, bude probíhat její kontrola a vypořádání
připomínek ze strany poskytovatele dotace. Nastavení postupu digitalizace v průběhu
udržitelnosti projektu (v rámci částečného pracovního úvazku, jakožto jednoho
z indikátorů projektu). Revize funkčnosti pořízených informačních kiosků
instalovaných ve 47 zapojených organizací v Kraji Vysočina a reklamace a následné
odstraňování zjištěných vad, které se projevují v průběhu provozování informačních
kiosků.
- Projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ – nachází se ve fázi udržitelnosti,
databáze vytvořené webové prezentační stránky je průběžně aktualizována
a doplňována o nové informace. Byl realizován dotisk propagačních brožur a nyní
probíhá distribuce těchto propagačních tiskovin jednotlivým spolupracujícím
organizacím a dalším institucím.

•

Další projekty a spolupráce na projektech a jiných aktivitách
- projekt Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen
a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen – přípravné práce související
s předpokládanou aktuální výzvou z Fondu EHP,
- spolupráce při přípravě dvouletého výstavního putovního projektu s pracovním
názvem „Poklady depozitářů“ a projektu „Hrad Kámen – revitalizace parku“ a na
dalších aktivitách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku
kultury.

•

Jednání s VŠPJ – nastavení systému sběru informací o profilu návštěvníka

•

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 (poskytování konzultací před odevzdáním žádostí, sběr žádostí,
kontrola administrativních náležitostí),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (poskytování konzultací
před odevzdáním žádostí, sběr žádostí, kontrola administrativních náležitostí),
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-

dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina a na zpracování
předprojektové dokumentace a dotace městům UNESCO – 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
(průběžná kontrola),
„Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – administrace (konzultace s žadateli, sběr
žádostí)
grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2014“ – příprava
vyhlášení výzvy programu

•

Koncepční a programové materiály
- schválení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro vedení Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury Kraje Vysočina (Pravidla Rady Kraje Vysočina pro vedení
Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina ze dne 26. 11.
2013 č. 12/13)
- veřejný workshop a projednání „Strategie rozvoje cyklistiky v Kraji Vysočina pro léta
2014-2020“ pro zastupitele kraje a starosty obcí
- konzultace ke Koncepci/Strategii cestovního ruchu v Kraji Vysočina pro roky 20152020

•

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),
- organizační příprava a realizace semináře pro pracovníky obcí s rozšířenou
působností, kteří vykonávají agendu na úseku státní památkové péče a pro
pracovníky národního památkového ústavu.

Odbor majetkový (OM):
•

Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
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.
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Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Probíhá realizace dalších objektů budovaných v rámci projektů transformace klientů
ústavů sociální péče.
Postupně je zahajována projektová příprava staveb zařazených v přílohách schváleného
rozpočtu kraje pro rok 2014.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):
• Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV)
16. ledna 2014 Kraj Vysočina uspořádal již čtvrté setkání expertů znalostní platformy
Kvalifikované pracovní síly a trh práce, kterou v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava
(dále jen „ERDV“) Kraj Vysočina garantuje. Téměř třicetičlenná skupina expertů a hostů
diskutovala především o konkrétních projektových záměrech, které mají zlepšit
současnou situaci v dané oblasti, a posílit tak postavení ERDV oproti okolním
metropolitním regionům. Mezi konkrétními diskutovanými tématy byla např. oblast
sledování potřeb pracovního trhu – výměna zkušeností ohledně stávajících modelů,
metod a SW, přeshraničních soutěží v řemeslech v rakouských, českých a německých
školách, problematika výuky německého jazyka apod. Několik projektových záměrů se
bude ucházet o podporu politického grémia ERDV k udělení „značky strategického
projektu ERDV“.
Ve sledovaném období byla také připravena realizace dvou krátkodobých projektů, které
v rámci ERDV garantuje Kraj Vysočina a to „Elektronická brožura letních brigád pro
studenty v ERDV“ nebo soutěž pro SŠ „Představ Evropský region Dunaj Vltava aneb co
se změnilo 25 let po pádu železné opony“. Tyto krátkodobé projekty začnou být
realizovány od února 2014.
22. 1. 2014 proběhlo také jednání Politického grémia ERDV, v rámci kterého mimo jiné
převzal předsednictví ERDV v roce 2014 Horní Falc od Jihočeského kraje.
•

Setkání pro zástupce Škol podporujících zdraví
15. ledna 2014 se uskutečnilo setkání pro zástupce škol realizujících program Škola
podporující zdraví. Téměř 40 účastníků získalo aktuální informace a doporučení pro
realizaci svých projektů a čerpání financí z dotačního programu Zásady MA21
a Zdraví 21.

•

Setkání se Zdravými městy a realizátory MA21
Pro zástupce obcí, měst, mikroregionů a místních akčních skupin realizujících projekt
Zdravé město a MA21 bylo na 21. 1. 2014 připraveno setkání k předání informací
z národní a krajské úrovně v oblasti udržitelného rozvoje a MA21. Samostatný blok byl
věnován možnosti čerpání aktuálních finančních zdrojů z krajského rozpočtu.

•

Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě
Za kvalitativní posun v realizaci místní Agendy 21 v roce 2013 byl udělen Kraji Vysočina
bronzový stupeň Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě. Slavnostní předání cen se
uskuteční 18. 2. 2014 v rámci Národní konference kvality ve veřejné správě v Hradci
Králové.

•

Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (RIS)
Ve sledovaném období byla zahájena implementace Regionální inovační strategie Kraje
Vysočina a to 1. jednáním Rady pro inovace Kraje Vysočina (dále jen „RAPI“), která
zasedala 13. 12. 2013. Na jednání byly představeny a diskutovány plánované finanční
nástroje VVI Kraje Vysočina pro rok 2014, 3S RIS a krajský annex ve vazbě na přípravu
nového programovacího období 2014 – 2020.
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•

Úprava dokladů ve Fondu Vysočiny
Oddělení strategického plánování a oddělení ekonomicko-právní pro čerpání prostředků
EU ve sledovaném období společně dokončilo úpravy některých dokumentů vztahujících
se ke grantové politice kraje. Jednalo se především o změnu statutu Fondu Vysočiny
včetně úprav vzorů výzev, formulářů apod. Vytvořena byla nová vzorová smlouva
o poskytnutí dotace pro Fond Vysočiny, která bude použita jako základ pro nastavení
smluvních vztahů i v dalších dotačních programech kraje, upravených např. Zásadami
zastupitelstva. Po řádném projednání v Radě Fondu Vysočiny byly materiály předloženy
Radě a Zastupitelstvu Kraje.

•

Pracovní jednání k implementační struktuře OP Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika v období 2014-2020
13. ledna 2014 se konalo na půdě Národního orgánu OP Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika v Praze první pracovní jednání k návrhu implementační
struktury tohoto programu pro nové období 2014-2020. Za účasti všech zainteresovaných
českých regionů byl diskutován prvotní návrh, který vypracovalo MMR společně
s Řídícím orgánem programu. České regiony nakonec nalezly s MMR společný
konsensus a jednání o budoucí formě implementační struktury programu budou dále
probíhat na bilaterální programovací skupině v únoru za účasti rakouských regionů
a Řídícího orgánu.

•

Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
Ve sledovaném období byly nebo budou realizovány tyto činnosti:
- Oddělení grantových programů ukončilo proces hodnocení vyhlášených 3. výzev
předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční
podporu z OP VK, oblasti podpory 1.1, a 1.3 a 5. výzvy oblasti podpory 3.2. Ve
sledovaném období proběhlo zasedání výběrových komisí pro jednotlivé oblasti
podpory ve dnech 4. a 5. 12. 2013. V nich bylo projednáváno 22 projektových
žádostí, ve kterých žadatelé 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 bylo projednáno 9 žádostí, ve kterých
žadatelé požadují 13.066.242,47 Kč.
- V oblasti podpory 1.1 bude zastupitelstvu kraje doporučeno podpořit 12 projektů
v částce 15.694.224,17 Kč, v oblasti podpory 1.3 to bude 6 projektů v částce
7.612.329,23 Kč a v oblasti podpory 3.2 pouze 3 projekty v částce 4.491.273,28 Kč.

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

Oddělení kanceláře hejtmana
- Dne 13. 12. 2013 se uskutečnila v sídle Kraje Vysočina tradiční akce pro veřejnost
„Barevné Vánoce“.
- Dne 14. 1. 2014 se konal seminář pro zástupce obcí, členy ZK a členy dopravní
komise k problematice „Vysokorychlostní trať Praha-Brno“.
- Dne 23. 1. 2014 se uskutečnil slavnostní večer u příležitosti vyhlášení výsledků
6. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice.
- Ve dnech 16. – 19. 1. se konal Regiontour 2014, čtvrteční program byl v tomto roce
obohacen o podpis Pracovního programu na roky 2014 – 2017 mezi Jihomoravským
krajem, Jihočeským krajem, Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem.
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Ve dnech 19. – 24. 1. proběhly v Kraji Vysočina Hry VI. zimní olympiády dětí
a mládeže, Kraj Vysočina 2014.

•

Hokejové soustředění pro francouzské hokejisty ze Champagne-Ardenne
Ve dnech 26. – 31. 12. 2014 se v Pelhřimově uskutečnil čtvrtý ročník hokejového
soustředění pro mladé francouzské hokejové hráče z partnerského regionu ChampagneArdenne. Na Vysočinu přicestovalo 20 hráčů. V rámci soustředění se uskutečnila dvě
přátelská utkání, a to s HC Lední Medvědi Pelhřimov a HC Hlinsko.
Hokejové soustředění financoval Kraj Vysočina a region Champagne-Ardenne.

•

Podpis nového Pracovního programu pro roky 2014 – 2017
Dne 16. 1. 2014 byl v Brně podepsán hejtmany zúčastněných regionů slavnostně nový
Pracovní program pro roky 2014 – 2017 v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou
zemí Dolní Rakousko, a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočinou. Podpisu
Pracovního programu se mimo jiné zúčastnil také rakouský velvyslanec v ČR a také
český velvyslanec v Rakousku.

•

Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Bruselu
Ve dnech 31. 1. – 2. 2. 2014 proběhla první část Ozvěn Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu (Ozvěny MFDF Jihlava). Ozvěny zahájila
v Bruselu radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruch paní Marie
Kružíková. Druhá část Ozvěn MFDF Jihlava v Bruselu proběhne ve dnech 7. –
9. 2. 2014. Program festivalu se stává z vítězných snímků MFDF Jihlava 2013.
Ozvěny MFDF Jihlava v Bruselu organizuje Kraj Vysočina ve spolupráci se Statutárním
městem Jihlava, Českým centrem v Bruselu a bruselským kinem NOVA.

•

Vypořádání připomínek k návrhu Atomového zákona
Na základě připomínkového řízení a předložených připomínek k návrhu atomového
zákona se dne 22. 1. 2014 zástupci OSH zúčastnili jednání k vypořádání připomínek na
Státním úřadu pro jadernou bezpečnost.

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

Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 29 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny ke 4 návrhům zákona, k 3 návrhům
nařízení vlády, ke 14 návrhům vyhlášek a k 8 návrhům materiálů nelegislativní povahy.
Značný pokles připomínkovaných materiálů je dán situací na centrální úrovni a má
přímou souvislost s demisí vlády.

•

Soudní spory
OddPKŽÚ ukončilo dva soudní spory, oba ve prospěch kraje.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):
•

Katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí roku 2014 v rámci centralizovaného
vzdělávání
V měsíci lednu byl vydán katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí 2014, které budou
realizovány OddŘLZ v prostorách sídla kraje. Katalog reflektuje na 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
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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.
•

Akreditace vzdělávací aktivity
Prostřednictvím OddŘLZ byla podána žádost o akreditaci vzdělávacího programu
„Správní řád pro začátečníky“ a „Správní řád pro pokročilé“ na Ministerstvo vnitra ČR
podle ustanovení § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů. Cílovou skupinou jsou úředníci územních
samosprávných celků Kraje Vysočina zabývající se správním řízením. Cílem
vzdělávacích programů je seznámit cílovou skupinu s právní úpravou správního řízení
a jeho jednotlivých fází, poskytnout cílové skupině prohloubení a aktualizaci znalostí
právní úpravy správního řízení a jeho jednotlivých fází a dalších institutů a procesů ve
veřejné správě, které jsou předmětem úpravy správního řádu a upozornit na možné vady
řízení a jiné aplikační problémy při vedení správního řízení, nastínit možnosti jejich
řešení, zvláštní pozornost je v této souvislosti věnována související aktuální judikatuře
správních soudů a stanoviskům Ministerstva vnitra ČR a dalších ústředních správních
orgánů.

•

Vzdělávací akce za rok 2013
V roce 2013 zajistilo OddŘLZ v prostorách sídla kraje 23 vzdělávacích aktivit pro 2 713
zaměstnanců kraje, obcí a příspěvkových organizací kraje:
Zaměstnavatel
Krajský úřad

Počet účastníků
1 566

Obce

729

Příspěvkové organizace

418

Celkem

2 713

•

Kontrola vybraných ustanovení zákona o veřejných zakázkách a příslušných
pravidel Rady Kraje Vysočina u vybraných veřejných zakázek Kraje Vysočina
V měsíci prosinci OddVK provedlo na OddŘLZ kontrolu dodržování vybraných
ustanovení zákona o veřejných zakázkách a příslušných pravidel Rady Kraje Vysočina
u vybraných veřejných zakázek Kraje Vysočina. Kontrola byla zaměřena na dodržování
postupů, které jsou stanoveny v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných
zakázek, u veřejné zakázky malého rozsahu do 200.000 Kč bez DPH „Výuka anglického
jazyka“. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

•

Změny v pracovněprávní oblasti od 1. 1. 2014
OddŘLZ zpracovalo přehled legislativních změn, které se týkají oblasti pracovněprávních
vztahů z pohledu zaměstnavatele a vstoupily v účinnost od 1. 1. 2014. Písemný podklad
byl poskytnut prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací příspěvkovým
organizacím Kraje Vysočina, dále byl poskytnut k využití tajemníkům a tajemnicím obcí
s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností v kraji.
Kromě uvedeného přehledu legislativních změn byla prostřednictvím Portálu zveřejněna
informace k posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti
výkonu práce.
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