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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 9. 9. 2014 s výhledem do 18. 11. 2014
Následující písemná zpráva zachycuje období od 9. 9. 2014 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 31. 10. 2014 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
18. 11. 2014 (6. zasedání v roce 2014). Je přílohou materiálu (ZK-06-2014-03, 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“ výkaz FIN2 - 12
Odbor připravil „klikací“ výkaz FIN 2-12, tj. výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
s pravidelnou měsíční aktualizací. Tento výkaz je k dispozici jak pro Kraj Vysočina (na
speciálním portálu věnovaném rozpočtu), tak pro všechny obce v kraji, které mohou na
svých stránkách rovněž využívat tuto krajem připravenou aplikaci.

Odbor ekonomický (OE):


Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2015
V současné době probíhají práce na zpracování návrhu rozpočtu na rok 2015. Daňové
příjmy v návrhu rozpočtu jsou navrženy ve výši 102 % na rozpočet daňových příjmů roku
2014. Úměrně výši zdrojů musí být přizpůsobeny výdaje, a to tak, aby došlo k naplnění
úkolů, které vyplývají ze zákona o krajích i z přeneseného výkonu státní správy, zajištění
chodu samosprávy, úřadu i zřizovaných příspěvkových organizací. Poměrně velký objem
plánovaných finančních prostředků je navržen na krytí výdajů spojených s péčí
a rozvojem majetku kraje a v neposlední řadě i evropských projektů. Návrh rozpočtu
bude projednán v klubech zastupitelstva kraje dne 18. 11. 2014, následně bude
předložen do rady kraje a v prosinci 2014 bude předložen ke schválení do zastupitelstva
kraje.

Odbor informatiky (OI):


Konference Horizon 2020 ve Florencii
9. a 10. 10. proběhlo za účasti zástupců OI a agentury EPMA pracovní setkání
potencionálních navrhovatelů a partnerů projektů v rámci programu Horizon 2020
v oblasti informačních technologií – ICT Proposer´s Day – Horizon 2020 – bylo zaměřeno
především na poskytnutí nejnovějších informací týkajících se podávání návrhů,
neformální zhodnocení projektových návrhů a zejména zprostředkování bilaterálních
„face-to-face“ schůzek s potencionálními projektovými partnery. Hlavním účelem těchto
schůzek bylo umožnění setkání mezinárodních subjektů, kteří mají zájem zahájit
spolupráci a případně se zapojit do projektového konsorcia v rámci pracovního programu
Horizon 2020.
Kraj Vysočina má zájem se aktivně účastnit programu Horizon 2020 v oblasti ICT, a to
zejména podprogramů PHC 28-2015 (Diabetický portál) a EURO-6-2015 (Regionální
mobilní aplikace) jako pilotní partner.
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4. ročník mezinárodní konference Řešení elektronického násilí a kyberšikany
Odbor informatiky ve spolupráci s Vyšší policejní školou uspořádal již počtvrté
mezinárodní konferenci Řešení elektronického násilí a kyberkriminality. Konference se
konala ve dnech 9. a 10. října 2014 a setkali se na ní odborníci z bezpečnostních složek,
specialisté z oblasti prevence a vzdělávání, informačních a komunikačních technologií,
státní, firemní a neziskové sféry a odborníci pracující s dětmi a mládeží.
Na konferenci vedle řady odborníků z ČR vystoupili také přednášející ze zahraničí včetně
zástupce policie USA a pracovnice společnosti Facebook.
Informace k programu konference včetně příspěvků jsou k dispozici na http://extranet.krvysocina.cz/ebezpecnost/konference/



Projekt Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014
V rámci realizace projektu byly v měsících září a říjen vyhlášeny dvě podlimitní veřejné
zakázky Bezpečnostní dashboard a Portál digitálního kulturního dědictví a jedna
nadlimitní zakázka Virtualizované desktopy.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2014 probíhají od září do listopadu
kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Od srpna do prosince 2014 vykonávají pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření
obcí dílčí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2014.

Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Obměna autoparku krajského úřadu
Oddělení hospodářské správy realizovalo veřejné zakázky na dodání lehkého užitkového
vozidla a dodání osobního vozidla s pohonem všech kol.
Nabídky na dodání lehkého užitkového vozidla podalo pět uchazečů, tři nabídky byly
hodnoceny. Smlouva uzavřena s uchazečem AUTO ŠPINAR s.r.o. Havlíčkův Brod na
vozidlo Citroën Jumpy, nabídková cena 387.079,- Kč vč. DPH. Nové vozidlo nahradí
vozidlo Opel Vivaro.
Nabídky na dodání osobního vozidla s pohonem všech kol podalo sedm uchazečů,
hodnoceno bylo šest nabídek. Smlouva uzavřena s uchazečem Auto Racek a.s.
Humpolec na vozidlo Škoda YETI, nabídková cena 392.409,- Kč vč. DPH. Nové vozidlo
nahradí vozidlo Nissan Terrano.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo provedeno 15 kontrol státního odborného dozoru u dopravců,
dále bylo zkontrolováno na silnicích 50 nákladních vozidel. Dopravcům bylo uloženo
43 pokut, z toho 21 kaucí. Výše udělených pokut celkem 649.000 Kč, z toho kaucí
369.000 Kč.
Bylo řešeno 23 odvolání.
Byly provedeny čtyři kontroly osobní autobusové dopravy.
Byly provedeny tři kontroly stanic technické kontroly.
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Investiční výstavba
Byla dokončena tři výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací na akce
spolufinancované z prostředků EU. Byla dokončena dvě výběrová řízení na vypracování
projektových dokumentací hrazených z rozpočtu kraje.
Probíhají tři výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací hrazených
z rozpočtu kraje a dvě výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací
spolufinancovaných z prostředků EU.
Byly zahájeny stavební práce na třech stavbách a bylo dokončeno 14 staveb.
Bylo dokončeno vypracování a předání 5 projektových dokumentací.



Správa komunikací
Spolupráce na uzavření Smluv o zajištění zimní a běžné údržby silnic I. tříd mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny,
příspěvkovou organizací na zimní období 2014/2015.
Spolupráce na sestavení návrhu seznamu akcí navržených k financování z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Dokončení a projednání zimního plánu údržby Kraje Vysočina na zimní období
2014/2015, předání na Ředitelství silnic a dálnic ČR ke schválení.



Projektové řízení
Grantový program Bezpečná silnice 2013 – proplaceny dotace ve výši 140.000 Kč.
Příprava mimořádných žádostí o platbu v rámci dotačního titulu Cíl 3 Rakousko – Česká
republika 2007 – 2013 za účelem urychlení proplácení dotačních prostředků.
Byly přijaty dotace z ROP Jihovýchod a OP AT-CZ ve výši 40 mil. Kč.
Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Úřadem Regionální rady Jihovýchod
na přípravě Integrovaného regionálního operačního programu.



Dopravní obslužnost
V oblasti dopravní obslužnosti v uvedeném období bylo řešeno:
- probíhá výběrové řízení na zhotovitele „Odborný zpracovatel optimalizace dopravní
obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících“,
- příprava a projednání jízdních řádů pro jízdní řád 2014/2015,
- příprava realizace páteřní víkendové linkové dopravy v Kraji Vysočina,
- kontrola a projednávání odborných odhadů dopravců pro následnou tvorbu dodatků
pro rok 2015,
- realizace mezikrajské smlouvy ohledně zajišťování dopravní obslužnosti mezi Krajem
Vysočina a Jihomoravským krajem,
- jednání ve věci realizace mezikrajských linek v linkové dopravě s kraji Pardubickým,
Středočeským a Jihočeským.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Probíhají výběrová řízení na zájemce o koupi nepotřebného nemovitého majetku kraje.
Probíhá příprava vyhlášení veřejné zakázky na služby pojišťovacího makléře.
Byla uplatněna žádost o poskytnutí státní dotace na výdaje na koupi pozemků v rámci
majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.
Průběžně se řeší vzájemné majetkoprávní vypořádávání pozemků mezi krajem a obcemi
a Českou republikou.
3 (celkem 19)

ZK-06-2014-03, př. 3
Počet stran: 19
Intenzivně se pracuje na majetkoprávní přípravě silničních staveb.


Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Do užívání byly předány některé objekty budované v rámci projektů transformace klientů
ústavů sociální péče, další řada budov se dokončuje.
V rámci výrobních výborů při pořizování projektové dokumentace byl dopřesněn rozsah
řešení na akcích Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny a Nemocnice Třebíč
– Pavilon chirurgických oborů.
Jsou operativně řešeny některé havarijní situace na budovách kraje.

SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):
 Zabezpečení organizace dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb
Odbor sociálních věcí po organizační stránce zabezpečil proces podávání žádostí
o dotace ze státního rozpočtu. Byla vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace
s termínem prodlouženým do 26. října 2014. Poskytovatelé sociálních služeb podávali
žádosti do příslušné elektronické aplikace a měli možnost svůj postup konzultovat
s pracovníky OSV.
 Vykazování dat sociálních služeb za rok 2013
Dne 30. září 2014 skončil termín mimořádně prodlouženého období pro podávání výkazů
za sociální služby poskytované v roce 2013. Mimořádné období pro podání výkazů bylo
po 30. červnu (zákonný termín) ze strany MPSV z důvodu komplikací v programovém
vybavení automaticky nastaveno bez výjimky pro všechny poskytovatele sociálních
služeb. Nepodání výkazu v tomto prodlouženém termínu bylo v našem kraji řešeno
pouze v případě dvou poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují „sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče“ a v jejichž případě v roce 2013
nedošlo k využití této služby žádným klientem, proto nebyl výkaz podán. Nyní probíhá
v aplikaci OK služby - poskytovatel kontrola správnosti a úplnosti podaných výkazů
a poskytovatelům je možno individuálně nastavit nejzazší mimořádný termín pro opravu
údajů ve výkazech, a to maximálně do data 30. listopadu 2014.


Inspekce kvality sociálních služeb v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
Dne 23. – 25. září se uskutečnila inspekce kvality u sociální služby Domov Zboží.



Vzdělávací projekt pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina
K 31. 8. 2014 byl ukončen projekt „Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání na Vysoké
škole polytechnické a Soukromé vyšší odborné škole sociální v Jihlavě“. Dne 19. září se
uskutečnil informativní seminář o pokračování tohoto vzdělávacího projektu, který bude
opět určen pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina a ostatní poskytovatele sociálních
služeb na Vysočině.
Pořádané přednášky
Dne 18. listopadu 2014 se bude konat přednáška soudce Krajského soudu Brno
Mgr. Petra Sedláka na téma: Zkušenosti s aplikací nových předpisů při rozhodování
soudů o dětech“. Přednášky se zúčastní sociální pracovníci, soudci, zástupci dětských
domovů a neziskových organizací.





Pořádané semináře
Dne 23. října se uskutečnil seminář s názvem „Úzkostný a obtížně adaptovatelný klient
v sociálních službách“, přednášejícím byl Mgr. Matěj Černý z firmy Curatio. Tento
seminář byl určen pro příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.
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Dne 12. listopadu se bude konat seminář s názvem „Základy péče o klienty s cukrovkou
v sociálních službách“, přednášející PhDr. Dana Klevetová z firmy Curatio. Tento
seminář je také určen pro příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.


Projekt „Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko“
Dne 23. září se uskutečnila závěrečná konference projektu „Aktivní seniorská politika
Vysočina – Dolní Rakousko“ s názvem „Nástroje aktivní seniorské politiky
v přeshraničním kontextu“. Konference se účastnili přední odborníci z ČR a Dolního
Rakouska. Doprovodný program zajišťovali pracovníci a uživatelé příspěvkových
organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytování sociálních služeb. V mezidobí jsme od
rakouských partnerů projektu obdrželi informaci, že náš projekt Senior plus byl
Evropskou komisí vybrán k propagaci jako příklad dobré praxe v kohézní politice EU.



Transformace sociálních zařízení
V rámci projektu transformace ÚSPMP Těchobuz (nyní Domov Jeřabina, příspěvková
organizace) byla ve sledovaném období ukončena I. etapa - výstavba čtyř nových domů
v lokalitách Pelhřimov a Cetoraz. Celkem 24 klientů Domova Jeřabina se v průběhu
měsíce října přestěhovalo do nového bydlení, kde je jim poskytována služba chráněného
bydlení.



Zahájení realizace individuálního projektu č. III
Odbor sociálních věcí zahájil realizaci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na
území Kraje Vysočina – individuální projekt III, který je prostřednictvím MPSV financován
z evropských zdrojů. Z uvedeného projektu bude v období leden až září 2015 financován
provoz azylových domů a některých sociálních rehabilitací. V průběhu října byly
zpracovány zadávací dokumentace, na jejichž základě budou uzavřeny smlouvy
s poskytovateli sociálních služeb.



Vzdělávací akce pro uživatele sociálních služeb a širokou seniorskou veřejnost
Ve dnech 2. září – 11. září byla zahájena výuka v rámci U3V v Domově pro seniory
Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Velké Meziříčí a ve Žďáru nad Sázavou. V těchto městech se
koná vzdělávání seniorů v pravidelných 14 denních intervalech.



Další aktivity
Dne 12. září se vybrané příspěvkové organizace účastnily na Dni s Krajem Vysočina
(Ústav sociální péče Lidmaň a Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou).
Dne 26. září byla ukončena Letní škola seniorů, která obsahovala vzdělávací
cyklus 7 přednášek v 10 městech Kraje Vysočina.
Dne 2. – 3. října se konala výjezdní porada ředitelů v Nesuchyni. Byla zde naplánována
prohlídka firmy Linet a exkurze do zařízení sociálních služeb.
Dne 12. září se konaly oslavy Svátku seniorů v Jihlavě. Byly součástí Dne s Krajem
Vysočina. Pro dříve narozené zahrála dechová kapela Vysočinka. Součástí programu
bylo také představení základů první pomoci, záchrany života a správného chování
v mimořádných situacích.
Dne 28. září se konaly oslavy Svátku seniorů v Havlíčkově Brodě. Druhý díl letošních
oslav se uskutečnil na havlíčkobrodském náměstí. V programu vystoupili televizní
hlasatelka Marie Tomsová, komik a muzikant Ivan Mládek s kapelou, operní pěvec Jakub
Pustina či dechová skupina Rebelka. Na podiu se představily také místní umělecké
soubory. Oslavy Svátku seniorů na Vysočině se konaly pod záštitou hejtmana Kraje
Vysočina Jiřího Běhounka a radního pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petra
Krčála.



Projekt „Rovnost na Vysočině“ - Konference „Rovné šance. Práce. Rodina =
Spokojený občan“ konaná ve dnech 18. – 19. 9. 2014
Pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové pořádal Kraj
Vysočina ve dnech 18. – 19. září 2014 na Zámku Valeč závěrečnou konferenci k projektu
5 (celkem 19)

ZK-06-2014-03, př. 3
Počet stran: 19
„Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“ podpořeného
z OP LZZ. Její program vycházel z dosavadních zkušeností získaných ze zavádění
prorodinných opatření v kraji. Probírána byla témata nezaměstnanosti a chudoby,
s jejichž dopady se rodiny v našem regionu potýkají. Pozornost byla věnována také
tématům slaďování pracovního a rodinného života, mezigenerační solidarity a sociálního
vyloučení. Na konferenci se účastníci seznámili také se situací rodin ve Francii a na
Slovensku. Konferenci zahájil radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí
a prorodinné politiky Mgr. et Bc. Petr Krčál. V rámci realizace tohoto projektu proběhla
v říjnu ve všech okresech kraje předposlední setkání regionálních pracovních skupin,
v rámci kterých vznikly SWOT analýzy rodinné politiky jednotlivých regionů.


Aktivity v rámci projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
v Kraji Vysočina, zkrácený název Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
V rámci projektu se uskutečnily 3 zasedání platformy v termínech 16. července,
10. září a 16. října. 2014. V tomto projektu byly ve sledovaném období v rámci klíčové
aktivity uskutečněny následující exkurze: Obrnice, Exkurze IQ Roma servis Brno +
Romské muzeum Brno, Městská část Praha 14 a Krajský úřad Olomouckého kraje.
Během měsíců září – říjen 2014 byl pracovníky Odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Kraje Vysočina proveden osobní monitoring 10 vybraných vyloučených romských lokalit
v Kraji Vysočina. Monitoring byl zaměřen na zjištění skutečného stavu v lokalitách
a posouzení vhodnosti poskytování služeb terénní programy v rámci projektu.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Bezpečnost ve školách
Krajský úřad bezprostředně reagoval na události ve Žďáře nad Sázavou. OŠMS připravil
a rozeslal na všechny školy a školská zařízení výzvu ke kontrole a prověření funkčnosti
bezpečnostních opatření.



Podpora technických a přírodovědných oborů
S firmou Bosch Diesel s.r.o. byla dohodnuta spolupráce na technických stavebnicích pro
1. – 3. ročník základních škol (plastové stavebnice Kaden). Pro metodického průvodce
budou využity postavičky časopisu Čtyřlístek. Metodický tým zahájil práci na metodice.
Očekávaný termín dokončení květen – červen 2015. Tým autorů pod vedením OŠMS
připravuje druhý ročník soutěže „Stavíme z Merkuru“.
Pokračuje realizace projektů Od myšlenky k výrobku 2 a Badatelská centra pro přírodní
vědy zaměřených na modernizaci vybavení středních škol.
V rámci projektu Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost proběhlo dvoudenní
setkání metodiků ze škol, zaměřené na přímé předávání zkušeností z oblasti výuky
technických a přírodovědných předmětů.



Sportovec Vysočiny
V září a v říjnu probíhala jednání, jejichž výsledkem byla dohoda na novém způsobu
organizace a řízení ankety Sportovec Vysočiny. Do nominací budou více zapojeny
sportovní svazy a vyhlašování bude probíhat ve větší spolupráci s městy.



Jednotná přijímací zkouška do maturitních oborů středních škol
OŠMS zajistil metodickou podporu středním a základním školám při přípravě na pilotní
ověřování jednotného zadání přijímacích zkoušek vyhlášené MŠMT pro rok 2015. Do
ověřování jsou přihlášeny všechny školy zřizované krajem a 9 středních škol jiných
zřizovatelů (nepřihlásily se pouze 4 školy s odpovídajícími obory).
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Koncepce a strategie
OŠMS zajistil přípravu pracovních podkladů pro aktualizaci programu rozvoje kraje ve
dvou oblastech – vzdělávání a volný čas + sport.
Vedoucí odboru je členem vyjednávacího týmu krajů pro oblast vzdělávání a zúčastnil se
jednání týmu, jednání na MMR k IROP a jednání školské komise RAK k této
problematice.



Plánování a řízení PO
Na říjnové poradě ředitelů a ředitelek školských PO byl poprvé ověřen nový model porad
– místo společné porady probíhaly tři samostatné porady pro typy organizací.
Probíhala aktualizace organizačních řádů a organizačních struktur PO a společně s PO
byly připraveny střednědobé plány středních škol vzniklých po sloučení od července
2014.
Byly připraveny a předloženy k projednání podklady ke sloučení Speciálně
pedagogického centra a Pedagogicko-psychologické poradny ve Žďáře nad Sázavou
a pro přechod Gymnázia Pacov z kraje na město.



Rozpočet a účetnictví
OŠMS zpracovalo podklady pro poskytnutí prostředků školám ve třech rozsáhlých
rozvojových programech řízených MŠMT – podpora odborného vzdělávání, posílení
platové úrovně pedagogických pracovníků a navýšení platů v souvislosti s novým
nařízením vlády.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti k rozsudku Krajského
soudu v Brně o zrušení části 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina
V květnu roku 2013 svým rozsudkem Krajský soud v Brně (dále jen KS) zrušil platnost
části 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen ZÚR KV) vydané
v září 2012, která se týkala koridoru vedení velmi vysokého napětí 400 kV Kočín –
Mírovka (dále jen VVN). Krajský úřad Kraje Vysočina (dále jen KrÚ) podal k rozsudku
kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (dále jen NSS), stejně jako investor
stavby vedení VVN ČEPS a.s. Praha. V září roku 2014 NSS rozhodl, že ruší rozsudek
KS a vrací mu věc k novému projednání. Kasační stížnost tedy byla úspěšná
a v současné době platí stav koridoru vedení VVN dle vydané 1. aktualizace ZÚR KV.
Nyní očekáváme další kroky KS.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“
Na základě výsledku ex-ante analýzy rizik řídící orgán - Centrum pro regionální rozvoj
ČR (dále jen „CRR“) provedl v sídle Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,
příspěvkové organizace, (dále jen „ZZS KV“) ex-ante kontrolu zaměřenou na ověření
rutinního provozu aktivity eHealth, majetkově-právních vztahů, vedení účetnictví,
ukončené výběrové řízení. Nyní se očekává vydání rozhodnutí o přidělení dotace.
Dále byly CRR předány podklady ke kontrole k veřejné zakázce na administrátora
veřejné zakázky a společně se ZZS KV je připravována zadávací dokumentace.



Dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro nemocnice Kraje Vysočina
Odbor zdravotnictví administroval minitendry k rámcovým smlouvám na dodávky
spotřebního zdravotnického materiálu v oblastech hygienických potřeb a náplastí.
U hygienických potřeb byla s vítězným uchazečem uzavřena smlouva o dodávkách na
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podmínek rámcové smlouvy, druhý uchazeč v pořadí nebyl schopen realizovat plnění ze
smlouvy, proto byl ukončen minitendr bez uzavření smlouvy o dodávkách, následně byla
vypovězena i rámcová smlouva. Nemocnice byly o této situaci s předstihem informovány,
aby mohly být zajištěny kontinuální dodávky tohoto sortimentu.


Datová úložiště jednotlivých zdravotnických zařízení v rámci Portálu PO
Ve spolupráci s odborem analýz a podpory řízení byly v datovém úložišti nadefinovány
základní knihovny pro potřeby činnosti odboru zdravotnictví. Konkrétně se jedná o vnitřní
předpisy, smlouvy a vyúčtování se zdravotními pojišťovnami a rozhodnutí na dotační
program „Rezidenční místa“.



Aktualizace mzdových a personálních dat
V současné době probíhá aktualizace mzdových a personálních dat nemocnic, které jsou
odboru zdravotnictví pravidelně zasílány prostřednictvím měsíčních reportů. Snahou je
získat od všech nemocnic komplexní data ve shodné struktuře a zpřístupnit je v datovém
skladu Kraje Vysočina.



Prověrka elektronického svolávacího systému v nemocnicích zřizovaných Krajem
Vysočina
Na základě poznatků z prováděných taktických a prověřovacích cvičení ke stavu krizové
připravenosti byl v r. 2012 až 2013 v nemocnicích zřizovaných krajem zavedený
elektronický svolávací systém (dále jen „ESS“). Tento systém je primárně určený
pro aktivaci Traumatologického plánu, ale je využíván i v běžném denním provozu,
např. k svolávání porad, upozornění na události, zadávání úkolů a podobně.
Vzhledem k významu zavedení ESS do nemocnic bylo dne 18. 9. 2014 v 14:00 hod.
provedeno prověřovací cvičení ve všech nemocnicích zřizovaných krajem. Prověření
ESS bylo provedeno v rozsahu všech skupin potřebných pro plnou aktivaci
Traumatologického plánu nemocnic. S výsledky cvičení byla seznámena Bezpečnostní
rada kraje dne 8. 10. 2014 včetně zjištěných nedostatků.



Program První pomoc do škol a Prevence dětských úrazů
Již jedenáctým ročníkem pokračuje ve školním roce 2014/2015 na druhém stupni
základních škol a ve středních školách projekt První pomoc do škol, který si klade za cíl
poskytnout mladým lidem v Kraji Vysočina základní znalosti v poskytování laické
zdravotnické první pomoci. V loňském školním roce se do projektu přihlásilo 200 škol,
uskutečnilo se 414 výukových kurzů a proškoleno bylo téměř 9 tisíc žáků a studentů.
Program Prevence dětských úrazů je určený pro první stupeň základních škol a realizuje
se od roku 2010. Cílem programu je snížit množství a závažnost úrazů dětí a proškolit
pedagogy a zaměstnance základních škol v poskytování první pomoci. Programu
se každoročně v různých aktivitách zúčastňuje více než třetina všech základních škol.



Open Days 2014
Dne 7. 10. 2014 se v rámci „Open Days 2014: Evropský týden regionů a měst“ uskutečnil
workshop „Řízení nerovností v oblast zdraví – jak řešit demografické výzvy?“. Všech
sedm zúčastněných regionů představilo problémy, kterým čelí, a projekty, které mají
napomoci zmírňovat komplikace spjaté s demografickými změnami. Nejdiskutovanějším
tématem bylo stárnutí populace a vylidňování venkovských oblastí. Soňa Měrtlová,
vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina, se ve svém příspěvku
zaměřila na nárůst počtu obyvatel nad 65 let, a s tím související přizpůsobení zdravotní
péče aktuální demografické situaci. Hovořila také o možném propojení zdravotních
a sociálních služeb. Její proslov sklidil velký úspěch a zájem. Workshopu se dále za Kraj
Vysočina zúčastnili radní Martin Hyský a Libor Joukl.
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Aktualizace brožury Onkologická péče v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina vydal v roce 2012 brožuru Onkologická péče v Kraji Vysočina, která
obsahuje komplexní informace týkající se onkologické péče v Kraji Vysočina. Odbor
zdravotnictví během září provedl aktualizaci této brožury a připravuje tisk této brožury
v počtu 5 tis. kusů. Brožura je určena pro všechny pacienty s onkologickou diagnózou
a pro poskytovatele zdravotních služeb jako zdroj informací o nabídce pomoci při léčbě
tohoto závažného onemocnění ve zdravotnických zařízeních na území Kraje Vysočina.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Metodická pomoc obcím
V souvislosti se zvýšením informovanosti ve věci páchání protiprávních jednání tzv.
„sběračů kovů“ připravil krajský úřad ve spolupráci s ČIŽP, Policií ČR a Institutem
udržitelného rozvoje měst a obcí dne 7. 10. 2014 seminář „Provádění kontrol zařízení ke
sběru a výkupu kovů". Na semináři byly podrobně vysvětleny kompetence obcí a ČIŽP
a nastíněn další postup v otázce prevence.
V rámci metodické pomoci obcím pořádal Odbor životního prostředí a zemědělství
seminář v oblasti odpadového hospodářství pro pracovníky obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností na téma: „Zpracování evidence odpadů za ohlašovací období
roku 2013“, a to ve čtvrtek 9. 10. 2014.
Vzhledem k tomu, že podle § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění, poskytuje krajský úřad odbornou a metodickou pomoc obcím a obecní
úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají veřejnou správu na úseku ochrany
ovzduší, konala se pracovní porada týkající se řešení problematiky zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění ve dnech 6. 10. – 7. 10. 2014 ve spolupráci
s Jihočeským krajem na jeho území. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 87/2014
Sb. od 1. 6. 2014, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., jež doplňuje povinnost
vycházet z Programů zlepšování kvality ovzduší a z úrovně znečištění při vydávání
závazných stanovisek z hlediska ochrany ovzduší i pro obce s rozšířenou působností, byl
na metodické poradě hlavně prezentován Program zlepšení kvality ovzduší (Program) Zóna CZ03 Jihozápad a Zóna CZ06Z Jihovýchod.



Konference „Za čistou řeku Jihlavu“ dne 25. 9. 2014
OŽPZ pod záštitou gesčního radního Zdeňka Chláda, ministra zemědělství a ministra
životního prostředí uspořádal v sídle kraje v Jihlavě dne 25. 9. 2014 první regionální
konferenci „Za čistou řeku Jihlavu“. Na konferenci byl prezentován Jakostní model povodí
řeky Jihlavy nad vodním dílem (VD) Dalešice, který komplexně zmapoval stav
povrchových vod v povodí nad VD Dalešice, identifikoval bodové i plošné zdroje
znečištění, posoudil jejich vliv na jakost povrchových vod a navrhl opatření vedoucí
k efektivnímu snížení koncentrací znečišťujících látek zejména fosforu a dusíku. Cílem
konference bylo zejména hledání možností snížení znečištění povrchových vod
s ohledem na dotační politiku kraje, České republiky a Evropské unie. Prezentace
a závěry konference jsou zveřejněny v dokumentech OŽPZ, oddělení vodního
hospodářství.



Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
OŽPZ zajišťuje komplexní aktualizaci zásadního koncepčního materiálu kraje v oblasti
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu - Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje
Vysočina (PRVKUK). PRVKUK 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. Do října 2014 proběhla pracovní
projednání s obcemi podle jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
V současné době se posuzují a zapracovávají změny týkající se jednotlivých obcí.
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Národní výstava českého strakatého skotu v Radešínské Svratce
Dne 11. 9. 2014 se uskutečnila již XII. Národní výstava “Den českého strakatého skotu“
v Radešínské Svratce. Tato výstava byla přehlídkou významných úspěchů chovatelů
skotu nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Kraj Vysočina – OŽPZ se zde
prezentoval společně s Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov Kraje Vysočina ve
společném stánku, kde byl mimo jiné propagován i mák a kmín, jenž neoddělitelně patří
k plodinám pěstovaným v Kraji Vysočina.



Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě
Ve dnech 25. - 27. 9. 2014 proběhly v Havlíčkově Brodě již 24. bramborářské dny.
V pátek 26. 9. 2014 se uskutečnil odborný seminář pěstitelů brambor z celé České
republiky - zde byly předneseny úspěchy bramborářství, ale i diskutovány problémy,
kterým musí bramboráři dlouhodobě čelit. Obdobné problémy ve svých příspěvcích
zmiňovali i zahraniční hosté. Kraj Vysočina - OŽPZ se ve spolupráci s Krajskou
agenturou pro zemědělství a venkov Kraje Vysočina v rámci aktivit Celostátní sítě
prezentoval ve společném stánku a poskytoval aktuální informace z agrárního sektoru.



Propagace zemědělství na Vysočině
Pro žáky II. stupně základních škol jsme uspořádali pět akcí zaměřených na představení
moderních zemědělských farem a přiblížení možností, které nabízí práce v zemědělství.
Pokusili jsme se vzbudit zájem mladé generace o práci v agrárním sektoru, a tím
nastartovat mezigenerační výměnu v tomto oboru. Jednotlivé akce byly zajištěny
zemědělskými podniky, které oslovily ke spolupráci základní školy ve svém okolí.
Finanční prostředky, vynaložené na tyto akce, byly čerpány z rozpočtu Kraje Vysočina
a Krajské agentury pro zemědělství a venkov Kraje Vysočina v rámci propagace
Celostátní sítě pro venkov.



Lesní pedagogika jako prostředek vzdělávání, výchovy a komunikace
Dne 24. 9. 2014 proběhl, mimo jiné ve spolupráci s Krajem Vysočina, v okolí Křemešníku
na Pelhřimovsku odborný seminář zaměřený na lesní pedagogiku. V dopolední části se
účastníci semináře seznámili s příklady dobré praxe LDO Přibyslav a Městských lesů
Chrudim, tématy dalších přednášek bylo právní minimum pro provozovatele lesní
pedagogiky, finanční podpora aktivit lesní pedagogiky z rozpočtu Kraje Vysočina či
informace od Sdružení lesních pedagogů v ČR. Program celého dne završila odpolední
část zaměřená na ukázky aktivit lesní pedagogiky v terénu. Další akce související s lesní
pedagogikou proběhly v oboře Lesonice na Třebíčsku a ve Vílanci na Jihlavsku.



Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Dne 14. 10. 2014 proběhl v Moravských Budějovicích ve spolupráci s Krajským úřadem
Kraje Vysočina seminář na téma rok účinného zákona o uvádění dřeva a dřevařských
výrobků na trh. Zástupci vlastníků lesa, obchodníci se dřevem, odborní lesní hospodáři
a zpracovatelé dřeva obdrželi informace potřebné ke své činnosti. Obsahem semináře
byl komentář nejen předmětného zákona a navazující vyhlášky, ale i předpisy
Evropského společenství, které se k problematice přímo váží.



Zákon o církevních restitucích
V souvislosti se zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi dochází i na Vysočině k postupnému vydávání majetku církvím. Kromě
jiného je postupně předávána zemědělská a lesní půda. Tím dochází a bude docházet ke
změnám lesních hospodářských plánů, majetkové změny se promítají i do oblasti držení
a užívání honiteb. V souvislosti s tímto procesem probíhá celá řada jednání, kdy se hledá
optimální řešení konkrétních situací a zájmů jednotlivých subjektů.
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Péče o zvláště chráněná území
V podzimních měsících pokračovala realizace opatření ve zvláště chráněných územích.
Po převládajících sečích v létě započaly práce, které je nutné provádět v období
vegetačního klidu, převážně probírky keřových porostů a dřevin, případná pastva apod.
Ve velkém rozsahu probíhala kontrola a přebírání uskutečněných prací. Nyní probíhají
výběrová řízení na geodetické vytyčení hranic ZCHÚ a pruhové značení a doplnění
chybějících tabulí v terénu s malým státním znakem. Jedná se o přírodní památky
a rezervace původně vyhlášené před rokem 1989, které je zapotřebí novelizovat tak, aby
odpovídalo vyhlášení současným legislativním podmínkám, vlastnickým vztahům a stavu
předmětu ochrany. Jedná se o geodetické podklady pro přírodní památku Šebeň
a přírodní památku Dobrá Voda, přírodní rezervaci Stvořidla, přírodní rezervaci Velká
a Malá olšina, přírodní památku Heřmanov, přírodní rezervaci Štamberk a Kamenné
moře, přírodní rezervaci Kladinský potok a přírodní památku Kejtovské louky.



Kulatý stůl pro neziskové organizace
Dne 11. 11. 2014 uspořádá Odbor životního prostředí a zemědělství již II. ročník besedy
(diskuze) u kulatého stolu s odborníky z nevládních neziskových organizací. Nyní bude
diskuze zaměřena pouze na praktickou ochranu přírody a krajiny, na management
zvláště chráněných území a lokalit Natura 2000 a na možnosti uzavírání víceletých smluv
o péči o maloplošná zvláště chráněná území.



Novela zákona o ZPF
Dne 6. 11. 2014 proběhne ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí metodická
porada pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností o novele zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu. V rámci tohoto metodického proškolení budou
sděleny informace o souvisejících agendách, nových postupů a prováděcích předpisech.

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,
dozorové činnosti a registrace dobrovolných svazků obcí.
OddOSČ se organizačně podílelo na přípravě návštěvy veřejné ochránkyně práv na
krajském úřadě a obecně v Kraji Vysočina.
Na ostatních shora uvedených úsecích zajišťovalo OddOSČ běžné pracovní činnosti
(včetně organizace porady tajemníků obecních úřadů).



Úsek voleb
OddOSČ organizačně technicky zajistilo přípravu, průběh a provedení voleb do
zastupitelstev obcí; ve dnech voleb do zastupitelstev obcí a I. a II. kola voleb do 1/3
Senátu Parlamentu České republiky provádělo kontrolu průběhu hlasování ve volebních
místnostech.

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


Projekty spolufinancované z ROP JV
- Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ –
nachází se ve fázi udržitelnosti, pokračují práce na vyúčtování závěrečné
monitorovací zprávy s žádostí o platbu a přepočtem finanční mezery, dokladová
kontrola poskytovatelem dotace. Dokončen audit tohoto projektu Ministerstvem
financí.
- 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 – muzeí,
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galeriemi a pamětními síněmi – po dobu udržitelnosti projektu. Vypracování roční
monitorovací zprávy o zajištění 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 projekt



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 – zahájení výběrového řízení
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,
- spolupráce na zajištění 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, aktualizace zásad),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, aktualizace pravidel),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (kontrola
vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, průběžná kontrola),
- dotace na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst u příležitosti ukončení
2. světové války - administrace (přijímání žádostí, vyhodnocení a předložení do
příslušných orgánů kraje)
- 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 (uzavírání
smluv o poskytnutí dotací),
- dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek – příprava
aktualizovaných zásad na rok 2015 a jejich předložení ke schválení
- 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“ – uzavírání smluv
- „Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – administrace a konzultace nad průběžným
plněním kritérií, kontrola vyúčtování a poskytování dotací ukončeným projektům,
průběžná kontrola, aktualizace zásad.



Koncepční a programové materiály
- Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina pro léta 2014-2020“ –
součinnost s další fází – veřejné projednání koncepce a SEA vyhodnocení,
vypořádání připomínek, závěrečné stanovisko MŽP.
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Analýza turistického potenciálu kraje Vysočina - práce zpracovávaná VŠPJ, průběžné
konzultace a úpravy, finalizace Studie proveditelnosti webového cykloportálu Kraje
Vysočina - finalizace zadané studie.

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),
- kontrola výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností (Městský úřad
Třebíč)
- příprava a realizace semináře k problematice Aktuálních možností financování
obnovy a uchování kulturního dědictví ve spolupráci s Omnium z.s.

ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
- Ve dnech 25. – 28. 9. 2014 se uskutečnila pracovní cesta hejtmana a zástupců firem do
Minské oblasti Běloruska, bylo podepsáno Memorandum mezi Krajem Vysočina
a Minskou oblastí;
- Dne 29. 9. 2014 se konalo setkání rady kraje se starosty všech obcí Kraje Vysočina
a poslanci a senátory, setkání se uskutečnilo v Polné;
- Ve dnech 1. – 4. 10. 2014 proběhla pracovní cesta do partnerského regionu Zakarpatská
oblast Ukrajiny – slavnostní předávání investičních projektů roku 2014 do užívání;
- Dne 23. 10. 2014 se konal slavnostní večer u příležitosti předávání nejvyšších ocenění
Kraje Vysočina v Horáckém divadle Jihlava, bylo oceněno 10 osobností Kraje Vysočina.
- Dne 17. 10. 2014 proběhlo v Novém Veselí sázení stromů. Prezident České republiky
a 12 hejtmanů moravských a českých krajů, Constantin Kinský, majitel pozemků
a starosta městyse Zdeněk Křivánek v Novém Veselí na Vysočině vysadili alej šestnácti
dubů zimních. Na pozemcích patřících šlechtické rodině Kinských v lokalitě místního
rybníka nově poroste dvojřadí dlouhé 25 metrů. Prezident alej věnoval památce
zesnulého studenta žďárské střední školy Petra Vejvody.


Prevence kriminality
V rámci činnosti pracovní skupiny jmenované ředitelem krajského úřadu pro řešení
problematiky snižování negativního dopadu trestné činnosti páchané pod vlivem alkoholu
byly vyhotoveny kartičky s údaji o délce odbourávání alkoholu v krvi a s údaji o sankcích
za porušení zákona o požívání alkoholu. Celkem 36 tis. kartiček bylo vyhotoveno na
základě požadavku ORP, které je budou předávat novým držitelů řidičských průkazů
nebo držitelům řidičských průkazů předávaných po jejich zadržení.



Jednání pracovní skupiny „OXID UHELNATÝ“
Dne 22. 9. 2014 se v Jihlavě uskutečnilo další jednání pracovní skupiny „OXID
UHELNATÝ“. Zúčastnění zástupci projednali dosavadní metody, formy a působení
preventivní kampaně na cílové skupiny a upřesnili realizaci některých dalších
plánovaných opatření jako např. informační kampaň do škol, přípravu odborného
semináře pro servisní a revizní techniky plynových spotřebičů, který se uskuteční
26. 11. 2014 v sídle kraje.



Porada pracovníků krizového řízení
Dne 29. 9. 2014 zorganizoval OSH-Oddělení krizového řízení a bezpečnosti metodickou
poradu úseku krizového řízení pro tajemníky bezpečnostních rad obcí s rozšířenou
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působností. Porady se rovněž účastnili zástupci Krajského vojenského velitelství Jihlava,
Krajského ředitelství HZS, Krajského ředitelstvím Policie ČR, zástupce Krajské
hygienické stanice a Správy státních hmotných rezerv. Předmětem porady bylo
informování a projednání konkrétní plánovací přípravy v oblastech krizového řízení,
hospodářských opatření pro krizové stavy, obranného plánování, ropné bezpečnosti a
opatření k ochraně veřejného zdraví při výskytu vysoce nakažlivé nemoci.


Porada před zimním obdobím na komunikacích Kraje Vysočina
Dne 15. 10. 2014 zorganizoval OSH-OKŘB poradu vybraných složek IZS k problematice
přípravy na nastávající zimní období a probíhající rekonstrukce dálnice D1. Porady se
zúčastnili zástupci složek IZS, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajské správy a údržby
silnic Vysočin p. o, odtahové služby a krajského úřadu. Cílem jednání byla vzájemná
informovanost o organizační, materiální a technické připravenosti všech zúčastněných na
nastávající zimní období. Rovněž byl projednán plán oprav komunikací včetně dálnice D1
v nastávajícím období.



Cvičení „Zdroje 2014“
V termínu 11. až 12. 11. 2014 je plánováno provedení cvičení „Zdroje 2014“. Jedná se
o společné vnitrostátní vícestupňové cvičení Správy státních hmotných rezerv, zástupců
resortů v odborné pracovní skupině Ústředního krizového štábu pro koordinaci
zabezpečení věcnými zdroji a orgánů krizového řízení Jihomoravského, Plzeňského kraje
a Kraje Vysočina a vybraných obcí s rozšířenou působností těchto krajů.
Námětem cvičení je fiktivní povodňová situace ve výše zmíněných krajích, účelově
orientovaná ke splnění stanovených cílů zaměřených výlučně na oblast hospodářských
opatření pro krizové stavy, především pak na řešení problematiky zabezpečení věcnými
zdroji ve stanoveném systému jejich vyžadování a poskytování. V rámci Kraje Vysočina
se cvičení zúčastní dotčení členové Krizového štábu Kraje Vysočina a krizových štábů
ORP Humpolec a Žďár nad Sázavou. V průběhu měsíce října OSH-OKŘB organizoval
pro zástupce ORP i členy krizového štábu kraje plánovací přípravu ke cvičení.



Přeshraniční výstava Hrady/Burgen
Čtvrt století po pádu „železné opony“ spojilo téma mapující historické příhraniční objekty
sbírky Kraje Vysočina se sbírkami partnerského Dolního Rakouska. Výstavu Hrady
česko-rakouského pomezí zahájili společně hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek
a náměstek zemského hejtmana Dolního Rakouska Wolfgang Sobotka. Výstava byla
k vidění v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě od 3. září do 19. října 2014.



Návštěva zástupců Červeného kříže Dolního Rakouska
Na čtyři desítky zástupců Rakouského Červeného kříže z partnerského Dolního
Rakouska navštívily Kraj Vysočina. Celodenní odborný program byl zaměřen na
prezentaci fungování Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina. Při této
příležitosti se s hejtmanem Kraje Vysočina setkali okresní hejtman Waidhofen/Thaya pan
Franz Kemetmüller a prezident Dolnorakouského Červeného kříže pan Wilibald Sauer.
Během programu se hosté setkali se zástupcem Oblastního spolku Českého červeného
kříže Jihlava, ZZS KV, Nemocnice Jihlava, HSZ KV a jihlavské zdravotnické školy.



Setkání ředitelů krajských knihoven a profesionálních divadel Kraje Vysočina
a Nitranského samosprávného kraje
OSH zprostředkoval ve dnech 1. a 2. října 2014 setkání ředitelky Krajské knižnice Karola
Kmeťka v Nitře paní Moniky Lobodášové s ředitelkou Krajské knihovny Vysočiny
Havlíčkův Brod paní Jitkou Hladíkovou a ředitele Divadla A. Bagara v Nitře pana Jána
Grešša s ředitelem Horáckého divadla Jihlava panem Josefem Filou. Při této příležitosti
se setkali i pracovníci odborů, resp. oddělení kultury obou úřadů partnerských regionů.
Návštěva by měla být impulzem k zintenzivnění vztahů v oblasti kultury.
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Open Days v Bruselu
Belgická metropole hostila 6. až 9. října 2014 již dvanáctý ročník akce Open DaysEvropského týdne regionů a měst. Do Bruselu přijelo na šest tisíc reprezentantů regionů,
měst, výzkumných institucí i byznysu, aby na více než stovce seminářů sdíleli své
zkušenosti a domlouvali projektová partnerství. Kraj Vysočina se aktivně představil na
semináři s názvem Řešení nerovností ve zdraví – jak se vypořádat s demografickou
výzvou.



Představení nástěnného kalendáře Kraje Vysočina
Detaily jsou tématem nástěnného kalendáře pro rok 2015 vydaného v limitované sérii
Krajem Vysočina, Krajskou hospodářskou komorou a Krajskou agrární komorou. Dne
16. října byl kalendář za přítomnosti hostů a partnerů projektu slavnostně představen.
Kalendáře jsou vydány v nákladu 5 000 ks a jejich příjemci jsou např. starostové měst
a obcí v Kraji Vysočina, poslanci a senátoři za Kraj Vysočina, příspěvkové organizace
Kraje Vysočina a další.



Kouzelný karavan z Champagne-Ardenne
Malý kočovný promítací sál nazvaný Kouzelný karavan přijel z francouzského regionu
Champagne-Ardenne a od 24. do 28. října 2014 je součástí doprovodného programu
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. V parku u jihlavského kina Dukla
nabídne sérii krátkých francouzských filmů s českými titulky. „Karavan“ je dalším
výstupem spolupráce Kraje Vysočina s přeshraničními partnery.



Prezentace Kraje Vysočina v Paříži
Kraj Vysočina byl pozván velvyslankyní ČR v Paříži k prezentaci v rámci recepce ke
státnímu svátku ČR na Zastupitelském úřadě ČR v Paříži, která se konala dne 30. října
2014. Bylo zde prezentováno partnerství Kraje Vysočina s francouzským regionem
Champagne-Ardenne. Při této příležitosti se uskutečnila v Českém centru v Paříži také
výstava grafik Emanuela Ranného s vernisáží dne 29. října 2014. Občerstvení k recepci
i vernisáži uvedené výstavy připravili z regionálních potravin studenti hotelových škol
z Havlíčkova Brodu, Třebíče a Velkého Meziříčí.



Tripartitní setkání nejvyšších představitelů krajů Chmapagne-Ardenne,
Nitranského samosprávného kraje a Kraje Vysočina
Kraj Vysočina hostil ve dnech 12. – 14. listopadu 2014 po třech letech každoroční setkání
hejtmanů partnerských regionů. Pozvání přijali pan Jean-Paul Bachy, prezident regionu
Champagne-Ardenne i pan Milan Belica, předseda Nitranského samosprávného kraje
s dalšími hosty, členy stálých konferencí pro spolupráci s Krajem Vysočina. Po přivítání
v sídle Kraje Vysočina a společném setkání se členy Rady Kraje Vysočina navštívili
hosté firmu Sporten v Novém Městě na Moravě, Vysočina Arénu a novoměstskou
nemocnici, kde otevřeli výstavu fotografií partnerských regionů. Program byl zakončen
návštěvou kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře a setkáním s manželi
Kinskými na zámku ve Žďáru nad Sázavou.



Drakiáda s Krajem Vysočina
Kraj Vysočina společně se sdružením Slunce uspořádali v neděli 26. října 2014 na kopci
Skalka v Jihlavě již šestý ročník Drakiády s Krajem Vysočina. Aktivního odpoledne pro
širokou veřejnost - především pro rodiny s dětmi se zúčastnilo přes 300 návštěvníků a na
obloze se ve větru prohánělo přes 70 draků. Akce byla z pohledu návštěvníků velmi
dobře hodnocena a i Kraj Vysočina vnímá Drakiádu jako jednu ze zajímavých akcí
pořádaných pro veřejnost.



Česko-čínské podnikatelské fórum
Kraj Vysočina hostil dne 30. října 2014 česko-čínské podnikatelské fórum, jehož součástí
bylo oficiální přijetí guvernéra provincie Hubei Wang Guoshenga. V průběhu fóra, kterého
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se zúčastnilo 84 zástupců čínské strany a 56 zástupců české strany, se představily firmy
z Vysočiny i provincie Hubei. Odpolední program byl pro čínskou stranu připraven formou
návštěv firem na Vysočině a představením podnikatelských možností.
Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Veřejné fórum Kraje Vysočina
Veřejné fórum Kraje Vysočina se konalo dne 12. listopadu 2014, od 13.30 hod. v sídle
krajského úřadu. Toto setkání bylo určeno zástupcům příspěvkových organizací,
odborných institucí, NNO, podnikatelům a jejich sdružením, zástupcům veřejné správy
a veřejnosti. Ti se u kulatých stolů, které byly rozděleny oborově podle oblastí Programu
rozvoje Kraje Vysočina, zabývali diskusí o největších problémech v těchto oblastech.
Výsledkem fóra byla definice deseti největších problémů v kraji. Kraj tato fóra realizuje
jednou za dva roky, aby splnil povinnost realizátora místní Agendy 21, která je mu dána
dle Kritérií MA21 schválených Radou vlády pro udržitelný rozvoj.



Přeshraniční cena 2014
Dne 31. 10. 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Přeshraniční cena. Do
mezinárodního kola byly nominovány vítězné projekty ze soutěže Skutek roku, vítězné
obce soutěže Vesnice roku a vybrané projekty soutěže Zlatá Jeřabina a projekty
z obdobných soutěží v Dolním Rakousku. Projekty posuzovala mezinárodní komise.
Zástupci z Kraje Vysočina zvítězili v pěti kategoriích z dvanácti.



První jednání Regionální stálé konference Kraje Vysočina
Ve čtvrtek 16. října 2014 proběhlo první zasedání Regionální stále konference Kraje
Vysočina (dále i RSK). Tento orgán funguje na bázi partnerství, předsedou je hejtman
a tvoří jej zástupci regionálních partnerů (kraj, města, obce, MAS, hospodářští a sociální
partneři). Sedmnáct členů regionální konference je oborově určeno dle metodiky MMR,
osmnáctý volitelný člen byl zvolen na prvním jednání a stal se jím zástupce agrárního
sektoru.
Na prvním jednání projednala RSK všechny nutné náležitosti, tedy schválila statut,
jednací řád a sekretariát, byl zvolen místopředseda, dále zástupce a náhradník do
Národní stálé konference.
Zásadním úkolem RSK je příprava tzv. Regionálního akčního plánu (RAP), který by se
měl stát na základě zmapované absorpční kapacity 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 i zástupce 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.



Seminář „Cesta k udržitelnému stavění“
V rámci projektu CEC5 (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných
zdrojů energie ve veřejných budovách), OP Central Europe, proběhl dne 30. 9. 2014
v sídle Kraje Vysočina odborný seminář „CESBA – Cesta k udržitelnému stavění“. Cílem
semináře bylo seznámit odbornou i laickou veřejnost s hlavním mezinárodním výstupem
projektu, kterým je CESBA - nový společný evropský standard pro hodnocení
energetické náročnosti a udržitelnosti budov. Součástí semináře byla rovněž studijní
návštěva a prohlídka nové nízkoenergetické budovy v Ústavu sociální péče Lidmaň, jejíž
výstavbu projekt CEC5 spolufinancoval.
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Závěrečná konference projektu RAILHUC
Dne 15. 10. 2014 se v Bologni uskutečnila závěrečná konference projektu RAILHUC
(Železniční uzlová města a TEN-T sítě), OP Central Europe. Vedoucí partner projektu,
italský region Emilia-Romagna, zde prezentoval výsledky tříleté spolupráce 12 partnerů
ze 7 zemí střední Evropy v oblasti integrace místních a regionálních dopravních systémů
do dopravních sítí vyšších řádů.
Hlavním výstupem projektu RAILHUC v Kraji Vysočina bylo zpracování koncepčního
materiálu „RAILHUC – Přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy v Kraji
Vysočina“, který řeší varianty rozvoje veřejné dopravy v kraji, vč. návrhu konkrétních
opatření ke zvýšení úrovně a kvality železniční dopravy a k podpoře dostupnosti kraje
různými druhy dopravy.
Realizace projektu probíhá od 1. 10. 2011, s ukončením 31. 12. 2014.



Soutěž „Představ Evropský region Dunaj Vltava“
S cílem zvýšení povědomí o své existenci mezi mladými lidmi vyhlásil Evropský region
Dunaj-Vltava (dále jen ERDV) na jaře letošního roku soutěž pro studenty středních škol
s názvem „Představ Evropský region Dunaj-Vltava aneb co se změnilo 25 let po pádu
železné opony. Uzávěrka podání soutěžních příspěvků byla 15. 9. 2014, soutěž měla
dvoukolový průběh (7 regionálních kol v partnerských regionech – 3 nejlepší příspěvky za
každý region postoupily do mezinárodního kola). Slavnostní vyhlášení regionálního kola
za Kraj Vysočina proběhlo dne 3. 10. 2014 na Krajském úřadě Kraje Vysočina, slavnostní
vyhlášení mezinárodního kola soutěže se uskutečnilo 5. 11. 2014 na Krajském úřadě
Kraje Vysočina. V mezinárodním kole se umístil na 2. místě příspěvek studentek
Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga za Žďáru nad Sázavou.

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


Setkání vedoucích interních auditorů krajských úřadů se zástupci Ministerstva
financí
Oddělení interního auditu uspořádalo pravidelnou poradu vedoucích odborů interních
auditorů krajských úřadů. Na jednání přijal pozvání i I. náměstek ministra financí
Ing. Lukáš Wagenknecht. Ten spolu s dalšími zástupci Ministerstva financí představil
interním auditorům své záměry a novinky z vývoje legislativy týkající se řídícího
a kontrolního systému ve veřejné správě. S interními auditory diskutovali o nové právní
úpravě týkající se nejen interního auditu, ale také řídící (finanční) kontroly a některých
dalších důležitých oblastí.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 39 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 1 návrhu ústavního zákona, k 14
návrhům zákona, k 5 návrhům nařízení vlády, k 10 návrhům vyhlášek a k 9 návrhům
materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Krajský úřad Kraje Vysočina obhájil a převzal nejvyšší ocenění Podnik podporující
zdraví III. stupně
OddŘLZ je nositelem strategického cíle P23 krajského úřadu pro období 2013 – 2015
„Do konce roku 2014 obhájíme titul „Podnik podporující zdraví III. stupně. Každoročně
budeme realizovat minimálně dvě akce na podporu zdraví zaměstnanců nebo slaďování
17 (celkem 19)

ZK-06-2014-03, př. 3
Počet stran: 19
rodinného a pracovního života zaměstnanců nebo v oblasti rovných příležitostí.“ OddŘLZ
koordinuje činnosti ustanovené pracovní skupiny a značnou měrou přispívá k realizaci
aktivit. OddŘLZ zpracovalo přihlášku a podklady k účasti v soutěži Podnik podporující
zdraví 2014 vedoucí k možnosti získání uvedeného ocenění. Účast v soutěži v roce 2014
podpořila a svým usnesením č. 0524/10/2014/RK ze dne 18. 3. 2014 schválila rada kraje.
Na základě podané přihlášky proběhl na krajském úřadě audit Státního zdravotního
ústavu Praha. Audit byl realizován za účelem ověření kvality podpory zdraví a péče
o zdraví zaměstnanců přímo v organizaci. Byl zaměřen na kontinuitu již dříve
dosažených výsledků a na jejich zlepšování. V návaznosti na již udělená ocenění (v roce
2007 to byl získaný titul Podnik podporující zdraví I. stupně, v roce 2009 pak ocenění
Podnik podporující zdraví II. stupně, v roce 2011 získáno nejvyšší ocenění Podnik
podporující zdraví III. stupně) byla hodnocena kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti
zpracovaná podle kritérií Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti. Krajský úřad obhájil
a znovu získal nejvyšší ocenění udělované Státním zdravotním ústavem Praha. Může se
tak pyšnit oceněním a užívat titul Podnik podporující zdraví III. stupně další tři roky.
Slavnostní vyhlašování oceněných podniků a předání ocenění řediteli krajského úřadu
proběhlo dne 21. 10. 2014 v Kaiserštejnském paláci v Praze.


Metodická podpora příspěvkovým organizacím a obcím v oblasti pracovněprávní
OddŘLZ v rámci metodické pomoci zpracovalo a rozeslalo obcím a příspěvkovým
organizacím zřizovaných Krajem Vysočina informaci o změně nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
kterou došlo mj. k úpravě stupnic platových tarifů, jejich navýšení o 3,5 % a k výraznému
zúžení okruhu zaměstnanců, u nichž lze uplatit zvláštní způsob určení platového tarifu,
tzv. plovoucí tarify.



Plošné zpracování platových výměrů
V návaznosti na výše uvedenou změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zpracovalo OddŘLZ nové
platové výměry k 1. 11. 2014 všem zaměstnancům zařazeným do Krajského úřadu Kraje
Vysočina a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.



Meziresortní připomínkové řízení
OddŘLZ se podílelo na uplatnění zásadních připomínek Kraje Vysočina v rámci
meziresortního připomínkového řízení k materiálu "Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů“ a dále na uplatnění zásadních připomínek (včetně účasti na
vypořádání připomínek) v rámci meziresortního připomínkového řízení k materiálu
„Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů".



Obnovení akreditací vzdělávacích programů pro průběžné vzdělávání a obnovení
akreditace vzdělávací instituce
OddŘLZ podalo na MV ČR žádosti o obnovení akreditací vzdělávacích programů, které
má Kraj Vysočina za akreditované a obnovení akreditace vzdělávací instituce. Akreditace
vzdělávacím programům a instituci se dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů uděluje na dobu 3 let. Kraj Vysočina má zaakreditováno
18 vzdělávacích programů, z toho u 2 z nich končí akreditace a dále končí také
akreditace Kraji Vysočina jako vzdělávací instituci. Byla podána žádost o obnovení
akreditace na vzdělávací programy: Vstupní vzdělávání pro obce a Vstupní vzdělávání
pro kraj a dále byla podána žádost o obnovení akreditace vzdělávací instituce.
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Setkání se zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené
OddŘLZ připravilo a organizačně zajistilo setkání vedení úřadu se zaměstnankyněmi na
mateřské a rodičovské dovolené. Setkání bylo realizováno za účelem udržení
neformálního kontaktu s těmito zaměstnankyněmi i v době neaktivního pracovního
poměru ke Kraji Vysočina a s cílem přiblížit jim aktivity, kterých mohou využít, a které
mohou čerpat v průběhu mateřské či rodičovské dovolené, informace o plánovaných
vzdělávacích akcích realizovaných krajským úřadem a možnostech jejich absolvování,
pozvání na významné akce Kraje Vysočina, informace o pohybových a relaxačních
cvičeních, informace o možnosti umístění dětí do mateřské školky). V rámci tohoto
setkání byla maminkám a jejich dětem předvedena ukázka cvičení dětí oddílem Aikido
Jihlava. Setkáním je podporováno slaďování osobního a pracovního života všech
zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu.

V Jihlavě dne 31. 10. 2014
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