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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 23. 6. 2015 s výhledem do 8. 9. 2015
Následující písemná zpráva zachycuje období od 23. 6. 2015 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 21. 8. 2015 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
8. 9. 2015 (5. zasedání v roce 2015). Je přílohou materiálu (ZK-05-2015-03, 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):


Dokončení projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací
zřizovaných Krajem Vysočina
Projekt nastavil jednotnou účetní osnovu pro účtování na rozvahových účtech, nastavil
proces pravidelného automatizovaného sběru dat z účetnictví příspěvkových organizací,
nastavil metodiku finančního plánování, a to jak krátkodobého, tak střednědobého,
a nástroje pro sledování ukazatelů finančního řízení organizací ze získaných dat. Vše
včetně grafické prezentace dat prostřednictvím Portálu PO a datového skladu.

Odbor ekonomický (OE):
 Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2016
Dne 28. 7. 2015 byly radou kraje schváleny Zásady pro tvorbu návrhu rozpočtu kraje na
rok 2016. 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 2016, které bude následně předloženo do
orgánů kraje.


Přezkoumání hospodaření kraje
Dne 8. 8. 2015 obdržel Kraj Vysočina oznámení Ministerstva financí o zahájení
přezkoumání hospodaření kraje za rok 2015. Vedoucí kontrolní skupiny je ing. Hana
Vaďurová. Do konce roku 2015 proběhne I. etapa (I. dílčí přezkoumání), která se bude
zabývat výběrem finančních operací, výběrových řízení, majetkoprávních záležitostí,
smluv apod. realizovaných v prvních devíti měsících roku 2015. 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
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 Horácké divadlo Jihlava
a Krajskou knihovnu Vysočiny Havlíčkův Brod. Předmětem kontroly příspěvkových
organizací jsou 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):


Kraj Vysočina získal prestižní ocenění Special Achievement in GIS
Kraj Vysočina získal na světové konferenci Esri cenu Special Achievement in GIS, která
je udělována inovativním aplikacím geoinformačních technologií z celého světa. Ocenění
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bylo uděleno za úspěšnou implementaci ArcGIS jako základní GIS (Geografický
Informační Systém) platformy pro krajskou samosprávu. Mezi nejviditelnější projekty patří
Geoportál DMVS (Digitální mapa veřejné správy) (http://geoportal.kr-vysocina.cz), kraj
ale zapojuje GIS i do mnoha dalších projektů, například v oblasti lesnictví, telekomunikací
nebo turistiky.


Dokončení zakázky Řehořov
Na základě veřejné zakázky kraje byla v srpnu 2015 dokončena společností M-Soft s.r.o.
trasa optického kabelu sítě ROWANet do Řehořova u Jihlavy. Tato nová trasa je
významná především z toho důvodu, že je pomocí ní připojena optická síť Kamenice
u Jihlavy, budovaná z dotace ROP Jihovýchod. Jak síť Kamenice u Jihlavy, tak trasa
krajské sítě ROWANet jsou tzv. NGA sítě, tj. optické vysokorychlostní sítě umožňující
provoz i komerčních služeb více poskytovatelů. Proto je jedním z výsledků veřejné
zakázky kraje i velkoobchodní nabídka na pronájem této trasy.



Internet v Telči
Dne 29. 7. 2015 se uskutečnil již šestnáctý ročník tradičního semináře organizovaného
odborem informatiky určeného především IT odborníkům i zástupcům měst, obcí a krajů
v Telči. Letos s podtitulem “Elektronická identita a bezpečnost v prostředí
veřejnoprávních sítí“.
Účastníci semináře byli seznámeni s aktuálním stavem regionálních sítí a první NGA sítí
v ČR Datová dálnice Kamenice. Dále jim byly např. představeny novinky k otázce
krajských konektorů a peeringu mezi krajskými sítěmi – CMS, KIVS, Cesnet a strategie
Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v nadcházejícím dotačním programu PIK –
MPO.
Na semináři bylo ze strany Ministerstva vnitra ČR, resp. digitálního šampiona ČR
Ondřeje Felixe, prezentována strategie ČR v oblasti zavádění elektronických identit
obyvatel (el. občanský průkaz).



Soutěž s projektem Kraje pro bezpečný internet
Pracovní skupina k problematice elektronické bezpečnosti představila již popáté soutěž
týkající se právě tématu elektronické bezpečnosti. Soutěž odstartovala již v červnu.
Soutěžící mohou vyplňovat online soutěžní kvíz a zasílat soutěžní práce od 8. června do
31. října 2015. V projektu Kraje pro bezpečný internet je v letošním roce zapojeno
9 krajů. Kromě e-learningový kurzů a soutěží budou také v rámci tohoto projektu
připraveny e-learningové kurzy pro pedagogické pracovníky a plánují se i kurzy pro
seniory. Více viz web PS eCrime.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2015 se v letních měsících
uskutečnily následné kontroly použití veřejných finančních podpor poskytnutých z Fondu
Vysočiny nebo z rozpočtu kraje vybraným příjemcům.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
V polovině měsíce srpna zahájili pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí
krajského úřadu první dílčí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí
v Kraji Vysočina za rok 2015.

2 (celkem 19)

ZK-05-2015-03, př. 3
Počet stran: 19
Oddělení hospodářské správy (OddHS):


Provozní záležitosti
Oddělení hospodářské správy provádí, zajišťuje a realizuje běžné dodávky a služby
související se zajištěním provozu na pracovištích krajského úřadu.
V průběhu prázdnin byla realizována výmalba vestibulu, společných prostor a schodiště
budovy B sídla kraje, údržba plochy bývalých kasáren kpt. Otakara Jaroše, v součinnosti
s odborem informatiky dodávka a montáž nového hlasovacího zařízení pro kongresový
sál.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo provedeno 10 kontrol státního odborného dozoru u dopravců,
při nichž bylo zkontrolováno 50 vozidel a 15 kontrol státního odborného dozoru na
silnicích, při nichž bylo zkontrolováno 85 vozidel. Bylo uloženo 10 pokut ve správním
řízení v celkové výši 307 000 Kč. Bylo vydáno 41 příkazů o uložení pokuty z vybraných
kaucí v celkové výši 663 000 Kč. Jedna kauce ve výši 10 000 Kč byla vrácena.
Bylo řešeno 34 odvolání.



Projektové řízení
Spolupráce s odborem regionálního rozvoje, odborem kultury, památkové péče
a cestovníhu ruchu a Vysočina Tourism, p.o. na přípravě projektové žádosti Building
Bridges do programu START (Danube Region Project Fund); partnery jsou Jikord, s.r.o.
a Verkehrsverbund Ost Region; cílem projektu je zvýšení atraktivity přeshraniční
autobusové linky Telč – Raabs an der Thaya..
Příprava podkladů pro pracovní skupinu Doprava Regionální stálé konference pro území
Kraje Vysočina za účelem čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního
programu v oblasti dopravní infrastruktury.
Audit projektu II/408 Jemnice – Dobrá Voda ze strany Auditního orgánu Ministerstva
financí ČR.



Investiční výstavba
Probíhá 1 výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací akcí hrazených z rozpočtu
kraje.
Bylo dokončeno 6 výběrových řízení na zhotovitele stavebních prací hrazených
z rozpočtu kraje.
Bylo dokončeno 12 výběrových řízení na vypracování diagnostiky mostů a 6 výběrových
řízení na diagnostiky a zaměření leaserscanerem silnic.
Probíhá realizace 18 staveb hrazených z rozpočtu kraje a Státního fondu dopravní
infrastruktury. Probíhá realizace 8 staveb spolufinancovaných z prostředků EU.
Bylo dokončeno a předáno 6 projektových dokumentací.



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Veřejná zakázka na zimní údržbu silnic I. tříd v Kraji Vysočina – byla podána námitka na
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Probíhají práce na plánu zimní údržby pro zimní období 2015 - 2016.
Byla realizována výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací na akce financované
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.



Dopravní obslužnost
Projednání Analýzy potenciálů přeshraniční veřejné dopravy AT – CZ.
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Jednání s ČD Regionálním obchodním centrem Jihlava k tarifní problematice a zajištění
drážní dopravy po roce 2019.
Jednání na generálním ředitelství ČD a.s., odboru kolejových vozidel, k otázce zajištění
drážních vozidel na připravovaný dopravní model.
Jednání s Ministerstvem dopravy ČR ohledně připravovaného memoranda mezi Krajem
Vysočina a MD ČR zabývající se otázkou funkčnosti dopravního řešení drážní dopravy
v Kraji Vysočina.
Řešení problematiky smlouvy s Jindřichohradeckými místními dráhami, a.s.
Předání částí díla:
 zpracování sítě páteřních linek drážní a veřejné linkové dopravy a vypracování
rámcových jízdních řádů,
 zpracování sítě ostatních linek a vypracování rámcových jízdních řádů,
 vypracování metodiky kontroly plnění všeobecných i specifických kvalitativních
standardů,
 analýza nákladů na vozidla (pořizovací náklady a provozní náklady) v průběhu
kontraktu podle jejich stáří ve variantách (přesný popis postupu výpočtu a odborných
odhadů),
 návrh řešení problematiky nákupu jízdenky na linkách, kde je zavedeno
samoobslužné odbavení cestujících,
 zpracování zónového uspořádání ve velikosti zóny 1 – 2 obce, číslování zón,
přiřazení zastávek k zóně,
 sestavení matice počtu tarifních jednic ve všech přípustných relacích a sestavení
matice průměrné kilometrické vzdálenosti spojení mezi jednotlivými zónami,
 stanovení časové platnosti jednorázových jízdenek (podle počtu tarifních jednic),
 sestavení tarifu (ceníku jízdného) podle počtu tarifních jednic včetně smluvních
přepravních a tarifních podmínek a číselníků.
Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Na účet kraje byla složena první část kupní ceny za areál bývalé Zemědělské školy
v Havlíčkově Brodě, prodej dalších nepotřebných nemovitostí se připravuje.
Průběžně se řeší majetkoprávní vypořádávání pozemků pod silnice II. a III. tříd mezi
krajem a vlastníky, aktuálně jsou předkládány samosprávným orgánům návrhy na řešení
více než 30 000 m2 pozemků.
Intenzivně je řešena majetkoprávní příprava dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy.
Probíhá příprava a kroky vedoucí ke změně pojišťovacího makléře Kraje Vysočina a jeho
příspěvkových organizací.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Probíhají veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací u velkých investic v oblasti
zdravotnictví - Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny, Nemocnice Třebíč –
pavilon chirurgických oborů a Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13.
Byla provedena demolice bývalého infekčního pavilonu v Nemocnici Jihlava.
Průběžně probíhá příprava a realizace akcí zařazených v rozpočtu kraje pro rok 2015,
dokončují se zejména akce realizované v průběhu prázdnin ve školských budovách.
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SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):


Podání žádosti o dotaci MPSV pro rok 2016
Odbor sociálních věcí vypracoval v návaznosti na schválený střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb žádost o dotaci MPSV na financování provozních nákladů sociálních
služeb na území kraje a zajistil řádné podání této žádosti.



Projednání výhledů hospodaření příspěvkových organizací
Odbor sociálních věcí ve spolupráci s ekonomickým odborem projednal se všemi
příspěvkovými organizacemi na úseku sociálních věcí rozbory jejich hospodaření za
první pololetí a výhledy hospodaření do konce roku. Předmětem projednání byly zejména
problémy, které mají vliv na financování provozu a možné zdroje dofinancování nákladů
spojených zejména s nárůsty platů.



Vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb
Kraje Vysočina
Odbor sociálních věcí zajistil vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o zařazení do Krajské
sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Podle této výzvy s metodickou pomocí odboru
žádali poskytovatelé sociálních služeb o zařazení nových kapacit do sítě sociálních
služeb spolufinancovaných krajem. Následné vyhodnocení podaných žádost bylo
stěžejním procesem na úseku plánování a financování sociálních služeb.



Oddělení sociální ochrany a prevence
Dne 5. 9. 2015 se uskutečnilo v rámci Rodinného dne v ZOO setkání pěstounských rodin
našeho kraje. Na místě byl k dispozici psycholog, který poskytl konzultace pěstounům
i dětem svěřeným do pěstounské péče.
Dne 25. 6. a 31. 8. 2015 byly provedeny dvě kontroly výkonu přenesené působnosti na
úseku sociální práce obecních úřadů a dne 5. 8. 2015 byla uskutečněna metodická
návštěva obecního úřadu.
U agendy sociální práce na obcích bylo vyhlášeno dotační řízení MPSV na podporu
jejího výkonu. V rámci zpracování žádostí o dotace byla všem 26 pověřeným obcím
a obcím s rozšířenou působností poskytována metodická pomoc při podání žádosti.
Všech 26 obcí žádost úspěšně podalo a získalo finanční příspěvek na výkon agendy.



Transformace sociálních zařízení
Na přelomu července a srpna byl dokončen a předán do užívání nový pavilon Domova
důchodců v Proseči u Pošné. Současně probíhá rekonstrukce původních prostor zámku.
Z tohoto důvodu byla část organizace včetně kuchyně přestěhována do náhradních
prostor. Zázemí poskytl areál Domova Jeřabina v Těchobuzi. Tento stav bude trvat do
dubna příštího roku. Mezitím se původní prostory opraví a vybaví. V konečném stavu
bude zařízení sloužit pro doléčení klientů s kardiovaskulárními nemocemi, pro klienty po
vážných nehodách a pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Této
péči jsou uzpůsobeny vnitřní a vnější prostory zařízení.
V rámci projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz byly na Pelhřimovsku otevřeny další
domácnosti. V Počátkách byly postaveny tři domy, ve kterých našlo nové bydlení celkem
12 klientů. V prvním domě je poskytována služba chráněného bydlení, ve druhém jsou
klienti, kteří vyžadují vysokou míru podpory. Třetí objekt slouží pro denní aktivity.
Dalším místem, kde proběhlo otevření nového transformovaného bydlení je město Horní
Cerekev. Postaveny tu byly tři objekty. Dva jsou určeny k bydlení a poskytována je tu
služba domova se zvláštním režimem. Třetí objekt slouží k terapii. Ve sledovaném
období bylo přestěhováno sídlo organizace. S ohledem na přestěhování došlo také
k přejmenování organizace. Od 1. července nese název Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o
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Pořádané semináře
Dne 13. 7. 2015 se uskutečnil seminář na téma: Akreditace zdravotní péče v Domově
pro seniory Velké Meziříčí, p.o.
Dne 20. 7. 2015 se uskutečnil pracovní workshop zaměřený na přípravu vzdělávání
pracovníků v sociálních službách v roce 2016.
Dne 25. 8. 2015 se uskutečnil seminář pro sociální kurátory Sociální práce s osobami ve
výkonu trestu z pohledu sociálního pracovníka věznice.
Dne 8. 9. 2015 se uskuteční seminář pro sociální pracovníky na téma: Aktuální informace
o migraci do ČR, který se bude zabývat otázkou uprchlíků.



Metodické návštěvy v příspěvkových organizacích
Dne 24. 6. 2015 Domov pro seniory Třebíč, Manželů Curieových
Dne 9. 7. 2015 Intervenční centrum Jihlava
Dne 26. 8. 2015 Domov Háj, Ledeč nad Sázavou



Porady ředitelů
Ve dnech od 3. – 4. 9. 2015 se uskuteční výjezdní porada ředitelů příspěvkových
organizací Kraje Vysočina ve Svratce.



Další vzdělávací akce
Dne 29. 6. 2015 byla zahájena Letní škola seniorů, která obsahovala vzdělávací
cyklus 7 přednášek v 8 městech Kraje Vysočina.



Společenské akce
Dne 20. 8. 2015 se ve Zlíně uskutečnilo Moravské kolo v pétanque seniorů. Této akce
se zúčastnilo 12 družstev z domovů pro seniory z celé Moravy.



Další aktivity
Dne 2. 9. 2015 v Domově pro seniory Třebíč, Manželů Curierových a dne 3. 9. 2015 ve
Žďáře nad Sázavou proběhlo slavnostní zahájení Univerzity třetího věku Kraje Vysočina
(U3V 2015 – 2016).

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Pravidelné hodnocení ředitelů škol a školských zařízení v roce 2015
OŠMS dokončil v červnu 2015 první etapu pravidelného hodnocení ředitelů škol
a školských zařízení. V první etapě prošlo hodnocením 49 ředitelů škol a školských
zařízení. Závěrečné zprávy z hodnocení jednotlivých ředitelů vzala rada kraje na vědomí
usnesením č. 1417/23/2015/RK. Druhá podzimní etapa se uskuteční v říjnu 2015
a budou hodnoceni ředitelé dětských domovů a školských poradenských zařízení.



Konkursní řízení na ředitele školy
Dne 14. 7. 2015 se konal konkurs na ředitele Obchodní akademie, Střední zdravotnické
školy, Střední odborné školy služeb a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Jihlava. Administraci konkursního řízení zajišťoval OŠMS. Rada kraje jmenovala
usnesením č. 1418/23/2015/RK novým ředitelem školy Mgr. Libora Fasoru ke dni
1. 8. 2015.



Veřejné zakázky škol a školských zařízení
Podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne
22. 7. 2014 musí být u veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000
Kč bez DPH přítomen v hodnotící komisi zástupce OŠMS. Od června do srpna 2015
významně narostl počet vyhlášených veřejných zakázek škol v důsledku výzev č. 56 a č.
57 v rámci OP VK, které vyhlásilo MŠMT.
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Rozpočet a účetnictví
OŠMS na základě Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 a pokynů
ekonomického oddělení připravil první návrh rozpočtu Kapitoly školství, mládeže a sportu
na rok 2016.
Do centrálního systému účetních informací státu byly předány údaje o schválení účetních
závěrek za rok 2014 obecních a krajských škol a školských zařízení jejich zřizovatelem.
Proběhl sběr a kontrola účetních závěrek obecních a krajských škol a školských zařízení
k 30. 6. 2015 a jejich předání do centrálního systému účetních informací státu.



Rozvojové a dotační programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Průběžná administrace rozvojových a dotačních programů MŠMT, např. program na
podporu odborného vzdělávání, na podporu školních psychologů a školních speciálních
pedagogů, na zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství.
Program na podporu polytechnické výchovy - rada kraje schválila usnesením
č. 1181/20/2015/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina „Podpora polytechnické výchovy
v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina č. 5/15“ a současně uvolnila na tento
účel částku 2 mil. Kč. Pravidla navazují na program vyhlášený MŠMT, které poskytne
jednu třetinu nákladů celkového rozpočtu projektů. 29. 7. 2015 zasedala pětičlenná
výběrová komise (bylo předloženo celkem 127 žádostí, v nichž mateřské a základní školy
z Kraje Vysočina bez ohledu na zřizovatele požadovaly téměř 4,5 mil. Kč). Komise
navrhla podpořit 104 subjektů, 15 žádostí bylo vyřazeno (1 subjekt předložil dvě žádosti)
a 8 subjektů nebylo podpořeno z důvodu chybějící finanční alokace.



Talent Vysočiny
Byla vyhlášena anketa a probíhalo zpracování smluv se studenty a žáky, kteří byli
hejtmanem oceněni jednorázovým nebo ročním stipendiem.



Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina
pro vysokoškolské studenty
Byla vypracována nová pravidla pro podporu studentů vysokých škol nebo vyšších
odborných škol s trvalým bydlištěm v Kraji Vysočina s předchozím studiem
v zahraničních vysokoškolských institucích.



Fotbalová akademie
Bylo schváleno memorandum a připravuje se smlouva o spolupráci Kraje Vysočina
s FAČR k zajištění ubytování, stravování a sportovní lékařské péče.



Finanční dar ČOV (Český olympijský výbor)
Byl přijat finanční dar od ČOV na základě schválené a podepsané smlouvy a řeší se
rozdělení daru do dotačních programů Kraje Vysočina.



7. Sportovní den Krajského úřadu Kraje Vysočina
Probíhalo organizační zajištění sportovního dne.



Evropské literární setkání mládeže 2016
Na základě smlouvy kraje o spolupráci s Dolním Rakouskem byly nastaveny možnosti
zapojení Kraje Vysočina na týdenním mezinárodním setkání mládeže pod názvem
Evropské literární setkání mládeže, které se koná již několikátým rokem v letním období.



Rozvojové projekty kraje
Ve sledovaném období bylo vyhlášeno a zrealizováno výběrové řízení na pořízení
stavebnice pro 1. – 3. ročníky ZŠ. Součástí zakázky bylo také vytvoření a tisk pracovních
listů a metodických listů pro žáky. Stavebnice budou v posledním týdnu v srpnu
distribuovány do základních škol. Proběhlo hodnocení jednotlivých částí výběrových
řízení v rámci projektů „Od myšlenky k výrobku 2“ a „Badatelská centra pro přírodní
vědy“. V rámci obou projektů došlo k uzavření smluv a realizaci dodávek zařízení
7 (celkem 19)

ZK-05-2015-03, př. 3
Počet stran: 19
a vybavení pro gymnázia (celkem 8 částí zakázky v celkové hodnotě cca 17 mil. Kč)
a CNC stroje pro střední průmyslové školy (cca 20 mil. Kč). Skončila realizace projektu
Školy jako učící se organizace (Schools as learning institutions – realizace Tampere
a Kraj Vysočina), připravuje se vyúčtování a uzavření projektu. Uskutečnila se další
mobilita v rámci projektu „Vaříme společně“ (Champagne Ardene a Kraj Vysočina)
a proběhla příprava na dvě podzimní mobility.
Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Výsledek kasační stížnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina k rozsudku Krajského
soudu v Brně o žalobě Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 24. 5. 2013 zrušil část opatření obecné povahy
č. 1/2012 – Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, vydané usnesením
Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 18. 9. 2012, a to v části vymezení koridoru č. E05a pro
záměr „Nadzemní vedení ZVN 400 kV Mírovka - Kočín“. Návrh na zrušení části opatření
obecné povahy podaly obce Dudín, Ústí a Opatov.
Na základě kasační stížnosti Kraje Vysočina rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze
dne 25. 9. 2014, byl rozsudek Krajského soudu v Brně zrušen a věc byla vrácena
Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení. V dalším řízení Krajský soud v Brně neshledal
důvody pro zrušení citované části Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina a návrh obcí zamítl.
Vymezení koridoru č. E05 a pro záměr „Nadzemní vedení ZVN 400 kV Mírovka - Kočín“
v Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina tedy platí podle usnesení ze
dne 18. 9. 2012.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Příprava Projektů První pomoc do škol a Prevence dětských úrazů (šk. rok
2015/2016)
Příprava dvanáctého ročníku projektu První pomoc do škol. Cílem je poskytnout mladým
lidem v Kraji Vysočina základní znalosti v poskytování laické zdravotnické první pomoci.
Příprava šestého ročníku projektu Prevence dětských úrazů. Cílem je snížit množství
a závažnost úrazů dětí a proškolit pedagogy a zaměstnance základních škol
v poskytování první pomoci.
Pro potřebu projektu Prevence dětských úrazů připravujeme novou brožuru „CO
UDĚLÁM“.



NRPZS setkání se zástupci ÚZISu
Dne 30. 7. 2015 proběhla za účasti Odboru zdravotnictví schůzka se zástupci Ústavu
zdravotnických informací a statistiky ČR, současnými správci Národního registru
poskytovatelů zdravotních služeb, v čele s panem ředitelem doc. RNDr. Ladislavem
Duškem, Ph.D. Dále se zúčastnil zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR a zástupci
Jihočeského kraje. Po předchozím shromáždění připomínek k funkci Národního registru
poskytovatelů zdravotních služeb ze všech krajů, byli s těmito problémy zásadního
charakteru seznámeni přítomní zástupci ÚZISu. Jednalo se o připomínky, které
znamenají v práci krajů poměrně velkou zátěž a nejsou ani po téměř roce od spuštění
„ostré „ verze registru dořešeny. Na základě vyhodnocení stavu veřejné části NRPZS
během tohoto jednání, došlo k dočasnému odpojení veřejné části registru, aby
nedocházelo ke zveřejňování zavádějících a chybných údajů. Pracovní část registru
správních orgánů a ÚZISu zůstává nadále v činnosti a provádějí se v ní běžné úkony. Ze
strany ÚZISu byla přislíbena náprava tohoto stavu.



Rozpočet na rok 2016 – kapitola Zdravotnictví
Zpracování návrhu rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na rok 2016.
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Aktualizace finančních plánů zdravotnických příspěvkových organizací
Příprava podkladů pro aktualizaci finančních a ostatních souvisejících plánů na rok 2015
a jejich následné projednávání a schválení u všech zdravotnických příspěvkových
organizací zřizovaných Krajem Vysočina.



Projektové záměry zdravotnických příspěvkových organizací
Shromažďování a projednávání projektových záměrů zdravotnických příspěvkových
organizací zřizovaných Krajem Vysočina, které by bylo možné spolufinancovat v rámci
operačních programů programového období 2014-2020.



Projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“
Projekt je realizován v souladu s 23. výzvou Integrovaného operačního programu.
Dne 13. 7. 2015 byla uzavřena smlouva s vítězným uchazečem (FOSAN s.r.o.) v rámci
nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních vozů včetně technického
vybavení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina“. Termín pro ukončení
plnění smlouvy je 30. 11. 2015.



Veřejnosprávní kontrola na místě u Dětského centra Jihlava, příspěvkové
organizace
Koncem května 2015 byla zahájena průběžná veřejnosprávní kontrola na místě
u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace. Při kontrolních úkonech nebyla
zjištěna žádná závažná pochybení a výsledek byl projednán s ředitelkou příspěvkové
organizace.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Výstava Země živitelka v Českých Budějovicích
Ve dnech 27. 8. – 1. 9. 2015 se konal již 42 ročník mezinárodní výstavy Země živitelka
v Českých Budějovicích na téma obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba,
zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví
a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní. Tak, jako v předchozích letech, jednotlivé
kraje prezentovaly regionální potraviny v pavilonu T. OŽPZ společně s OSH zajistil na
stánku Kraje Vysočina ochutnávku a prodej potravin z Vysočiny. Jednalo se především
o produkty z medu a čerstvé pečivo, které byly využity k propagaci Kraje Vysočina
v rámci doprovodného programu.



Hrazení bystřin Jestřebického potoka na Ledečsku
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, státní správy lesů o prohlášení
hrazení bystřin Jestřebického potoka za opatření ve veřejném zájmu obdržel Kraj
Vysočina z rozpočtu Ministerstva zemědělství pro rok 2015 účelovou dotaci v celkové
výši 1 286 000 Kč. Příslušné finanční prostředky byly použity na zlepšení vodního režimu
daného území, snížení eroze vznikající zejména při přívalových deštích a tedy ochraně
níže položené části povodí. Nezbytnými opatřeními na vodním toku byla zároveň
ochráněna komunikace souběžná s upravenou vodotečí.



Pachové ohradníky v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina se i v letošním roce dohodnul na spolupráci s Nadací pojišťovny Generali
při financování pachových ohradníků. V kraji je v rámci této spolupráce ošetřeno 100 km
silnic, které byly vyhodnoceny jako jedny z nejrizikovějších z pohledu střetu vozidel se
zvěří. Kontrolou krajského úřadu bylo ověřeno provedení nezbytné údržby ošetřených
úseků, v rámci které proběhla reaplikace pachového koncentrátu, případně pěny
obsahující příslušný repelent. Podle statistik dochází nejčastěji ke srážkám vozidel se
srnčí zvěří a dále zvěří prasete divokého.
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Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
V letních měsících bylo dokončeno posouzení vlivu návrhu koncepčního materiálu
„Komplexní aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina“ na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
oprávněnou osobou. Návrh tohoto koncepčního materiálu včetně uvedeného posouzení
byl předán Ministerstvu životního prostředí, které zajišťuje další řízení (proces SEA). Po
dokončení procesu SEA bude návrh koncepčního materiálu předložen ke schválení
zastupitelstvu kraje.



Informace o období dlouhotrvajícího sucha
Za prvních sedm měsíců letošního roku dosáhl úhrn srážek na území kraje pouze okolo
2/3 dlouhodobého normálu za toto období, vláhový deficit byl velmi významný mezi 150
až 200 mm. V důsledku toho se snížily i průtoky ve vodních tocích, některé drobné toky
prakticky zcela vyschly. U některých menších obcí došlo k problémům s dodávkou vody
z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vzhledem k tomu OŽPZ aktivně komunikoval
s příslušnými správci povodí, vodoprávními úřady i obecními úřady a na webových
stránkách kraje umístil novou složku Ochrana před suchem http://www.krvysocina.cz/ochrana-pred-suchem/ds-303154/archiv=0&p1=65363. OŽPZ mimo jiné
zpracoval a v uvedené složce zveřejnil k případnému použití i vzory možných opatření
obecné povahy podle zákona o vodách (zákon č. 254/2001 Sb.) a zákona o vodovodech
a kanalizacích (zákon č. 274/2001 Sb.), které by mohly řešit vzniklou mimořádnou situaci.



Jízda do stanice recyklace
Aktivita Jízda do stanice Recyklace z projektu spolupráce kraje se společností
ELEKTROWIN a.s. se uskuteční v období 7. 9. – 12. 9. Jedná se o informační kampaň
a sběr vysloužilých drobných elektrospotřebičů ve vlacích na trase Jihlava – Třebíč –
Náměšť nad Oslavou a v rámci Dne s Krajem Vysočina.



Biodiverzita
Ve sledovaném období se podařilo realizačně dokončit tyto projekty: EVL V Lisovech, PR
Údolí Brtnice, PP Jezdovické rašeliniště, PR Rašeliniště Kaliště a EVL Šimanovské
rašeliniště. Realizace pokračovala na projektech: PR Vílanecké rašeliniště, EVL Na
Oklice, PR Pařez a Drobné sanační zásahy ve vybraných chráněných územích Kraje
Vysočina. Tyto projekty budou dokončeny do konce tohoto roku.



Revitalizace parků
Dokončeny byly projekty revitalizace parku Hrad Kámen a Zámecký park ve Zboží –
u tohoto projektu bylo v rámci jeho udržitelnosti nutno řešit likvidaci a ošetření
vyvrácených stromů po větrné smršti. Projednáván byl návrh na realizaci revitalizace
parků v několika dalších zařízeních v majetku kraje, jakož i údržba nových výsadeb
v rámci udržitelnosti projektu po revitalizaci parku Nemocnice Havlíčkův Brod.



Výstava památných stromů
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, připravuje výstavu
fotografií Pavla Hössla „Nejmohutnější památné stromy České republiky“, která bude
instalována ve druhém (až třetím) podlaží budovy B sídla Kraje Vysočina, Žižkova 57,
Jihlava. Výstava bude přístupná vždy v otvíracích hodinách sídla Kraje Vysočina od
středy 2. září 2015 (13:00 hodin – vernisáž s interaktivními prvky) do 30. září 2015.



Integrovaná prevence
OŽPZ se v daném období intenzivně zabýval písemnými i telefonickými podněty na
zápach, a to převážně z aplikace tekutých hnojiv. Obrátili jsme se na Českou inspekci
životního prostředí, oblastní inspektorát v Havlíčkově Brodě a na Ústřední a zkušební
ústav zemědělský o spolupráci, neboť Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ nemá
kompetence k řešení kontrol dle zákona o ochraně ovzduší. Při kontrole úřady zjistili, že
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k porušení zákona o hnojivech nedošlo, tekuté hnojivo bylo zapracováno do půdy
v zákonné lhůtě 24 hodin. K situaci zápachu nejen kolem města Jihlavy, ale i dalších
měst můžeme konstatovat, že dané období bylo opravdu mimořádné z pohledu sucha
a i při dodržování agrotechnických lhůt došlo k nárůstu pachových látek.
Odbor řešil v daném období složitou problematiku vydávání integrovaných povolení pro
zařízení s krajským významem a významným vlivem na životní prostředí „KRONOSPAN
– Výroba OSB desek“ a „KRONOSPAN – Výroba dřevotřískových desek“, řízení nadále
pokračují.
Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek matrik, vidimace a legalizace, přestupků a jiných správních deliktů, evidence
obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, tajemníci, dozorová činnost,
registrace dobrovolných svazků obcí.
V současné době OddOSČ organizačně připravuje pravidelnou poradu tajemníků
obecních úřadů.
Na ostatních uvedených úsecích zajišťovalo OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
Vzhledem k tomu, že v obci Ovesná Lhota neplní zastupitelstvo obce a starosta obce,
který rezignoval na mandát člena zastupitelstva obce a na funkci starosty obce (stejně
tak místostarosta obce) úkoly stanovené zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o volbách do zastupitelstev obcí“), plní tyto úkoly ředitel krajského úřadu. Při
plnění úkolů dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí má ředitel krajského úřadu
postavení volebního orgánu. Ředitel krajského úřadu proto určil minimální počet členů
okrskové volební komise (dále jen „komise“), jmenoval zapisovatelku komise, připravil
„Oznámení o době a místě konání nových voleb“ a „Informaci volebním stranám o počtu
a sídle volebních okrsků v obci Ovesná Lhota“. V současné době probíhá jednání
s Krajskou správou Českého statistického úřadu Jihlava o termínu prvního zasedání
komise a proškolení členů komise.
V obci Fryšava pod Žákovou horou, kde též dne 26. 9. 2015 proběhnou nové volby, plní
úkoly dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí starosta obce, který na mandát
v zastupitelstvu obce nerezignoval a setrval i ve funkci starosty obce.

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. Řešení reklamací; byla schválena 1. monitorovací
zpráva o zajištění udržitelnosti projektu, proběhla ex-post kontrola provedená Úřadem
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (kontrolní zjištění: bez zjištění).
 Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – nachází se ve fázi udržitelnosti:
průběžná digitalizace sbírkových předmětů a doplňování databáze prezentační
webové aplikace, řešení změn a oprav.
 Projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ – nachází se ve fázi udržitelnosti,
databáze vytvořené webové prezentační stránky je průběžně aktualizována
a doplňována o nové informace.



Projekty spolufinancované z EU v období 2014-20
 Upřesňování informací o dotačních možnostech, konzultace prvotních záměrů odboru
do programů IROP nebo INTERREG V A
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Spolupráce na dalších projektech a jiných aktivitách
 Spolupráce na projektových záměrech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku kultury
 Práce na projektu pasportizace cyklotras, doprovodné infrastruktury a značení v Kraji
Vysočina
 Realizace projektu vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4 ve spolupráci s městy Žďár
nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem – jednání v rámci
jednotlivých ORP, optimalizace trasování, příprava veřejné zakázky na zpracování
projektové dokumentace a proznačení.
 Realizace putovní cyklovýstavy „Město v pohybu“



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 s oslavami či připomenutím významných výročí obcí – administrace
(průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
 dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
 dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (uzavírání
smluv o poskytnutí dotace, průběžná kontrola obnov, kontrola vyúčtování
a poskytování dotací ukončeným obnovám),
 grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2015“ – administrace
(průběžná kontrola),
 grantový program Památkově chráněná území 2014, Regionální kultura 2014, Edice
Vysočiny 2014 – administrace (průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí
dotací ukončeným projektům),
 grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2015“- administrace (uzavírání
smluv o poskytnutí dotace),
 grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2014“ – průběžná
kontrola a vyúčtování,
 grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2015“ – hodnocení,
schůzka Řídícího výboru, vyhotovování smluv,
 „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina pro rok 2015“ – průběžné vyhodnocování kritérií,
zasílání pokladů a dat, schvalování zasílaných návrhů publicity výstupů, aktualizace
zásad,
 grantový program „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ – administrace, průběžná
kontrola, kontrola vyúčtování,
 grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ – uzavírání
smluv,
 připomínkování projektového záměru pracovní skupiny Doprava v rámci ERDV



Koncepční a programové materiály
 Zahájení prací nad koncepčním materiálem v cestovním ruchu
 V součinnosti s ORR zpracování návrhů složení regionálního kolegia cestovního
ruchu
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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, vyjadřování k prohlašování a k rušení prohlášení věcí za kulturní památku,
prodlužování lhůt a další úkony),
 kontrola výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností (Městský úřad
Pelhřimov),



Výstavní a propagační činnost na úseku památkové péče
Příprava podkladů k prezentaci Kraje Vysočina v rámci výstavy Památky mého kraje na
mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2015
 spolupráce s OSH na přípravě podkladů k prezentaci Kraje Vysočina na EXPO 2015
v Miláně
 realizace výstavy „Moderní a současná architektura na Humpolecku“, ve spolupráci
s Galerií Jaroslava Fragnera v Praze

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




Akce realizované odborem sekretariátu hejtmana:
 ve dnech 24. – 26. 6. 2015 se uskutečnila návštěva prezidenta republiky v Kraji
Vysočina,
 ve dnech 18. – 21. 8. 2015 se konala pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
– kontrola realizace projektů spolupráce (= povinnost daná smlouvou o spolupráci),
 dne 1. 9. 2015 proběhlo zahájení prvního školního dne za účasti členů Rady Kraje
Vysočina ve vybraných základních školách Kraje Vysočina.
Prevence kriminality
Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0279/04/2015/ZK z 23. 6. 2015 byly uzavřeny
smlouvy s 30 obcemi Kraje Vysočina, kterým zastupitelstvo kraje poskytlo dotace ve výši
632 199 Kč na realizaci projektů na ochranu obecního nemovitého majetku. Projekty
budou ukončeny do 30. 11. 2015.
V termínu od 13. 6. do 17. 7. 2015 bylo na základě Výzvy k předkládání projektů na
podporu realizace opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015
(schváleno usnesením 0265/03/2015/ZK) zaevidováno v systému eDotace celkem 22
žádostí o dotaci na projekty NNO, obcí a škol Kraje Vysočina. Řídící výbor na svém
zasedání dne 30. 7. 2015 doporučil radě kraje a zastupitelstvu kraje poskytnout dotace
celkem 14 subjektů, které splnily podmínky stanovené Výzvou v celkové výši
1 238 060 Kč.
V průběhu měsíců červenec a srpen 2015 se uskutečnilo v rámci projektu „Na pomoc
seniorům Kraje Vysočina“ (poskytnuta státní dotace ve výši 160 tis. Kč) celkem
5 přednášek z oblasti prevence kriminality pro seniory Kraje Vysočina. V 8 městech (Žďár
n. Sázavou, Chotěboř, V. Meziříčí, Mor. Budějovice, Světlá n. Sázavou, V. Bíteš, Počátky
a Jemnice) bylo celkem 654 seniorů na dosavadních 4 přednáškách seznámeno
s bezpečnostní situací v kraji a ve městě, byli poučeni o tom jak chránit svůj majetek
a jak postupovat v případě, že se stanou obětí násilného trestného činu, seznámili se
s nástrahami a zásadami bezpečného používání internetu, mobilních telefonů
a platebních karet a byli upozornění na rizika spojená s úvěrovými a majetkovými
podvody (uzavírání smluv, exekuce ad.). Poslední přednáška na téma domácí násilí na
seniorech proběhla v posledním týdnu měsíce srpna.
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Dotace na akceschopnost jednotek SDH
V průběhu měsíce června (15. 6. – 30. 6.) Kraj Vysočina přijímal žádosti obcí o dotaci na
udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů (SDH) obcí do
dotačního programu „Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím
Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2015“. Odbor
sekretariátu eviduje celkem 140 žádostí. Žádosti hodnotila odborná komise jmenovaná
radou kraje, která doporučila vyhovět 137 žadatelům. S úspěšnými žadateli budou
uzavřeny veřejnoprávní smlouvy, které bude sekretariát hejtmana průběžně
administrovat. Celková částka, která je navržena k vyplacení obcím na dotacích, činí
3 865 000 Kč.
V minulých letech byla vyplácena dotace vybraným obcím na akceschopnost jednotek
SDH automaticky na základě zásad zastupitelstva kraje, aniž o ni musely žádat. Od
letošního roku, v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, již tímto způsobem dotaci poskytovat nelze. Proto byl
vyhlášen dotační program a obce si musely ve stanoveném termínu o dotaci požádat.
Pro obce i kraj představují nové podmínky zvýšené nároky na administraci a personální
pokrytí.



Czech Street Party 2015 v Bruselu
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se podílelo na přípravě a organizaci tradiční Czech
Street Party, která proběhla již podeváté dne 12. 6. 2015 v ulici Rue Caroly v Bruselu.
Kraj Vysočina zde prezentoval regionální potraviny, propagační materiály a zval
k návštěvě Vysočiny. Jedná se o jednu z největších českých akcí v zahraničí. Přišlo na ni
tradičně kolem 4000 návštěvníků. Akci letos spolupořádalo Stálé zastoupení ČR při EU,
šest českých krajů, Hlavní město Praha, dvě statutární města, Evropský region DunajVltava, České centrum a Česká styčnou kanceláří pro výzkum a vývoj CZELO.



Akce „28 na vašem talíři“ v Bruselu
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se podílelo na organizaci akce s názvem „28 na
vašem talíři“. Dne 23. 6. 2015 představovalo 28 členských zemí EU na esplanádě
Evropského parlamentu své kulinářské zajímavosti. Českou prezentaci si mezi sebe
rozdělily jednotlivé kraje. Kraj Vysočina měl možnost představit své gastronomické
produkty i turistické zajímavosti. S prezentací Kraje Vysočina vypomohli krajané žijící
v Belgii, kteří se sdružují ve spolku Beseda.



Prezentace Kraje Vysočina na kulturních, sportovních a společenských akcích
Odbor sekretariátu hejtmana zrealizoval 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
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.



Mladá univerzita Waldviertel 2015
Již sedmý ročník velmi úspěšné aktivity v oblasti spolupráce s Dolním Rakouskem
s názvem Mladá univerzita Waldviertel se uskutečnila v termínu od 2. do 7. 8. 2015. Čtyři
dny účastníci university (v letošním roce 117 děti ve věku 11 až 15 let) strávili
v rakouském Raabsu a jeden den v Kraji Vysočina, konkrétně v Jihlavě a Brtnici. V sídle
Kraje Vysočina proběhly dopoledne tři přednášky na zajímavá témata – astronomické,
záchranářské a horolezecké (Radek Jaroš, nejúspěšnější český himálajský horolezec).
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Odpoledne proběhlo sedm workshopů v Jihlavě – v ZOO, v Horáckém divadle,
v Hasičské záchranné stanici, hudební v Domě Gustava Mahlera, v Centru
dokumentárního filmu, fotografický a výtvarný v Domě Josefa Hoffmana v Brtnici.
Závěrečné slavnosti se zúčastnil také hejtman Kraje Vysočina MUDr. Běhounek a český
velvyslanec v Rakousku pan Jan Sechter.´


Setkání ministrů zahraničí a hejtmanů příhraničních krajů České republiky a
Rakouska v Linci
Na základě pozvání hornorakouského zemského hejtmana Dr. Pühringra proběhlo
21. 8. 2015 setkání ministrů zahraničí a hejtmanů příhraničních krajů ČR a Rakouska.
Zúčastnili se ministři zahraničí ČR a Rakouska, dále hejtmané Kraje Vysočina,
Jihočeského a Jihomoravského kraje, zemští hejtmané spolkových zemí Horního
Rakouska, Dolního Rakouska a zástupci města Vídně. Řešila se témata spolupráce
v oblasti zdravotnictví, záchranných služeb, dopravní i digitální infrastruktury,
energetické politiky včetně jaderné bezpečnosti, turismu, kulturní spolupráce a výměny
mládeže. Setkání se zabývalo i aktuální otázkou migrace a azylové politiky. Na závěr
bylo přijato společné prohlášení Sousedský dialog 2030.



Francouzský lektor na středních školách v Kraji Vysočina
Oddělení vnějších vztahů spolu s partnery z regionální rady Champagne-Ardenne
vybralo nového lektora francouzštiny, rodilého mluvčího, pro školní rok 2015/2016. Ve
školním roce 2014/2015 byl lektorem Pierre Doazan, který působil na šesti středních
školách zřizovaných Krajem Vysočina, spolupracoval s příspěvkovou organizací
Vysočina Education a podílel se na dalších akcích spolupráce mezi Krajem Vysočina
a Champagne-Ardenne. Od 1. 9. 2015 navazuje na jeho činnost Nicolas Singier, který
má tříletou zkušenost s výukou francouzštiny na středních školách v Rakousku.



Výběr děl umělců z Vysočiny pro Artotéku regionu Champagne-Ardenne
Oddělení vnějších vztahů se podílelo na zprostředkování výběru prací grafika Miloše
Slámy a malíře Petra Grubera pro jejich zapůjčení do čtvrtého vydání fondu výtvarných
děl nazvaného Artotéka. Partnerský region Kraje Vysočina Champagne-Ardenne
sestavuje pro následující tři roky dočasný fond výtvarných děl všech žánrů a technik
a zahrnuje do něj již podruhé i díla dvou umělců z Vysočiny.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Kotlíkové dotace
Dne 3. 8. 2015 proběhl seminář k Výzvě Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen
„MŽP“) pro kraje na tzv. kotlíkové dotace zveřejněné 15. 7. 2015. Předmětem semináře
bylo vypořádání připomínek krajů k závazným pokynům a rovněž diskuze nad
nastavením podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na základě výstupů nejen
z tohoto semináře, ale i dalších doplňujících informací k vyhlášené výzvě, jsou
kompletovány podklady pro přípravu žádosti o poskytnutí dotace.



Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále
také „OP VK“)
V tomto období proběhlo ukončení a vyúčtování tzv. druhých globálních grantů, včetně
vyřešení všech případů podezření na nesrovnalost u jednotlivých příjemců grantových
projektů:
 v oblasti podpory 1.1 bylo vyúčtováno celkem 52 projektů v nasmlouvané částce
126 551 455,95 Kč, způsobilé schválené výdaje činily 115 145 933,33 Kč,
nedočerpáno bylo 18 472 335,67 Kč a nebylo nakontrahováno 7 066 813,07 Kč,
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v oblasti podpory 1.2 bylo vyúčtováno celkem 14 projektů v nasmlouvané částce
34 970 479,08 Kč, způsobilé schválené výdaje činily 32 041 126,74 Kč, nedočerpáno
bylo 10 145 548,26 Kč a nenakontrahováno bylo 7 216 195,92 Kč,
 v oblasti podpory 1.3 bylo vyúčtováno celkem 22 projektů v nasmlouvané částce
43 708 504,47 Kč, způsobilé schválené výdaje činily 34 926 369,18 Kč, nedočerpáno
bylo 17 806 955,82 Kč a nenakontrahováno bylo 9 024 820,53 Kč.
Celkem bylo v rámci druhých globálních grantů realizováno a vyúčtováno 88 grantových
projektů, které při realizaci projektových aktivit využili na způsobilé výdaje částku
156 211 880,60 Kč.
Byla ukončena veřejnosprávní kontrola na místě, kterou realizoval ŘO OP VK (MŠMT),
zaměřená na kontrolu plnění pravomocí delegovaných ŘO OP VK u ZS Kraje Vysočina.
Kontrolou bylo uloženo jedno nápravné opatření, které již bylo splněno, a kontrolní orgán
byl o této skutečnosti informován.



Ukončení realizace projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost“
Dne 30. června 2015 skončila realizace projektu „Přírodní a technické obory – výzva pro
budoucnost“, do kterého bylo zapojeno 26 středních škol z Kraje Vysočina. V rámci
projektu bylo podpořeno více než 20 000 žáků středních a základních škol a do
odborných učeben a dílen bylo nakoupeno vybavení za více než 33 mil. Kč. Celkově byla
v rámci projektu vyčerpána dotace ve výši přes 95 mil. Kč.
Mezi nejúspěšnější aktivity patřily dle evaluačních zpráv projektových partnerů
volnočasové kroužky pro žáky SŠ i ZŠ, při kterých intenzivně využívali nově nakoupené
přístroje a pomůcky, dále odborné exkurze a přednášky, kdy žáci navštívili zajímavé
expozice, vědecká centra či podniky a dozvěděli se nové informace o přírodních
a technických oborech. Zastřešením spolupráce všech zainteresovaných partnerů byla
metodická podpora ze strany Kraje Vysočina v oblasti vzdělávání pedagogických
pracovníků, vzájemné výměny zkušeností zúčastněných pedagogů a organizaci
celokrajské přehlídky badatelské, konstrukční a řemeslné tvořivosti žáků.



Zasedání tematických pracovních skupin při Regionální stálé konferenci pro území
Kraje Vysočina
Při Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina (RSK) fungují jako poradní
orgán tzv. tematické pracovní skupiny, které se ve vazbě na činnost RSK ve větší míře
podrobnosti zabývají daným tématem.
Dne 25. 6. 2015 proběhlo 2. zasedání pracovní skupiny „Školství, vzdělávání, vysoké
školy, výzkum a vývoj“ při RSK. Na toto jednání byli kromě stálých členů pracovní
skupiny pozváni i zástupci obcí s rozšířenou působností a ředitel Sdružení MAS Kraje
Vysočina, protože hlavním tématem jednání bylo zpracování Místních akčních plánů
rozvoje vzdělávání (dále jen MAP). Úvodem byla představena metodika zpracování MAP
a následně došlo k diskuzi ohledně územního dělení MAP v Kraji Vysočina a nositelů
MAP v jednotlivých ORP. Starostové ORP zaslali do 15. 7. 2015 stanoviska, kdo bude
nositelem MAP v daném území ORP. Dne 10. 9. 2015 proběhne seminář k metodice
zpracování MAP se zástupcem MŠMT a dojde k dalším jednáním.
V termínu 31. 8. 2015 se uskutečnilo 1. setkání pracovní skupiny „Doprava“ při RSK.
Stěžejním bodem tohoto jednání byl návrh aktualizace Regionálního akčního plánu pro
území Kraje Vysočina (RAP), především jeho doplnění o dopravní projekty připravované
k předložení do specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu.



Vesnice roku
Ve spolupráci s vítěznou obcí a OSH jsme dne 14. 8. 2015 zorganizovali slavnostní
předání cen vítězům krajského kola soutěže Vesnice roku 2015 v obci Martínkov.
Z 15 přihlášených obcí do soutěže dostalo ocenění celkem 12 obcí z našeho kraje. Vedle
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nejvyššího ocenění získala obec Martínkov částku 100 tis. Kč a postupuje do
celorepublikového kola soutěže.


Nové webové stránky Programu spolupráce INTERREG V-A AT-CZ
20. srpna 2015 byly uvedeny do provozu nové webové stránky Programu spolupráce
INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, které lze navštívit pod odkazem
http://www.at-cz.eu. Stránky představují nový program spolupráce pro období 2014 –
2020, jeho programové území, prioritní osy, zveřejňují kontakty na příslušné regionální
subjekty, upozorňují na změny oproti programu 2007 - 2013 a poukazují na novinky např.
schválení programu Evropskou komisí 23. června 2015, termíny Monitorovacích výborů
nebo termín předkládání projektových žádostí. Webové stránky jsou stále ve vývoji
a budou aktuálně doplňovány o další nové informace pro projektové žadatele.

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


Audit mobilních telefonů a SIM karet
Ve sledovaném období projednalo OddIA s vedoucím orgánu veřejné správy výstupy
z auditu mobilních telefonů a SIM karet. Jeho cílem bylo posouzení dodržování právních
předpisů, posouzení dodržování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti a také
prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému přidělování a užívání
mobilních telefonů a SIM karet.
V návaznosti na cíle auditu došel auditní tým k závěru, že v rámci procesu přidělování
a užívání mobilních telefonů a SIM karet jsou nastaveny adekvátní kontrolní
mechanismy. V ojedinělých případech, způsobených především složitostí systému,
chybou techniky či lidského faktoru, může docházet k nesrovnalostem. Na základě
provedených testů a analýz auditní tým shledal, že v průběhu procesu jsou právní
předpisy v drtivé většině dodržovány. Zjištěné nedostatky v této oblasti se týkaly plnění
zveřejňovací povinnosti.
K odstranění identifikovaných zjištění nebo ke zmírnění jejich důsledků navrhl auditní tým
celkem 16 doporučení. Ta směřují jednak ke sladění zavedené praxe a právních
předpisů a jednak k zavedení průběžných kontrolních mechanismů souvisejících
s optimalizací služeb, které jsou zaměstnancům kraje poskytovány.



Připomínkování návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí
OddIA se podílelo na připomínkování návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných
financí, který by měl nahradit stávající zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
veřejné správě. Přestože jsou v aktuálním znění návrhu zákona již zapracovány některé
připomínky krajů podané k předchozí verzi návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole ve
veřejné správě, i nadále se zavádí celá řada nových pojmů a postupů bez kontinuity na
stávající zákon o finanční kontrole, podle něhož se v praxi veřejné správy již více než
deset let postupuje.
Za zásadní nedostatek považuje Kraj Vysočina skutečnost, že nebyla doložena žádná
objektivní analýza současného stavu, ze které by nutnost takové legislativní změny
odůvodněně vyplývala. K připomínkování nebyl předložen věcný záměr zákona, nebyl tak
dodržen celý, osvědčený a smysluplný legislativní proces. To v důsledku může
znamenat, že nová právní úprava bude vykazovat závažné nedostatky, neprovázanosti,
nyní nepředpokládané vedlejší nežádoucí dopady a může být horší, než právní úprava
současná.
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Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 73 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 19 návrhům zákona, k 11 návrhům
nařízení vlády, k 29 návrhům vyhlášek a ke 14 návrhům materiálů nelegislativní povahy.



Organizační a právní příprava na vytvoření Poradenské projektové kanceláře
Oddělení připravilo na základě podkladů zpracovaných ředitelem úřadu první návrh
smlouvy, která by měla být uzavřena mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem.
Podle této smlouvy by měly vzniknout dvě navzájem spolupracující příspěvkové
organizace, jedna zřizovaná Krajem Vysočina, jedna zřizovaná Jihomoravským krajem.
V případě akceptace tohoto řešení by tyto příspěvkové organizace odborně a efektivně
podporovaly oba kraje a jimi zřizované příspěvkové organizace různých rezortů v oblasti
přípravy, realizace, kontroly a zajišťování udržitelnosti evropských i národních projektů.
Předpokládá se využití osvědčené, zkušené a odborně zdatné personální kapacity
stávajícího Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Vypracování návrhu
předcházela spolupráce prakticky celého úřadu na vytvoření analýzy potenciálu pro
takovou spolupráci. Návrh řešení je dále v jednání a jeho naplnění závisí na rozhodnutí
samosprávných orgánů obou krajů.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Strategie uplatňování principů rovnosti v podmínkách Krajského úřadu Kraje
Vysočina.
OddŘLZ je zastoupeno v roli koordinátora a člena pracovního týmu jmenovaného pro
zpracování aplikovatelné strategie uplatňovaní principů rovnosti v podmínkách Krajského
úřadu Kraje Vysočina s nastavením principů a opatření metodou SMART. V daném
období na jednání uvedeného pracovního týmu byla formulována definice pojmu gender
mainstreamingu v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina, ukotvení požadavku na
rovný přístup ke všem zaměstnankyním a zaměstnancům zařazeným do krajského úřadu
(mise, vize, cíl), zaměření a rámcové odůvodnění aktivity (smysl, účel, základní SWOT
analýza). Termín splnění požadovaného výstupu je 30. 6. 2016.



Informační systém o platech
OddŘLZ v daném období převzalo po odborné stránce od odboru informatiky agendu
„Informační systém o platech“ (dále jen „ISP“). Jedná se o sběr dat popisujících plat
zaměstnanců za dané období do ISP dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 328/2013 Sb., o stanovení rozsahu
a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech. Sběr dat a odevzdání
přehledu o platech vyplacených příspěvkovými organizacemi zřízenými krajem
a krajským úřadem za první pololetí roku 2015 na Ministerstvo financí České republiky
zajistilo po odborné stránce OddŘLZ ve spolupráci s Odborem informatiky, které zajišťuje
technické záležitosti sběru dat.



Katalog vzdělávacích akcí na II. pololetí roku 2015
OddŘLZ v měsíci červnu vydalo katalog vzdělávacích akcí na II. pololetí 2015, které
budou realizovány v prostorách sídla kraje. Následně byla v měsíci červenci a srpnu
vydána aktualizace tohoto katalogu. 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 práce 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
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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.


Aktualizace vnitřních předpisů
OddŘLZ zajistilo aktualizaci vnitřních směrnic, které upravují podmínky čerpání osobních
kont a podmínky příspěvku zaměstnavatele osobám se zdravotním postižením.



Podklady pro návrh rozpočtu 2016 kapitoly krajský úřad
OddŘLZ v daném období připravilo podklady pro návrh rozpočtu výdajů na kapitole
krajský úřad pro rok 2016, zejména pro osobní výdaje, věcné výdaje a ostatní
neinvestiční výdaje, které se týkají personálních či pracovněprávních záležitostí.



Metodická pomoc příspěvkovým organizacím
Prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací byla všem příspěvkovým organizacím
předložena metodická informace k uzavírání dalších pracovních poměrů u jednoho
zaměstnavatele a k podmínkám práce při mateřské nebo rodičovské dovolené.

V Jihlavě dne 21. 8. 2015
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