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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 24. 6. 2014 s výhledem do 9. 9. 2014
Následující písemná zpráva zachycuje období od 24. 6. 2014 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 22. 8. 2014 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
9. 9. 2014 (5. zasedání v roce 2014). Je přílohou materiálu (ZK-05-2014-03, 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):


Zavedení systému EZAK
Od 1. 7. 2014 byl předán do ostrého provozu systém E-ZAK – elektronický nástroj pro
zadávání veřejných zakázek kraje a příspěvkových organizací. V průběhu června
a července odbor zrealizoval 15 školení jak pro uživatele z krajského úřadu, tak
z příspěvkových organizací. Zároveň odbor poskytuje technickou i metodickou pomoc
v souvislosti s používáním nového nástroje.



Realizace e-aukce pro nákup elektrické energie a plynu
Odbor zrealizoval dne 22. 7. 2014 (v souladu se zadávacími podmínkami) k hodnocení
veřejné zakázky na dodávku energií pro kraj a příspěvkové organizace elektronickou
aukci. Lhůty pro odvolání končí 26. 8. a 27. 8. 2014, následně budou zahájeny kroky
pro uzavření smluv.



Nové funkcionality Portálu PO
Od 8. 7. 2014 nasadil odbor ve spolupráci s odborem informatiky do ostrého provozu
nové moduly pro „zveřejňování dokumentů“ na Portálu PO. Jde o zcela variabilní systém,
který umožní „sdílet“ (podle rozhodnutí zřizovatele) jakékoliv dokumenty resp. odkazy na
webové stránky s informacemi, které budou následně k dispozici na Portálu PO (určeno
pouze pro vnitřní potřebu kraje) nebo pro veřejnost (na Rejstříku PO, viz nové
samostatné složky v záložce Dokumenty u každé organizace). Zároveň bylo vytvořeno
samostatné úložiště pro sdílení souborů mezi krajem a PO.

Odbor ekonomický (OE):
 Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2015
Dne 22. 7. 2014 byly radou kraje schváleny Zásady pro tvorbu návrhu rozpočtu kraje na
rok 2015. Současně byl zpracován i harmonogram tvorby rozpočtu. V současné době
byly podány návrhy požadavků v jednotlivých kapitolách od správců kapitol a následně
v měsíci září proběhne jejich projednání a zdůvodnění za účasti vedoucích odborů
a odvětvových radních. Výslednicí těchto projednání by mělo být vypracované základní
reálné znění návrhu rozpočtu kraje na rok 2015, které bude následně předloženo do
orgánů kraje.


Přezkoumání hospodaření kraje
Dne 15. 9. 2014 bude zahájeno Ministerstvem financí přezkoumání hospodaření Kraje
Vysočina za rok 2014. I. etapa (I. dílčí přezkoumání) ve dnech 13. 10 až 31. 10. 2014 se
zabývá výběrem finančních operací, výběrových řízení, majetkoprávních záležitostí,
smluv apod. realizovaných v prvních devíti měsících roku 2014. Po ukončení
kalendářního roku bude následovat II. dílčí přezkoumání hospodaření kraje. Závěrečná
zpráva, která shrnuje závěry z I. i II. dílčího přezkoumání, bude předložena Zastupitelstvu
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kraje jako součást Závěrečného účtu kraje. Součástí provedení přezkoumání
hospodaření kraje je i provedení přezkoumání hospodaření vybraných příspěvkových
organizací kraje. V letošním roce Ministerstvo financí zvolilo Gymnázium Třebíč a Střední
školu stavební Jihlava. Přezkoumání hospodaření na Gymnáziu Třebíč bude probíhat od
15. 9. do 3. 10. 2014, na Střední škole stavební v Jihlavě pak od 3. 11. do 21. 11. 2014.
Předmětem kontroly příspěvkových organizací jsou pouze vztahy mezi zřizovanou
organizací a zřizovatelem, to znamená finanční vztahy (poskytování příspěvků na provoz,
dotací na investice, případně odvody do rozpočtu zřizovatele) a majetkoprávní vztahy
mezi zřizovatelem a zřizovanou organizací.
Odbor informatiky (OI):


Dokončení projektu Technologického centra a síťové infrastruktury Kraje Vysočina
V polovině prázdnin byl po více než třech letech realizace ukončen projekt
Technologického centra a síťové infrastruktury kraje. S náklady v celkové výši 69,2 mil.
Kč a s příspěvkem EU ve výši 54,1 mil. Kč šlo o největší investiční akci v oblasti rozvoje
ICT za dobu existence kraje. Na pobočku CRR byla odeslána závěrečná zpráva a žádost
o platbu.



Spuštění Registru sítí
Začátkem srpna byl dokončen základní vývoj Registru sítí - www.registrsiti.cz . Registr
sítí je jedním z výstupů Memoranda o podpoře výstavby, rozvoje a využívání
telekomunikačních datových sítí veřejné správy, které bylo společně vyhlášeno
Ministerstvem vnitra ČR, Svazem měst a obcí a Asociací krajů České republiky. Krajský
úřad Kraje Vysočina je správcem registru, který má sloužit pro evidenci existujících
a plánovaných datových sítí a připojení vlastněných veřejnou správou v ČR.



Internet v Telči
Odbor informatiky se podílel jako spolupořadatel na organizaci tradičního semináře
„Internet v Telči“, jehož 15. ročník se uskutečnil 6. srpna a nesl podtitul „Veřejnoprávní
sítě – 10 let po velkém třesku“.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2014 se v letních měsících
uskutečnily následné kontroly použití veřejných finančních podpor poskytnutých z Fondu
Vysočiny nebo z rozpočtu kraje vybraným příjemcům.
Od září 2014 probíhají veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací
kraje.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
V měsíci srpnu pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí krajského úřadu
zahájili první dílčí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v Kraji
Vysočina za rok 2014.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo provedeno 10 kontrol státního odborného dozoru u dopravců,
dále bylo provedeno 10 kontrol nákladních vozidel na silnicích a zkontrolováno 44
nákladních vozidel. Bylo řešeno 23 odvolání. Dopravcům bylo uloženo 44 pokut, z toho
25 kaucí. Výše udělených pokut 700 000 Kč, z toho kaucí 430 000 Kč.
Byly provedeny 2 kontroly osobní autobusové dopravy.
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Byla provedena kontrola jednoho školicího střediska.


Investiční výstavba
Byla dokončena 3 výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací na akce hrazené
z rozpočtu kraje a 1 výběrové řízení na akci spolufinancovanou z prostředků EU. Byla
dokončena 4 výběrová řízení na výkon koordinátora BOZP a 4 výběrová řízení na výkon
technického dozoru investora.
Probíhají 4 výběrová řízení na realizaci staveb spolufinancovaných z prostředků EU.
Probíhají 2 výběrová řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje a 5 výběrových řízení na
vypracování projektových dokumentací hrazených z rozpočtu kraje.
Byly zahájeny stavební práce na 3 stavbách a byly dokončeny 4 stavby.
Bylo dokončeno vypracování a předání 5 projektových dokumentací.



Projektové řízení
Grantový program Bezpečná silnice 2013 – proplaceny dotace ve výši 413 000 Kč.
Grantový program Bezpečná silnice 2014 – uzavřena smlouvy o poskytnutí dotace.
Součinnost při auditu operací Ministerstva financí na projektech Severojižní propojení –
2 a II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 3. stavba.
Byly předloženy čtyři nové projektové žádosti do Regionálního operačního programu
Jihovýchod.
Obdržené dotace z projektů OP AT-CZ ve výši 9,6 mil. Kč.



Dopravní obslužnost
Příprava zadávací dokumentace na zpracovatele „Odborný zpracovatel optimalizace
dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro
uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“.
Jednání s Jihomoravským krajem ohledně přeshraničních linek a zavádění tarifu.
Příprava rozpočtu kapitoly Doprava na rok 2015.



Správa komunikací
Spolupráce s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací na
zajištění plánovaných stavebních akcí na silniční síti silnic II. a III. tříd.
Spolupráce na tvorbě zimního plánu údržby na zimní období 2014/2015

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Probíhají další kola výběrových řízení na zájemce o koupi nepotřebného nemovitého
majetku kraje.
Průběžně probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.
Průběžně se řeší vzájemné majetkoprávní vypořádávání pozemků mezi krajem a obcemi
a Českou republikou.
Intenzivně se pracuje na majetkoprávní přípravě silničních staveb.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Před dokončením je realizace několika objektů budovaných v rámci projektů
transformace klientů ústavů sociální péče.
Probíhá realizace staveb zařazených v přílohách schváleného rozpočtu kraje pro rok
2014.
Dokončena je rekonstrukce stravovacího objektu SPŠ a SOU Pelhřimov.
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Probíhají projekční práce na akcích Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny
a Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů.

SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):


Financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje
Vysočina individuální projekt III“
Hodnotící komise MPSV doporučila k podpoře projekt „Podpora vybraných sociálních
služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt III“, ze kterého budou v období od
ledna do září roku 2015 financovány azylové domy a služby sociální rehabilitace na
území kraje. Na tento projekt bude poskytnuto téměř 30 mil. Kč a bude z něj financována
pomoc matkám s dětmi, mužům bez domova a lidem s duševním onemocněním nebo se
smyslovým postižením.



Otevření nového objektu v rámci transformace v Hrotovicích
V rámci projektu „Transformace ÚSP Jinošov III“, byl v Hrotovicích předán a uveden do
provozu nový objekt, ve kterém jsou dvě domácnosti pro obyvatele s mentálním
postižením (každá pro 6 obyvatel) a zázemí pro denní aktivity. Klienti příspěvkové
organizace kraje Domov bez zámku z Náměště nad Oslavou (dříve Ústav sociální péče
Jinošov) se mohli z dočasného ubytování v Rouchovanech přestěhovat do nových
prostor přizpůsobených jejich potřebám.



Inspekce kvality sociálních služeb v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
5. – 7. 8. – Domov důchodců Onšov
19. – 21. 8. – Domov důchodců Humpolec
V obou případech byla konstatována vysoká úroveň poskytované péče. V případě
Domova důchodců Humpolec se potvrdila nezbytnost plánovaného řešení
nevyhovujícího stavebnětechnického stavu současných objektů, který byl předmětem
jednání na předcházejícím zasedání zastupitelstva kraje.



Projekt „Stop sociálnímu vyloučení“
Dne 1. dubna 2014 zahájil Kraj Vysočina realizaci projektu „Podpora sociální integrace
příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“. Projekt, financovaný z prostředků
Evropské unie je zaměřený na systémovou podporu služeb poskytovaných sociálně
vyloučeným skupinám obyvatel se specifickým zřetelem na jejich příslušnost k romské
menšině. V rámci projektu byly uspořádány semináře:
 26. 6. 2014 „Sociální práce se sociálně vyloučenými romskými skupinami“
 16. 7. 2014 „Sociální projekty v praxi a jejich výsledky“
V rámci projektu byla dále sestavena z odborníků a představitelů místních samospráv 18
členná platforma. Každý člen platformy je propojen se sítí dalších aktérů, s nimiž má
možnost projednávat řešení konkrétních otázek. Platforma má nastaven systém
pravidelného setkávání a sdílení informací, přičemž první jednání platformy proběhlo 16.
7. 2014. Na uvedeném jednání byli členové seznámeni s klíčovými aktivitami projektu
a jeho cíli. Samotný systém informovanosti členů platformy bude udržitelný i po ukončení
projektu.
Úkolem platformy je v první fázi monitorovat situaci v celém Kraji Vysočina, projednávat
aktualizaci koncepčních dokumentů kraje, stanovovat krátkodobé a dlouhodobé priority,
doporučovat záměry opatření a projektů na místní úrovni, nastavení sítě služeb, možnosti
čerpání dotačních prostředků z EU i z vnitrostátních rozpočtů a další otázky spojené
s politikou sociálního začleňování příslušníků romského etnika.
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Letní dovádění s Vysočinou
V době letních prázdnin se uskutečnilo 8 akcí v obcích Kraje Vysočina. V rámci těchto
prorodinných akcí probíhala vystoupení hudební skupiny, dále se děti mohly zabavit na
nejrůznějších atrakcích, akci organizačně zajišťovalo Hitrádio Vysočina. Na těchto akcích
se účastníci mohli přihlásit a zaregistrovat do sítě Rodinných a Senior pasů.
Jednotlivé akce se uskutečnily:
6.7. Luka nad Jihlavou
13.7. Tis
20.7. Nová Cerekev
27.7. Hrotovice
3.8. Okříšky
10.8. Velká Losenice
17.8. Mrákotín
24.8. Strážek



Sociálně-právní ochrana dětí
24. 6. se uskutečnila metodická porada pro pracovníky NRP
4. 7. PhDr. Jan Svoboda, psycholog, školil pracovníky OSPOD na téma: Možnosti
terciální prevence orgánu sociálně-právní ochrany dětí – naplňování standardu č. 7a,
přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb.
24. 7. proběhlo zahájení dalšího běhu přípravy žadatelů o zprostředkování náhradní
rodinné péče: 19 žadatelů z toho 3 páry žadatelé o adopci, 6 párů a jedna
samožadatelka o pěstounskou péči.



Absolvování vzdělávacího projektu ředitelů příspěvkových organizací
Ředitelé příspěvkových organizací na úseku sociálních věcí a další pracovníci jejich
vedení letos absolvovali poslední fázi vzdělávacího projektu „Prohloubení nabídky
dalšího vzdělávání na VŠPJ a SVOŠS v Jihlavě“ – určeno pro PO Kraje Vysočina (VŠPJ
Jihlava). Dne 1. 7. proběhlo slavnostní ukončení vzdělávacího projektu formou
závěrečného workshopu.



Vzdělávací akce pro uživatele sociálních služeb a širokou seniorskou veřejnost
24. 6. – Ukončení 1. ročníku Univerzita třetího věku (U3V) v Domově pro seniory
Havlíčkův Brod
25. 6. – Ukončení 2. ročníku U3V v Domově pro seniory Pelhřimov
26. 6. – Ukončení 3. ročníku U3V v Domově pro seniory Velké Meziříčí
26. 6. – Úvodní přednáška k zahajovacím přednáškám U3V ve Žďáru nad Sázavou –
Mgr. Pavel Schmidt – význam lidové písně



Letní škola seniorů
V období letních prázdnin s přesahem do babího léta se na 10 místech regionu koná
Letní škola seniorů. Tuto novinku OSV připravil pro letošní rok v rámci projektu SENIOR
PLUS pro osoby v předseniorském a seniorském věku. Jedná se o celkem 70 přednášek,
jejichž témata jsou blízká našim starším spoluobčanům. Letní škola se uskutečnila
v Bystřici nad Pernštejnem, Přibyslavi, Jaroměřicích nad Rokytnou, Náměšti nad
Oslavou, Pacově, Polné, Světlé nad Sázavou, Třešti, Velké Bíteši a Žirovnici. V každém
místě bylo připraveno sedm přednáškových bloků (s tím, že nyní ještě dobíhají poslední
2 cykly). Tematicky byly zaměřeny především na otázky aktivního životního stylu seniorů.
Představeny byly otázky správné životosprávy, základy životní rovnováhy, léčebné
účinky arteterapie a muzikoterapie. Přednášelo se také o oblíbené činnosti, kterou je
zahradničení, přiblíženy byly také lákavé cíle ve spolkové zemi Dolní Rakousko, se
kterou Kraj Vysočina dlouhodobě spolupracuje. Zájem posluchačů se vysloužila
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i přednáška „Kurz přežití do 100 let“. Všechny lekce byly nabízeny zdarma a každá trvala
přibližně dvě hodiny. Z každé přednášky si senioři navíc odnesli písemné podklady pro
další studium. Účastníci se rovněž dozvěděli o novinkách připravovaných v rámci
seniorské politiky Kraje Vysočina.
Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Spojení středních škol
V průběhu července byla ukončena přípravná etapa změn v síti středních škol – ředitelé
a ředitelky podepsali předávací protokoly a nástupnické organizace tím formálně převzaly
majetek, práva a závazky. Zástupci OŠMS se účastnili všech předávacích jednání. Byly
zkontrolovány a schváleny účetní závěrky slučovaných organizací a informace předána
do centrálního systému účetních informací. Nyní nastává další fáze – postupné sladění
postupů a procesů v nových organizacích.



Konkurzy a pravidelné hodnocení ředitelů
Byly dokončeny konkurzy na ředitele škol a školských zařízení a na základě výsledků
bylo jmenováno 11 ředitelů a ředitelek. Bylo dokončeno první periodické hodnocení
ředitelů 50 škol a školských zařízení a výsledky předloženy k projednání radě kraje.



Podpora technických a přírodovědných oborů
V červnu proběhl první ročník celokrajských přehlídek technické tvořivosti a badatelské
činnosti žáků základních a středních škol v rámci projektu Přírodní a technické obory –
výzva pro budoucnost (technické obory v Třebíči, přírodovědné v Jihlavě). Autoři
nejúspěšnějších prezentací a jejich vyučující navštívili v rámci celodenní tematické
exkurze 22. základnu letectva v Náměšti nad Oslavou.
Metodická skupina dokončila metodiky pro používání stavebnic Merkur v hodinách
pracovních činností ve 4. – 8. ročníku základních škol. Proběhla redakční úprava a tisk
metodik pro školy.



Program na podporu poradenství v základních školách
OŠMS na základě pokynů MŠMT zveřejnilo výzvu a poskytlo prostředky základním
a středním školám na financování školních psychologů a speciálních pedagogů.



Rozpočet a účetnictví
OŠMS na základě pokynů ekonomického oddělení a na základě podkladů z PO připravil
první návrh rozpočtu kapitoly školství na rok 2015.
Do centrálního systému účetních informací státu byly poprvé předávány údaje
o schválení účetních závěrek za rok 2013 za školské PO kraje a obcí. Proběhl sběr
a kontrola účetních závěrek obecních a krajských škol k 30. 6. cca 500 organizací.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Minitendry na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu
Ve sledovaném období byly zahájeny minitendry na dodávky spotřebního zdravotnického
materiálu (hygienické potřeby, náplasti) do nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Po
ukončení minitendrů budou s dodavateli uzavřeny smlouvy o dodávkách zdravotnického
materiálu.



Projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“
Zpracování doplňujících informací ke studii proveditelnosti a projektové žádosti projektu
spolufinancovaného z IOP v rámci 23. výzvy. V současné době dochází k hodnocení
projektové žádosti externími hodnotiteli. Společně se Zdravotnickou záchrannou službou
Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, vypracování zadávací dokumentace.
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Projekt „Moje nemocnice – analýza vnitřního prostředí v Nemocnici Třebíč,
příspěvkové organizaci“
V Nemocnici Třebíč byl zrealizován za podpory kraje projekt „Moje nemocnice – analýza
vnitřního prostředí v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci“. Jednalo se o anonymní
výzkum názorů a postojů zaměstnanců nemocnice, jehož cílem byla realizace
konkrétních opatření, která mají vést k dosažení optimálního vnitřního prostředí
nemocnice, zvýšení spokojenosti zaměstnanců, pacientů a kvality poskytovaných služeb.
Byly předány výstupy z této provedené analýzy.



Rozbor produkční a nákladové efektivity nemocnic Kraje Vysočina
Ze systému SW Lab byly předány data společnosti Tým DG plus, spol. s r.o. k provedení
analýzy týkající se zpracování produkční a nákladové efektivity dle klinickoekonomických profilů za roky 2012 a 2013 u všech nemocnic zřizovaných Krajem
Vysočina. Výsledkem by měl být návrh optimální struktury poskytované zdravotní péče
v nemocnicích zřizovaných krajem.



Žádankový proces
Ve spolupráci s Nemocnicí Třebíč zahájeny práce na řešení problematiky žádankových
procesů a systémovém nastavení pozitivních listů spotřebního zdravotnického materiálu.
Souběžně řešena i související problematika číselníku zboží a jeho kategorizace.



Projekt „Jednotný NIS“
Tvorba požadavků na budoucí nemocniční informační systém jednotlivými oborovými
týmy projektu.



Program rozvoje Kraje Vysočina
Spolupráce na tvorbě Programu rozvoje kraje. Návrh jednotlivých opatření za oblast
zdravotnictví a nadefinování silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v rámci
SWOT analýzy.



Rozpočet na rok 2015 – kapitola Zdravotnictví
Zpracování návrhu rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na rok 2015.



NRPZS – postup prací
 3. 6. 2014 – zaslán dokument „Mapování oborů“ – provedena kontrola a výsledky
odeslány na Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)
 do 1. 7. 2014 ukončena kontrola 2. migračního protokolu
 od 7. 7. 2014 začíná finální migrace dat do NRPZS – KSRZIS reaguje na naše
připomínky ohledně chyb v provedené finální migraci a provádí úpravy, u nás probíhá
další kontrola a úprava dat v T-Mapách
 na základě našich připomínek 18. 7. 2014 aktualizovány adresy trvalých pobytů
poskytovatelů z ENZZ místo z ROS (záměna adres)
 23. 7. 2014 zaslán migrační protokol z finální migrace dat, jeho zpracování stále
probíhá
 v současné době probíhá zkouška propisování dat z našich T-Map přímo do NRPZS
ve spolupráci s panem Ing. Žákem (KÚ) a panem Ing. Zahálkou (firma T-Mapy).



Workshopy k ošetřovatelské zdravotnické dokumentace
Odbor zdravotnictví uspořádal pro zdravotní sestry zřizovaných nemocnic Kraje Vysočina
sérii workshopů a prezentací k systému možného vedení elektronické ošetřovatelské
dokumentace ve zdravotnickém zařízení.
Přehled prezentací:
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13. 8. 2014 – vedení ošetřovatelské dokumentace v Ústřední vojenské nemocnici,
14. 8. 2014 – vedení ošetřovatelské dokumentace v Nemocnici Rudolfa a Stefanie
Benešov, a. s.
21. 8. 2014 – vedení ošetřovatelské dokumentace v Masarykově onkologickém
ústavu.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Zahájení prací na komplexní aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje
Vysočina
OŽPZ zahájil komplexní aktualizaci zásadního koncepčního materiálu kraje v oblasti
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu - Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje
Vysočina (PRVKUK). PRVKUK, který v roce 2004 schválilo zastupitelstvo kraje, obsahuje
koncepci řešení zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů povrchových
a podzemních vod a řešení odvádění a čištění odpadních vod v jednotlivých obcích na
území kraje. I přes dílčí aktualizace neodpovídá tento materiál zcela současným
potřebám, a proto je nutná jeho komplexní aktualizace, která bude v příštím roce
předložena ke schválení zastupitelstvu kraje. Od července 2014 probíhá projednání
s obcemi podle jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Pořízení
PRVKUK a jeho aktualizace je povinností danou kraji zákonem č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.



Příprava konference „Za čistou řeku Jihlavu“
OŽPZ pod záštitou gesčního radního Zdeňka Chláda připravil a rozeslal pozvánku Kraje
Vysočina na1.regionální konferenci „Za čistou řeku Jihlavu“, která se uskuteční pod
záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí dne 25. 9. 2014 v sídle kraje
v Jihlavě. Na konferenci bude prezentován Jakostní model povodí řeky Jihlavy nad
vodním dílem (VD) Dalešice, jehož úkolem bylo komplexní zmapování stavu povrchových
vod v povodí nad VD Dalešice, identifikace bodových i plošných zdrojů znečištění
a posouzení jejich vlivů na jakost povrchových vod, včetně návrhu opatření vedoucích
k efektivnímu snížení koncentrací znečišťujících látek zejména fosforu a dusíku. Cílem
konference bude zejména hledání možností snížení znečištění povrchových vod
i s ohledem na dotační politiku regionu (kraje), České republiky a Evropské unie.



Výstava Země živitelka v Českých Budějovicích
V Českých Budějovicích se ve dnech 28. 8. – 2. 9. 2014 konal 41. ročník mezinárodní
výstavy Země živitelka, s mottem „Budoucnost českého zemědělství a českého
venkova“. Tak jako v předešlých letech jednotlivé kraje prezentovaly své regionální
potraviny v pavilonu T. V letošním roce na stánku Kraje Vysočina OŽPZ společně s OSH
zajistil prezentaci typických produktů pro Vysočinu, jako jsou český kmín, mák ale
i mléko, včetně ochutnávek výrobků a doprovodného programu zaměřeného na tyto
komodity.



Seminář pro vlastníky lesů a odborné lesní hospodáře
Kraj Vysočina ve spolupráci s Českou lesnickou společností a Ústavem zemědělské
ekonomiky a informací připravily na dne 26. 6. 2014 seminář pro vlastníky lesů a odborné
lesní hospodáře. Hlavním tématem semináře byla problematika zákona č. 226/2013 Sb.,
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Přednášející z Krajského úřadu Kraje
Vysočina a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů prezentovali nejen tento nový zákon,
ale i související předpisy jak národní, tak Evropského společenství. Vzhledem k tomu, že
se jedná o zcela novou právní normu, diskuse nad aplikací a praktickými dopady byla
značně rozsáhlá.
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Analýzy novely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a novely zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
Mimořádně významná a časově náročná činnost ve věci analýzy novely zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí (EIA), opakované písemné připomínkování, vyhotovením analýzy
podkladů a dopadů pro pana ředitele úřadu a pro gesčního radního.



Příprava integrovaného povolení společnosti KRONOSPAN
V souvislosti s řešením problematiky nového integrovaného povolení pro společnost
KRONOSPAN zajistil OŽPZ měření prašného spadu v průmyslové zóně města Jihlavy
včetně výběru lokalit a doplnění projektu o stanovení organického a anorganického
podílu. Po obdržení výsledků měření byla zpracována tisková zpráva a výsledky se
pravidelně zveřejňují na webových stránkách Kraje Vysočina.



Metodická porada k půdoochranným technologiím
V součinnosti se Zemědělským výzkumem, spol. s r. o. Troubsko pořádá OŽPZ dne 4. 9.
2014 metodickou poradu pro pracovníky ochrany zemědělského půdního fondu
pověřených obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na téma:
„Půdoochranné technologie při pěstování kukuřice“ na pokusných plochách - na
pozemku Rohy v katastrálním území Budišov.



Zvláště chráněná území a management
Administrativně i v terénu byly přebírány práce vedoucí k udržení nebo zlepšení stavu
zvláště chráněných území. V terénu byly organizovány práce v rámci záchranného
programu pro hořeček český. Dne 15. 7. 2014 vstoupilo v platnost Nařízení o vyhlášení
přírodní památky Ptáčovské rybníky.



Projekt Propagace evropsky významných lokalit Kraje Vysočina
OŽPZ vypracoval a po schválení radou kraje předložil žádost o poskytnutí podpory do
Programu švýcarsko-české spolupráce na projekt Propagace evropsky významných
lokalit Kraje Vysočina. Jedná se o projekt na vydání odborné publikace o evropsky
významných lokalitách, e-Publikace, nástěnného kalendáře, výukových karet, realizace
výstavy fotografií apod. Projekt poslouží mimo jiné k propagaci péče kraje o významné
lokality ochrany přírody.



Administrace projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí
Vzhledem ke končícímu období pro realizaci projektů (dle pravidla n+2) podpořených
z Operačního programu Životní prostředí se OŽPZ intenzivně zabývá administrací
projektů. Státní fond životního prostředí ČR jako zprostředkující subjekt Operačního
programu Životní prostředí začal řešit záležitosti, které kraj předložil již v letech 2010
a 2011. Mimo jiné závěrečné monitorovací zprávy, které odbor elektronicky vyplnil
v informačním systému (IS) BENE-FILL v roce 2010, byly Státním fondem životního
prostředí ČR teprve nyní odsouhlaseny a posunuty k dalšímu řešení, jedná se o projekty
Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - SOŠ obchodu a služeb
Jihlava (DM), Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - Gymnázium
Žďár nad Sázavou a Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - SPŠ
stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod. Obdobně závěrečná
monitorovací zpráva projektu Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000
v Kraji Vysočina byla odborem elektronicky odeslána v informačním systému (IS) BENEFILL již v roce 2011, teprve nyní byla odsouhlasena pracovníky Státního fondu životního
prostředí ČR a odbor mohl činit další kroky k ukončení projektu.
U projektu Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina - SPŠ Třebíč,
budova "A", domov mládeže, kuchyně a svářecí školy, jsme ze Státního fondu životního
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prostředí ČR obdrželi závěrečné vyhodnocení akce, což lze považovat za definitivní
ukončení administrace tohoto projektu.
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 dobrovolných svazků obcí.
Na shora uvedených úsecích zajišťuje OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
V současné době OddOSČ organizačně technicky zajišťuje přípravu voleb do
zastupitelstev obcí. Starostům obcí byla rozeslána metodika k přípravě voleb a byly
zajištěny místnosti a domluveny termíny za účelem realizace školení vybraných členů
okrskových volebních komisí. Školení budou probíhat ve spolupráci s Českým
statistickým úřadem, Krajskou správou Jihlava.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR):


Realizace projektů financovaných z ROP JV
OKPPCR ve sledovaném období pokračuje v realizaci či naplňování udržitelnosti projektů
financovaných z ROP JV:
 Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ –
ukončení projektu – úprava závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu
a přepočtem finanční mezery na základě posouzení způsobilosti a nezpůsobilosti
předložených výdajů poskytovatelem dotace, dokladová a fyzická kontrola,
vyúčtování projektu. Audit Ministerstva financí – dokladová a fyzická kontrola.
Reklamační řízení s dodavatelem expozic a veřejných interiérů.
 Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – nachází se ve fázi udržitelnosti,
průběžná digitalizace sbírkových předmětů a doplňování databáze prezentační
webové aplikace, nastavení spolupráce se zapojenými organizacemi – muzei,
galeriemi a pamětními síněmi – po dobu udržitelnosti projektu.
 Projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ – nachází se ve fázi udržitelnosti,
databáze vytvořené webové prezentační stránky je průběžně aktualizována
a doplňována o nové informace. Vypracování roční monitorovací zprávy o zajištění
udržitelnosti projektu.



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 – příprava veřejné zakázky na
dodavatele stavby,
 spolupráce na projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko
(nositelem Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace) a na dalších
aktivitách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury,
 podpora hudebního projektu Rok české hudby 2014 v Kraji Vysočina



Dotační tituly na úseku OKPPCR
OKPPCR se ve sledovaném období zabýval následujícími dotačními tituly:
 dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina
souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí –
administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným
projektům, příprava aktualizace zásad),
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dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, příprava aktualizace
pravidel),
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, průběžná kontrola),
grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2014“ – administrace
(uzavírání smluv o poskytnutí dotace),
grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2014“ – administrace
(kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, průběžná kontrola),
grantový program Fondu Vysočiny „Edice Vysočiny 2014“ – administrace (kontrola
administrativního souladu, příprava zasedání řídících výborů, příprava materiálů pro
jednání rady a zastupitelstva),
grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
2013“ – administrace (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům,
průběžná kontrola),
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2013“ – administrace
(veřejnosprávní kontrola),
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2014“ – vyhlášení,
konzultace žádostí,
„Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – administrace a konzultace nad průběžným
plněním kritérií)



Koncepční a programové materiály
 „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina pro léta 2014-2020“ –
součinnost s další fází - příprava pozice cyklokoordinátora, hledání vhodných
možností potenciálního cykloportálu



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),
 příprava a realizace semináře pro pracovníky obcí s rozšířenou působností na úseku
památkové péče dne v areálu zámku Třebíč – problematika Ústředního seznamu
kulturních památek ČR

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


Oddělení kanceláře hejtmana, oddělení tiskové
 Ve dnech 25. – 27. 6. 2014 se uskutečnila návštěva prezidenta republiky pana Miloše
Zemana v Kraji Vysočina
 Ve dnech 22. – 25. 7. 2014 se konala pracovní cesta zástupců Kraje Vysočina
do Minské oblasti Běloruska (zápis byl odeslán všem členům Zastupitelstva Kraje
Vysočina)
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Ve dnech 26. – 29. 8. 2014 se konala pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
- kontrola realizace investičních projektů (= povinnost daná smlouvou o spolupráci)
Dne 18. 7. 2014 byl položen základní kámen transformovaného bydlení pro klienty
USP Těchobuz v Humpolci
Dne 27. 8. 2014 – slavnostní předání generální opravy školní stravovny SPŠ a SOU
Pelhřimov – investice ve výši 40 mil. Kč
Dne 1. 9. 2014 byl položen základní kámen přístavby alzhaimerpavilonu DD Proseč
u Pošné



Výstava k výročí 1. světové války v Dolním Rakousku
Dne 10. 7. 2014 se uskutečnila pracovní cesta na výstavu k výročí 1. světové války
pod názvem „Jubel und Elennd – Leben mit dem grossen Krieg“, která je umístěna
na renesančním zámku Schallaburg v Dolním Rakousku. Cesty se účastnili zástupci
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a dále zástupci příspěvkových
organizací z oblasti kultury a cestovního ruchu. V průběhu dne měli možnost diskutovat
s dolnorakouskými protějšky témata spolupráce v oblasti kultury a aktivity, které jsou
plánovány na rok 2014/15.



Mladá univerzita Waldviertel 2014
Oddělení vnějších vztahů se podílelo v termínu 4. - 8. 8. 2014 na organizaci 6. ročníku
Mladé univerzity Waldviertel. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet 139 českých
a rakouských dětí. V letech 2009 - 2013 absolvovalo Mladou univerzitu celkem 662
českých a rakouských účastníků. S ohledem na velký zájem a úspěšnost celé akce
budou hledány finanční prostředky i pro zajištění ročníku 2015.



Prezentace Kraje Vysočina na kulturních, sportovních a společenských akcích
Oddělení vnějších vztahů zrealizovalo propagaci Kraje Vysočina na následujících
významných kulturních a společenských akcích:
 Mezinárodní festival rekordů a kuriozit, Pelhřimov město rekordů
 Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou
 Rodinný den na Šiklově mlýně
 Pyro Car, Přibyslav
Výše uvedených akcí se zúčastnilo tisíce návštěvníků. Promotým Kraje Vysočina ve
velkoplošných stanech Kraje Vysočina připravil poutavý program a předával informace
o Kraji Vysočina, krajské propagační materiály a zval na akce pořádané Krajem
Vysočina. Pro nejmenší návštěvníky připravil animační programy a soutěže.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Příprava na programovací období 2014-2020
Evropské komisi (EK) byla po vypořádání jejích předchozích připomínek odeslána
k finálnímu schválení Dohoda o partnerství. Schválení se očekává koncem srpna. Do
Bruselu byly také po schválení vládou na začátku července odeslány k projednání
všechny operační programy. Návazně nyní dochází v rámci pracovních skupin pro
jednotlivé OP k rozpracování indikátorů, způsobilých výdajů, věcného zacílení a dalších
souvisejících náležitostí pro jednotlivé OP.
Během letních měsíců byl dále dolaďován princip zapojení subjektů z regionu na bázi
partnerství prostřednictvím Regionálních stálých konferencí (RSK) do čerpání
evropských dotací v rámci tzv. územní dimenze jednotlivých OP. Samotná činnost RSK
se bude řídit statutem a jednacím řádem, které byly vypracovány na MMR jednotně pro
všechny RSK. RSK bude při své činnosti vycházet z tzv. Regionálního akčního plánu
(RAP), jehož příprava a schválení je v její gesci. Tento dokument by měl být zpracován
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výhledově během podzimu 2014 (max. listopad 2014) na základě manuálu
připravovaného MMR (doposud není k dispozici, pravděpodobně na konci srpna 2014).
RAP by se měl stát výchozím strategickým dokumentem pro zdůvodnění požadavků
z regionů na zacílení konkrétních výzev v rámci územní dimenze jednotlivých operačních
programů. Na činnost RSK v krajích bude navazovat Národní stálá konference, jejímž
členem bude kromě dalších partnerů vždy zástupce krajské RSK a která bude přenášet
výstupy jednotlivých RSK na úroveň řídících orgánů OP a doporučovat jim věcné
zaměření výzev včetně nastavení harmonogramu dle konkrétních regionálních
požadavků.


Memorandum o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Kraje
Vysočina
V rámci realizace evropského nadnárodního projektu RAILHUC (OP CENTRAL
EUROPE) zpracoval odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s odborem dopravy
a silničního hospodářství aktualizaci Memoranda o spolupráci v železniční dopravě
v rámci územního obvodu Kraje Vysočina. Slavnostním podpisem tohoto dokumentu dne
24. 6. 2014 stvrdili zástupci Kraje Vysočina, Ministerstva dopravy ČR, Českých drah
a Správy železniční dopravní cesty společný zájem rozvíjet železniční dopravu na území
kraje a podporovat integraci regionálního dopravního systému do transevropské sítě.



Vesnice roku
Dne 15. 8. 2014 proběhlo slavnostní předání cen vítězům krajského kola soutěže
Vesnice roku 2014. Z přihlášených obcí do soutěže získalo ocenění celkem 14 obcí
našeho kraje. Nejvyšší ocenění získala obec Ořechov a postoupila do celorepublikového
kola soutěže.



Projekt Angažovanci
Dne 7. 7. 2014 se konalo zasedání mezinárodní poroty Přeshraniční ceny v Jemnici. Tato
porota vybrala vítěze z nominovaných projektů regionálních kol soutěže, které proběhly
v posledních dvou letech na území Kraje Vysočina (Skutek roku, Zlatá jeřabina a Vesnice
roku) a v Dolním Rakousku. Slavnostní vyhlášení výsledků Přeshraniční ceny proběhne
31. 10. 2014 na zámku Třebíč. Tyto aktivity jsou realizovány v rámci projektu
Angažovanci, který je financován z Operačního programu Evropská územní spolupráce
Rakousko – ČR 2007 –2013.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)




V uvedeném období od 24. 6. 2014 do 22. 8. 2014 bylo proplaceno v oblasti podpory
1.1 celkem 7 894 758,28 Kč, v oblasti podpory 1.2 celkem 4 231 974,31 Kč, v oblasti
podpory 1.3 celkem 2 807 524,51 Kč a v oblasti podpory 3.2 celkem 3 463 739,46 Kč.
V uvedeném období byly předloženy na Řídící orgán (Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR) dvakrát čtyři Souhrnné žádosti o proplacení výdajů v rámci
globálních grantů v celkovém objemu 46 939 765,35 Kč, na základě kterých budou
tyto prostředky poskytnuty na další financování globálních grantů. Z důvodu plnění
závazku n+2 pro rok 2014 vůči Evropské komisi budou až do listopadu 2014
předkládány souhrnné žádosti o platbu vždy v měsíčních intervalech (namísto
původních čtvrtletních).
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Meziresortní připomínkové řízení
Ve sledovaném období byl meziresortnímu připomínkového řízení podroben i zákon
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Připomínky Kraje Vysočina byly
směřovány především do oblasti strategických dokumentů a koncepcí krajů vč.
vysvětlení nejasností a pojmů používaných v návrhu novely, do oblasti nastavení
systému používání veřejnoprávních smluv a do oblasti rozdělení pravomocí jednotlivých
orgánů Regionálních rad. Připomínky Kraje Vysočina byly akceptovány, návrh novely
zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje se v současné podobě jeví jako
přijatelný.

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


Audit pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina
Ve sledovaném období dokončilo OddIA audit pronajímání nebytových prostor v sídle
Kraje Vysočina, který probíhal na OSH. Auditní tým sledoval dva základní cíle posouzení dodržování právních předpisů a prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního
kontrolního systému v procesu pronajímání a výpůjčky nebytových prostor v sídle Kraje
Vysočina.



Metodická pomoc příspěvkovým organizacím
OddIA poskytuje průběžně metodickou pomoc interním auditorů z obcí Kraje Vysočina
a z příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Jednak na základě vyžádání
auditorů, jednak prostřednictvím společných porad Pracovní skupiny interních auditorů
z Kraje Vysočina. Vedle toho ve sledovaném období poskytlo OddIA metodickou pomoc
v oblasti řízení rizik Dětskému domovu Hrotovice, který je příspěvkovou organizací Kraje
Vysočina.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska ke 37 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 1 návrhu ústavního zákona, k 16
návrhům zákona, k 8 návrhům nařízení vlády, k 17 návrhům vyhlášek a k 21 návrhům
materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Katalog vzdělávacích akcí na II. pololetí roku 2014
OddŘLZ v měsíci červnu vydalo katalog vzdělávacích akcí na II. pololetí 2014, které
budou realizovány v prostorách sídla kraje. Katalog reflektuje potřeby vznesené
prostřednictvím vedoucích zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu. Obsahuje
nejen odborná témata reagující na legislativní změny a potřeby vyvolané výkonem
v praxi, ale i obecná témata, která se týkají prace s různými databázemi a aplikacemi
úřadu. Je určen pro zaměstnance Kraje Vysočina, ale i jím řízených příspěvkových
organizací. Volná kapacita je nabízena také účastníkům z obcí s pověřeným obecným
úřadem i obcím s rozšířenou působností. Katalog je zavěšen na intranetu krajského
úřadu a na Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina, dále byl elektronicky
distribuován na obce s pověřeným obecním úřadem a na obce s rozšířenou působností
v kraji k možnému využití.
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Zavedení 2 nových projektů
OddŘLZ zajistilo zavedení 2 nových projektů do Personálního informačního systému za
účelem výplat osobních výdajů z těchto projektů. Jednalo se o projekty:
 „Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina“ odboru analýz a podpory řízení,
 „Transformace Ústavu sociální péče mentálně postižených (ÚSPMP) Těchobuz II.
odboru sociálních věcí.



Zúčtování odměn za výkon funkce
OddŘLZ v daném období zajistilo vyplacení odměn a realizaci souvisejících odvodů
členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina, členům
řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období od 1. 12. 2013
do 31. 5. 2014.



Výběrová řízení na obsazení pracovních míst zaměstnanců Kraje Vysočina
zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina
Ve sledovaném období OddŘLZ zajišťovalo administraci a organizační zabezpečení
18 výběrových řízení na obsazení nových či uvolněných pracovních míst.

V Jihlavě dne 22. 8. 2014
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