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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 10. 11. 2015 s výhledem do 15. 12. 2015
Následující písemná zpráva zachycuje období od 10. 11. 2015 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 27. 11. 2015 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
15. 12. 2015 (7. zasedání v roce 2015). Je přílohou materiálu (ZK-07-2015-03, př. 3).
Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem
Kraje Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:


Významné ocenění kraje za inovativní sw aplikaci
Výsledkem spolupráce dvou odborů Sekce ekonomiky a podpory je nová aplikace
Kalendář akcí Kraje Vysočina. Do ostrého provozu byla uvedena začátkem listopadu.
Odborná porota soutěže Egovernment The Best 2015 - MasterCard ji ve svém desátém
ročníku ocenila stříbrným diplomem v kategorii „krajské projekty“. Cenu si zástupci
odboru analýz a odboru informatiky převzali 23. 11. 2015 v Praze. Podrobnější popis
aplikace viz informace odboru analýz a podpory řízení.

Odbor analýz a podpory řízení (OAPŘ):


Kalendář akcí
Kromě běžné agendy odbor ve spolupráci s odborem informatiky pracoval na dokončení
SW aplikace Kalendář akcí Kraje Vysočina, který byl v listopadu uveden do užívání.
Aplikace prostřednictvím jednoduchého uživatelského rozhraní nabízí ucelený přehled
aktivit úřadu, samosprávy a i veřejných akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi.
Cílem je soustředit maximum informací na jedno místo, umožnit vyhledávání a filtrování
informací podle předmětu zájmu nebo například podle charakteru uživatele.

Odbor ekonomický (OE):


Návrh rozpočtu kraje na rok 2016
Ekonomický odbor vypracoval definitivní návrh rozpočtu kraje na rok 2016, který ve
výdajové části obsahuje zdůvodněné požadavky jednotlivých správců rozpočtových
prostředků (kapitol). Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce kraje. Konečná podoba
návrhu rozpočtu je tvořena dvěma základními částmi. První část, kterou závazně
schvaluje zastupitelstvo kraje, obsahuje číselnou bilanci rozpočtu (příjmy, výdaje,
financování) včetně příloh obsahujících závazné ukazatele a dotace obcím. Druhá část
se skládá z návrhu rozpočtu včetně komentáře a příloh, které mají informativní
a doplňující charakter. Tyto dokumenty jsou zastupitelstvu předkládány na vědomí.

Odbor informatiky (OI):


Setkání pracovníků GIS z krajských úřadů
Ve dnech 19. a 20. listopadu uspořádalo oddělení GIS každoroční setkání pracovníků
GIS ze všech krajských úřadů. Cílem setkání bylo především probrat společné zájmy GIS
krajů a témata v IROP. Součástí programu byla i exkurze u HZS Kraje Vysočina
a prohlídka jejich GIS vybavení či předvedení technologie ArcGIS for Collector na
praktickém příkladu užití v lesnictví na Vysočině.
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Seminář o bezpečnosti sítí
Dne 14. prosince se uskutečnil seminář určený pro ty pracovníky příspěvkových
organizací, kteří zodpovídají za provoz počítačových sítí a služeb a jejich zabezpečení.
Seminář se bude zabývat vybranými oblastmi důležitými pro ochranu sítě, služeb
a uživatelů – sledováním provozu sítě, zabezpečením sítí pomocí technologií IPS,
správou a zabezpečením služeb elektronická pošta a DNS, nejčastějšími útoky na
uživatele (phishing) a prostor byl dán také právním otázkám se zaměřením na novinky
v právním řádu ČR ve vztahu k IT prostředí. Seminář pořádá odbor informatiky ve
spolupráci se sdružením CESNET.



Ukončení projektu „Služby technologického centra Kraje Vysočina 2014“
Koncem listopadu byla dokončena realizace projektu „Služby technologického centra
Kraje Vysočina 2014“, který se skládá ze tří aktivit nasazení virtuálních desktopů,
vytvoření bezpečnostního dashboardu a portál digitalizace. Během prosince bude na
pobočku CRR (Centrum pro regionální rozvoj) odeslána závěrečná zpráva a žádost
o platbu.



Mezikrajská propojovací síť
Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR (MV) a Českou poštou o.z. pod
hlavičkou AKČR inicioval vznik vysokorychlostní uzavřené (zabezpečené) sítě propojující
všechny krajské úřady v ČR. Tato síť využívá výstupů projektů MV (CMS 2.0 a ITS NGN)
a bude od začátku roku 2016 sloužit pro potřeby např. krajského videokonferenčního
systému a výměny dat v oblasti eHealth (zdravotní dokumentace).



Dokončení Off-grid energetického systému v Třebíči
V prosinci 2015 byl po ročních přípravách a instalacích zprovozněn „Off- Grid energetický
systém“ – jedná se o tzv. ostrovní energetický systém, který je nezávislý a nepřipojený
k energetické síti. Systém slouží k vzdělávacím a výzkumným účelům a je instalován
v areálu Střední průmyslové školy v Třebíči. Projekt vznikl na základě spolupráce se
společností Tatung Czech a je výsledkem zájmu Kraje Vysočina podporovat kvalitu
středního technického vzdělávání ve školách, které zřizuje.
Zdroji energie systému jsou jednak fotovoltaická pole, jednak horizontální a vertikální
větrná turbína. Optimální převod energie zajišťuje „Micro Off Grid Solar Power system",
skládající se z hybridního řídicího systému a výkonového měniče. Stav elektrárny
a energetické údaje monitoruje „Monitorovací systém", který spolu s patřičnými
převodníky a rozhraními přenáší informace o výkonu a spotřebě do školní počítačové
sítě. V systému jsou použity smart elektroměry jako moderní prvek Smart Grid. Celý
systém pak napájí po setmění veřejné osvětlení a reflektory.
Financování projektu bylo ve 100 % nákladů (770 000 Kč) podpořeno z programu
EFEKT, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. V budoucnu plánujeme systém
dále rozšiřovat o moderní inovační technologie v energetice tak, aby naši studenti měli
přímý přístup k technickým novinkám a byli připraveni využít tyto znalosti v budoucí praxi.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2015 se uskutečnily následné
veřejnosprávní kontroly hospodaření v příspěvkových organizacích kraje.
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Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Od srpna do prosince 2015 vykonali kontroloři první dílčí přezkoumání hospodaření za
rok 2015 u 421 obcí a 45 dobrovolných svazků obcí.

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.
Byla zahájena výměna řídicího systému pro měření a regulaci topné soustavy v sídle
kraje.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo provedeno 8 kontrol státního odborného dozoru u dopravců. Při
kontrolách státního odborného dozoru na silnicích bylo zkontrolováno 17 vozidel. Ve
správním řízení bylo uloženo 23 pokut, z toho 18 kaucí, v celkové výši 730 000 Kč, z toho
kauce 692 000 Kč.
Bylo řešeno 16 odvolání.
Byly provedeny 4 kontroly stanic technické kontroly.
Byly provedeny 2 kontroly ve veřejné linkové osobní dopravě.
Byla provedena kontrola přenesené působnosti na Magistrátu města Jihlavy.



Projektové řízení
Kraj Vysočina přijal dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod a EÚS
Rakousko – Česká republika ve výši 40 mil. Kč.
Bylo proplaceno z grantového programu Bezpečná silnice 2014 celkem 155 tis. Kč.
Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj na přípravě výzev pro SC 1.2 IROP –
Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.



Investiční výstavba
Probíhají 2 výběrová řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje, bylo dokončeno
1 výběrové řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje.
Probíhají 2 výběrová řízení na stavby hrazené z Integrovaného regionálního operačního
programu.
Probíhají výběrová řízení na vypracování 24 projektových dokumentací hrazených
z rozpočtu kraje, probíhají výběrová řízení na vypracování 3 projektových dokumentací
na akce hrazené z Integrovaného regionálního operačního programu.
Byla dokončena 4 výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací hrazených
z rozpočtu kraje.
Bylo dokončeno 23 staveb hrazených z rozpočtu kraje, z toho 11 hrazených z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Dokončují se 2 stavby hrazené z rozpočtu
kraje, z toho 1 z rozpočtu SFDI.
Bylo dokončeno 10 staveb hrazených z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Bylo dokončeno vypracování 15 projektových dokumentací pro další přípravu staveb.
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Byla zahájena zimní údržba silnic ve vlastnictví kraje a silnic I. třídy.
Byla dokončena příprava výběrových řízení na akce, které budou hrazeny z rozpočtu
SFDI v roce 2016, pokud budou tyto finanční prostředky zajištěny.
Probíhá dokončování akcí hrazených z rozpočtu SFDI v roce 2015.



Dopravní obslužnost
Probíhá příprava dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby s drážními a linkovými
dopravci pro rok 2016.
Pokračuje projednávání jednotlivých výstupů z projektu Veřejná doprava Vysočiny
v Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina:
‐ zpracování sítě páteřních linek drážní a linkové dopravy a vypracování rámcových
jízdních řádů,
‐ zpracování sítě ostatních linek a vypracování rámcových jízdních řádů,
‐ vypracování standardů dopravní obslužnosti,
‐ stanovení požadavků na počet, umístění a rozsah služeb předprodejních
informačních kanceláří v jednotlivých oblastech (podle kvalitativního standardu).
Připomínkování a projednávání částí projektu Veřejná doprava Vysočiny:
‐ podrobná technická specifikace požadavků na BČK (bezkontaktní čipová karta),
(elektronická peněženka a kupóny),
‐ podrobná technická specifikace požadavků na papírové jízdenky,
‐ podrobná technická specifikace požadavků na odbavovací systémy dopravců ve
vozidlech i v předprodejních a infomačních kancelářích včetně systémů dálkového
přenosu dat, na systémy správy a evidence karet, bezpečnostní systémy, na zařízení
přepravní kontroly (čtečky karet a papírových jízdenek),
‐ zpracování požadavků na clearingové a zúčtovací centrum a na systémy výkaznictví
a controllingu systému a jejich technická specifikace,
‐ zpracování mechanismů a výpočtů změny nabídkové ceny.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Intenzivně je řešena majetkoprávní příprava dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy.
Byla uzavřena veřejná zakázka na služby pojišťovacího makléře Kraje Vysočina a jeho
příspěvkových organizací pro rok 2016.
Byl dokončen prodej nemovitostí tvořících areál bývalé Střední zemědělské technické
školy v Havlíčkově Brodě.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Byly dokončeny veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací u velkých investic
v oblasti zdravotnictví - Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny, Nemocnice
Třebíč – pavilon chirurgických oborů (probíhá lhůta pro podání námitek) a Nemocnice
Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13 (bylo předáno staveniště zhotoviteli).
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SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):


Vyhodnocení výhledu hospodaření
Se všemi příspěvkovými organizacemi byl na počátku listopadu projednán výhled
hospodaření do konce roku 2015 i s dopadem navýšení platových tarifů. Byla dohodnuta
opatření k zajištění vyrovnaných výsledků hospodaření – jednalo se zejména o využití
prostředků z fondů příspěvkových organizací, navýšení limitů mzdových prostředků a ve
výjimečných případech o navýšení příspěvků na provoz (přibližně o 7 mil. Kč za
organizace v odvětví sociálních služeb).



Semináře k problematice vyrovnávací platby pro poskytovatele sociálních služeb
V jednotlivých okresech kraje byla v průběhu listopadu a na počátku prosince
uspořádána série čtyř seminářů, na kterých se zástupci obcí měli možnost seznámit
s principy veřejné podpory a vyrovnávací platby v oblasti sociálních služeb.



Hodnocení ředitelů
V průběhu listopadu odbor sociálních věcí ve spolupráci s radním pro oblast sociálních
věcí zrealizoval hodnocení všech ředitelů příspěvkových organizací v odvětví sociálních
služeb.



Návštěva slovenských stážistů
Ve středu 11. 11. 2015 proběhlo v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina přijetí slovenské
delegace. Tvořili ji úředníci Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské
republiky, poskytovatelé sociálních služeb i jejich klienti. Cílem jejich návštěvy bylo
načerpat informace vážící se k projektu Podpora transformace sociálních služeb na
Vysočině. S tím byla spojena i prohlídka transformovaného bydlení, denního stacionáře
a Kavárny Pohodička v Náměšti nad Oslavou.



Transformace sociálních zařízení
Kraj Vysočina završil projekt „Podpora transformace sociálních služeb“. Stalo se tak
v Osové Bítýšce a Křižanově, kde bylo otevřeno transformované bydlení vybudované pro
klienty Domova Kamélie Křižanov. Na obou místech byly postaveny 2 domy pro bydlení.
V Křižanově vznikly mimo běžné skupinové domácnosti i domácnosti individuální, které
jsou určeny jednotlivcům nebo párům. Tímto byl uzavřen projekt plánovaný
na období 2007 – 2015. Během této doby byly na Vysočině plně ztransformovány Domov
bez zámku a Domov Jeřabina Pelhřimov. Částečnou transformací prošly Domov Kamélie
Křižanov a Domov Háj, u kterého kraj zrekonstruoval jeden objekt k bydlení z vlastních
prostředků. Nový domov díky tomu našlo 219 klientů. Postaveno či opraveno bylo
39 objektů v běžné zástavbě 19 obcí a měst regionu. Vzniklo 39 domácností. Proces
transformace je podpořen z evropských fondů, z rozpočtu ministerstva práce a sociálních
věcí a z rozpočtu Kraje Vysočina.



Vyhodnocení grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou
politiku obcí 2015“
V úterý 24. 11. 2015 se uskutečnilo zasedání řídícího výboru grantového programu
„Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015“. Do výzvou stanoveného
termínu bylo doručeno 14 žádostí. K hodnocení postoupilo šest žádostí, které byly
řídícím výborem podpořeny v plné výši. Celková výše podpory činí 612 289 Kč.
Podpořeny byly rodinné a seniorské aktivity měst Hrotovice, Nové Město na Moravě,
Pacov, Třebíč, městyse Dolní Cerekev a obce Vír.
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Otevření Family a Senior Pointu ve Žďáře nad Sázavou
V pondělí 23. 11. 2015 byl v prostorách Polikliniky Žďár nad Sázavou otevřen Family
a Senior Point. Tím byla dokončena postupně budovaná síť center pro rodinu v regionu.
Služby žďárského Family a Senior Pointu zajišťuje Kolpingovo dílo České republiky.
Family a Senior Point má otevřeno od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 15.00 hodin.
Přístup je bezbariérový a všechny služby jsou poskytovány zdarma. Vedle Žďáru nad
Sázavou fungují Family a Senior Pointy v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Pelhřimově
a Třebíči. Kraj se formou dotace podílí na financování jejich provozu.



Oddělení sociální ochrany a prevence
V daném období byly uspořádány tyto akce:
‐ dne 19. 11. 2015 seminář pro sociální pracovníky obecních úřadů Kraje Vysočina
na téma Aplikované metody sociální práce;
‐ dne 26. 11. 2015 seminář pro sociální pracovníky obecních úřadů Kraje Vysočina
na téma Psychohygiena sociálního pracovníka,
‐ dne 10. 12. 2015 se uskutečnilo společné pracovní setkání sociálních kurátorů
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a sociálních pracovníků ve věznicích
Kraje Vysočina na téma Sociální práce ve věznicích a navazující činnost sociálních
kurátorů na obcích,
‐ dne 14. 12. 2015 se uskutečnilo klubové setkání pěstounů na přechodnou dobu
pořádané společně s Psychocentrem,
‐ dne 15. 12. 2015 proběhlo metodické setkání s pracovníky obcí s rozšířenou
působností na úseku NRP (náhradní rodinné péče).



Agenda v rámci projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
v Kraji Vysočina, zkrácený název Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině
Ve sledovaném období jsme obdrželi protokol o výsledku průběžné veřejnosprávní
kontroly na místě, jejímž předmětem bylo dodržování podmínek poskytnutí neinvestiční
dotace na projekt Podpora koordinátorů pro romské záležitosti (na rok 2015),
financovaného ze státního rozpočtu. Závěr protokolu uvádí, že kraj čerpal
ke dni 7. 10. 2015 finanční prostředky z poskytnuté dotace k úhradě skutečných
a uznatelných nákladů dle schváleného rozpočtu a podmínek rozhodnutí o poskytnutí
dotace a realizoval k témuž dni věcné plnění projektu v souladu s podmínkami
rozhodnutí.



Audity zdravotní péče v příspěvkových organizacích
Audity zdravotní péče v příspěvkových organizacích se uskutečnily v Domově pro seniory
Náměšť nad Oslavou, Domově pro seniory Třebíč Koutkova, Kubešova a Domov
důchodců Humpolec. Výstupy auditů budou použity pro ostatní příspěvkové organizace
vytvořením obecné metodiky.



Pořádané semináře
Výčet seminářů za dané období:
‐ dne 19. 11. 2015 se konal seminář na téma: Individuální přístup ke klientovi,
‐ dne 20. 11. 2015 se uskutečnil seminář na téma: Metoda Aliter spojená
s videotréninkem komunikace,
‐ dne 25. 11. 2015 se konal seminář na téma: Vybrané stimulační metody práce v péči
o seniory,
‐ dne 26. 11. 2015 proběhl seminář s názvem: Komunikace s médii,
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‐

dne 8. 12. 2015 se uskutečnil seminář na téma: Myšlenkový stres a posilování
duševního zdraví.



Společenské akce
Dne 10. 12. 2015 se na Krajském úřadě Kraje Vysočina uskutečnila akce s názvem
„Barevné Vánoce“ za účasti příspěvkových organizací Kraje Vysočina.



Porada ředitelů příspěvkových organizací
Dne 26. a 27. 11. 2015 se uskutečnila závěrečná porada ředitelů příspěvkových
organizací v Žirovnici. Kromě odborného programu odboru sociálních věcí byl do porady
zařazen blok oddělení řízení lidských zdrojů zaměřený na přijímání zaměstnanců.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Rozvojové projekty a programy kraje
Proběhlo hodnocení jednotlivých částí výběrových řízení v rámci projektů „Od myšlenky
k výrobku 2“. Do technických škol byly dodány sady digitálních osciloskopů
a frekvenčních analyzátorů (cca 2 mil. Kč).
Byla nově přepracována pravidla na podporu zahraničního studia středoškoláků
v partnerských regionech.
Ve spolupráci se středními školami byly zahájeny práce na zpracování konceptu
„gastroakademie“ zaměřené na podporu vzdělávání motivovaných mladých kuchařů.



Prezentace středoškolského vzdělávání
OŠMS se účastnil dalších tří festivalů vzdělávání. Účast je zaměřena na propagaci
krajských systémových aktivit, podpoře technického vzdělávání, na představení sítě
středních škol a na poskytování informací o přijímacím řízení, maturitách, motivačních
stipendiích apod.



Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávání Kraje Vysočina
Proběhlo 5 workshopů se zástupci jednotlivých tematických skupin (MŠ, ZŠ, SŠ, zájmové
a umělecké vzdělávání a vzdělávání dospělých). OŠMS zpracovává analytickou část
dokumentu.



Příprava na čerpání prostředků OP VVV a IROP vzdělávání
OŠMS dokončuje projektovou žádost na podporu zpracování krajského akčního plánu
(KAP). Národní ústav pro vzdělávání zahájil dotazníkové šetření potřeb středních škol,
jehož výsledky budou využity při tvorbě KAP.



Rozpočet a účetnictví
Byla zpracována poslední úprava rozpočtu regionálního školství a školám a školským
zařízením byla poskytnuta poslední část rezervy ve výši cca 20,7 mil. Kč.



Rozvojové a dotační programy MŠMT
OŠMS na základě výzvy připravil nový krajský program na podporu aktivit NNO (nestátní
neziskové organizace) pro mládež v oblasti rozvoje přírodovědných, technických
a řemeslných znalostí a dovedností. Alokace činí celkem 490 tis. Kč, z toho pro kraj
téměř 150 tis. Kč.
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Odbor zdravotnictví (OZ):


Projekt „Standardy operačního řízení ZZS Kraje Vysočina“
Ve spolupráci s OI, OAPŘ a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina,
příspěvkovou organizací (dále jen „ZZS KV“), je dokončován projekt, který je
spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu – 11. kontinuální výzva.
Způsobilé výdaje představují cca 32 mil. Kč. Ukončení projektu musí být nejpozději do
30. 11. 2015. V současné době se řeší problematika úpravy užívacích vztahů
u nehmotného majetku (software), který je v rámci projektu pořizován (uzavřením
podlicenční smlouvy se ZZS KV), ověření funkčnosti veškeré dodané technologie, vydání
souhlasného stanoviska Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR k integraci
s Národním informačním systémem IZS a také příprava žádosti o platbu dotace
k řídícímu orgánu (finanční vypořádávání dodavatelských vztahů).



Projekt „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“
V rámci projektu „Modernizace a standardizace vybavení ZZS Kraje Vysočina“ bylo na
základě skutečně vysoutěžených cen z nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka
sanitních vozů včetně technického vybavení pro ZZS Kraje Vysočina“ vytvořeno
Oznámení o změnách v projektu, kterým se aktualizoval původní rozpočet projektu.
Rovněž byla vypracována Závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu. Projekt
musí být ukončen nejpozději do 31. 12. 2015.



Projekt „První pomoc do škol“ a Program prevence dětských úrazů“
Pokračovala realizace projektů „První pomoc do škol“ a „Program prevence dětských
úrazů“. V kategorii sedmnáctiletých již výuka probíhá, v kategorii čtrnáctiletých byla
připravena výzva a zadávací dokumentace k realizaci projektu a 14. 12. 2015 proběhne
hodnocení došlých nabídek. S vítěznými uchazeči budou poté uzavřeny smlouvy na
realizaci projektu.
Dále pokračuje realizace projektu „Program prevence dětských úrazů“. K tisku byly
předány zdravotně osvětové materiály pro základní školy, včetně nově zpracované
brožury „Co udělám když …“. Tyto materiály budou v průběhu do 15. ledna 2016
distribuované do všech základních škol v Kraji Vysočina.



Bezpečná nemocnice 2015
Probíhá hodnocení projektů zaslaných do 8. ročníku celostátní soutěže Bezpečná
nemocnice vyhlášené hejtmanem Kraje Vysočina, panem MUDr. Jiřím Běhounkem.
Hodnotící komise, která byla schválena radou kraje, bude vybírat vítěze soutěže
z 19 lůžkových zdravotnických zařízení, která se přihlásila s celkem 20 projekty. Všechny
projekty směřují svým obsahem k tématu „Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky,
aby mohli poskytovat bezpečnou péči“.
Současně se soutěží Bezpečná nemocnice připravujeme 9. ročník Konference Dny
bezpečí, která proběhne ve stejný den jako slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku
soutěže, a to dne 21. 1. 2016. Program konference bude opět složený z přednášek
hostů, ale součástí bude i diskuse u kulatých stolů nad samotnými projekty.
Na obě akce bude možné se přihlásit na webových stránkách krajského úřadu,
zdravotnickém portálu, kde najdete příslušné odkazy.
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Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Shromažďování spodních čelistí prasete divokého
Kraj Vysočina shromažďuje, vykupuje a hodnotí příslušné spodní čelisti prasete divokého
(tzv. markanty). Jedním z efektů této aktivity je i intenzivnější lov nejmenších selat,
a s tím související snižování škod působených touto zvěří a potřebná úprava věkové
struktury populace prasete divokého v honitbách. Aby byla zajištěna kontinuita tohoto
opatření, byly v říjnu letošního roku uzavřeny smlouvy o dílo, na základě kterých bude
možno předkládat k hodnocení příslušné spodní čelisti selat ulovených v období
listopadu 2015 až říjen 2016. V listopadu letošního roku byly zároveň převzaty,
hodnoceny a předány k dalšímu využití spodní čelisti od selat ulovených od listopadu
2014 do října 2015.



Pracovní setkání zástupců tří krajů a Dolního Rakouska v oblasti zemědělství
a lesnictví
V rámci dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousy a krajem
Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina se dne 18. 11. 2015 uskutečnilo setkání
pracovní skupiny v Kraji Vysočina. Předmětem jednání byla výměna poznatků
a zkušeností z oblasti agrárního sektoru, lesnictví a rybářství. Jednání proběhlo v Bystřici
nad Pernštejnem v centru Eden, kde se uskutečnila i prohlídka areálu. V odpoledních
hodinách pracovní skupina navštívila Žďár nad Sázavou společnost KYNSKÝ Žďár, a.s,
kde byli účastníci seznámeni s činností a aktivitami této společnosti v oblasti lesního
hospodářství a rybářství.



II. ročník regionální konference „Za čistou řeku Jihlavu“
V sídle kraje v Jihlavě proběhl dne 3. 12. 2015 pod záštitou ministra zemědělství
Ing. Mariana Jurečky, ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a hejtmana
Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka II. ročník regionální konference Za čistou řeku
Jihlavu. Na konferenci vystoupili zástupci kraje i krajského úřadu, OŽPZ, zástupci obou
ministerstev, společnosti ČEZ, a.s., Povodí Moravy, s.p., AQUATIS a.s. a Výzkumného
ústavu meliorací a ochrany půd, v.v.i. Předmětem konference byla zejména prezentace
připravovaných nebo již realizovaných aktivit ke snižování znečištění povrchových vod
v povodí řeky Jihlavy a prezentace výsledků dalších prací provedených v letošním roce
v návaznosti na výsledky Jakostního modelu povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem
Dalešice. Jedním z témat konference bylo i hledání možností snížení znečištění
povrchových vod ve vazbě na dotační politiku regionu, České republiky a Evropské unie.



Dokončení vyhlašování Zvláště chráněných území a Evropsky významných lokalit
Podzimní práce na zvláště chráněných územích v působnosti Kraje Vysočina byly
úspěšně dokončeny. Ve sledovaném období bylo převyhlášeno 13 zvláště chráněných
území (ZCHÚ), z toho 12 Evropsky významných lokalit, např. Kamenický rybník, Údolí
Jihlavy, Habrová seč, Horní Mrzatec, Kozének, aj. Převyhlašování ZCHÚ bylo provedeno
společně s fyzickým vyznačením v terénu – pruhové značení a informační tabule.



Semináře pro města a obce k odpadovému hospodářství
Dne 5. 11. 2015 uspořádal odbor ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a. s., tradiční seminář v Hrotovicích pro města a obce Kraje Vysočina
k aktuální problematice odpadového hospodářství. Na seminář navazuje série pěti
setkání zaměřených na menší obce (obce I.) v Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Jihlavě,
Třebíči a Žďáru nad Sázavou, kde Kraj Vysočina prezentuje problematiku odpadového
hospodářství, dotace z Fondu Vysočiny a Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina.
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Setkání zástupců neziskových organizací k environmentální výchově, vzdělávání
a osvětě
Dne 26. 11. 2015 uspořádal odbor OŽPZ v prostorách Stanice Pavlov, o. p. s., setkání
zástupců neziskových organizací k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě
(EVVO) Kraje Vysočina. Na setkání byl vytvořen kalendář akcí a aktivit EVVO na rok
2016, jedná se o aktivity, které by měly přispět k naplňování koncepce EVVO Kraje
Vysočina, dále si na setkání zástupci neziskových organizací a kraje vyměnili informace
a zkušenosti s řešením EVVO.



Výstava Zaostřeno na krajinu
OŽPZ ve spolupráci se Sdružením Krajina připravil výstavu Zaostřeno na krajinu, jejíž
vernisáž proběhla dne 9. 11. 2015 ve foyer budovy B Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Výstava prezentuje činnost občanského sdružení a jejich aktivity na úseku životního
prostředí. Výstavu je možno zhlédnout v období od 4. 11. – 8. 12. 2015.

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.
Na uvedených úsecích zajišťovalo OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
Nové volby do Zastupitelstva obce Radostín, okres Havlíčkův Brod vyhlásil ministr vnitra
na den 16. dubna 2016.
Opětovně byl na Ministerstvo vnitra ČR odeslán návrh na vyhlášení nových voleb do
Zastupitelstva obce Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod, kdy po vyhlášení výsledků
nových voleb, které se ve jmenované obci konaly dne 26. září 2015, rezignovali na
mandát zastupitelé i náhradníci za sdružení nezávislých kandidátů Lhoťáci pro Lhotu.
Nové volby do Zastupitelstva obce Ovesná Lhota dosud vyhlášeny nebyly.

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.
‐ Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – nachází se ve fázi udržitelnosti;
probíhá průběžná digitalizace sbírkových předmětů a doplňování databáze
prezentační webové aplikace.
‐ 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
‐ Probíhá upřesňování informací o dotačních možnostech, konzultace prvotních
záměrů odboru do programů IROP nebo INTERREG V A.
‐ Připravujeme projektový záměr do IROP, specifický cíl 3.1. – Projekt Hrad Roštejn –
zpřístupnění nových expozic.
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Spolupráce na dalších projektech a jiných aktivitách
‐ OKPPCR spolupracuje na projektových záměrech příspěvkových organizací
zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury.
‐ Probíhá příprava a zpracování Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu
„Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ k projednání v zastupitelstvu kraje
15. 12. 2015.
‐ OKPPCR realizuje projekt vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4, optimalizace
trasování, zpracování návrhu značení a realizační dokumentace, projednávání obce,
vlastníci, CHKO.



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
(kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
‐ dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (příjem žádostí od
účinkujících, průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným
projektům),
‐ dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (průběžná
kontrola obnov, kontrola vyúčtování a poskytování dotací ukončeným obnovám),
‐ dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek –
administrace (poskytování dotací ukončeným projektům),
‐ dotace městům na památky UNESCO – administrace (poskytování dotací ukončeným
projektům),
‐ grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2015“ – administrace
(průběžná kontrola, poskytování dotací ukončeným projektům),
‐ 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
(poskytování dotací ukončeným projektům),
‐ grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2015“ – uzavřeny
smlouvy,
‐ „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, průběžná kontrola vyúčtování,
‐ grantový program „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ – administrace, průběžná
kontrola, kontrola vyúčtování,
‐ grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ – administrace
(poskytování dotací ukončeným projektům),
‐ připomínkování projektového záměru pracovní skupiny Doprava v rámci ERDV.



Koncepční a programové materiály
‐ Zahájili jsme práce nad koncepčním materiálem v cestovním ruchu – finalizace
zadávací dokumentace výběrového řízení.
‐ V součinnosti s ORR OKPPCR zpracovává návrh složení regionálního kolegia
cestovního ruchu.
11 (celkem 15)

ZK-07-2015-03, př. 3
Počet stran: 15



Výkon státní správy na úseku památkové péče
‐ OKPPCR zabezpečuje státní správu 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,
řízení o odměně za archeologický nález, prodlužování lhůt a další úkony).
‐ Organizujeme a provádíme kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou
působností (Městský úřad Žďár nad Sázavou, Městský úřad Velké Meziříčí).



Výstavní a propagační činnost na úseku památkové péče
‐ OKPPCR připravuje podklady k prezentaci Kraje Vysočina v rámci výstavy na téma
GIS ve veřejné správě.

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


Aktivity zajišťované odborem sekretariátu hejtmana
‐ Ve dnech 11. – 14. 11. 2015 se uskutečnila pracovní cesta pod vedením hejtmana
Kraje Vysočina do partnerského regionu Minská oblast Běloruska (pokračování
odborných zdravotnických stáží + příprava pracovního programu na rok 2016).
‐ Dne 10. 12. 2015 se konala v sídle Kraje Vysočina akce pro veřejnost „Barevné
Vánoce“.



Krizové řízení a bezpečnost
‐ Dne 2. 12. byli tajemníci obcí II. a III. stupně seznámeni na pravidelné poradě na KrÚ
s problematikou Blackoutu, možností jeho vzniku v podmínkách Kraje Vysočina
a připravovanými opatřeními k provedení cvičení orgánů krizového řízení s tímto
námětem.
‐ Dne 7. 12. se konalo další jednání pracovní skupiny „Oxid uhelnatý“. Zúčastnění
zástupci projednali dosavadní metody, formy a působení preventivní kampaně
na cílové skupiny v roce 2015 a stanovili cíle kampaně na rok 2016. V rámci
preventivní kampaně se dne 12. 11. v sídle Kraje Vysočina také uskutečnil seminář
„Otravy oxidem uhelnatým a provoz plynových spotřebičů" určený pro zaměstnance
kraje, obce III. a II. stupně a příspěvkové organizace zřizované krajem.



Promítání krátkých francouzských filmů v Kouzelném karavanu z ChampagneArdenne
Region Champagne-Ardenne a Kraj Vysočina podpořily cestu malého kočovného
promítacího sálu nazvaného Kouzelný karavan po České republice. Karavan byl od
27. do 31. října 2015 součástí doprovodného programu Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Jihlava. Byl přístupný nejširšímu publiku a nabídl sérii krátkých
dokumentárních a animovaných francouzských filmů s českými titulky.



Rezidence výtvarnice z Francie v Akademii ve Světlé nad Sázavou
Oddělení vnějších vztahů se podílelo na zprostředkování rezidence profesionálního
umělce z regionu Champagne-Ardenne v Kraji Vysočina. Akademie ve Světlé nad
Sázavou přivítala od 1. do 30. listopadu 2015 malířku a sochařku Marion Ancelme, která
zde objevovala řemeslné techniky, které se zde vyučují, konkrétně práci se sklem,
keramikou a porcelánem ve vzájemném propojení těchto materiálů.
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Účast hotelové školy z Havlíčkova Brodu na mezinárodní gastronomické soutěži
v Remeši
Na základě partnerství s regionem Champagne-Ardenne ve Francii byl Kraj Vysočina
osloven s nabídkou nominovat jednu ze svých hotelových škol do mezinárodního kola
soutěže Trofej Philippa Milla, která se konala dne 30. listopadu 2015 v Remeši. Byla
vybrána Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, která soutěžila v přípravě
slaného a sladkého chodu v konkurenci vítěze regionálního kola této soutěže
v Champagne-Ardenne a týmů z Belgie, Slovenska, Maroka a japonské školy v Lyonu.
V roce 2013 již na této soutěži reprezentovala Kraj Vysočina hotelová škola z Třebíče.



Zasedání Grémia 2+6 v Třeboni
Dne 11. 11. 2015 proběhlo na zámku v Třeboni druhé zasedání Grémia 2+6 (úvodní
jednání proběhlo při setkání ministrů zahraničí a hejtmanů 21. 8. 2015 v Linci). Zúčastnili
se velvyslanci České republiky v Rakousku pan Jan Sechter a Rakouska v České
republice pan Ferdinand Trautmannsdorf, který se zároveň rozloučil v souvislosti
s odchodem do důchodu, dále ředitelé Krajských úřadů Jihočeského a Jihomoravského
kraje, zástupce ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Březina, ředitelé zemských
úřadů spolkových zemí Horního Rakouska, Dolního Rakouska a ředitel Magistrátu města
Vídně. Řešila se témata možné spolupráce v oblasti zdravotnictví, záchranných služeb,
dopravní infrastruktury, energetické politiky, turismu, kulturní spolupráce a výměny
mládeže. Setkání se zabývalo i aktuální otázkou migrace. Byl projednáván i návrh
Prohlášení, které by se pravděpodobně mělo podepsat při plánovaném setkání hejtmanů
uvedených regionů v květnu 2016 v Českém Krumlově.



Setkání koordinačního grémia Pracovního programu 2014-2017 v Telči
Dne 25. 11. proběhlo pravidelné roční jednání koordinačního grémia pracovního
programu pro období 2014-2017 dle Smlouvy o spolupráci mezi Dolním Rakouskem,
Jihomoravským krajem, Jihočeským krajem a Krajem Vysočina. Zúčastnili se ředitelé
Krajských úřadů a ředitel Dolnorakouského zemského úřadu. Proběhlo vyhodnocení
činnosti všech 13 skupin Pracovního programu v roce 2015 a výhled činnosti na rok
2016. Byla diskutována i možnost případného rozšíření spolupráce se spolkovou zemí
Horní Rakousko a městem Vídeň včetně zapojení velvyslanců České republiky
a Rakouska (propojení s novým formátem Grémia 2+6). Součástí programu byla
i prohlídka výzkumného a vývojového centra – Centrum Excelence Telč.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Kotlíkové dotace
V období 10. 11. – 15. 12. proběhlo dalších 15 hojně navštěvovaných informačních
seminářů ke kotlíkovým dotacím v obcích typu II a III. Semináře byly určeny pro občany,
kteří mají zájem o výměnu stávajícího zdroje tepla na pevná paliva za nový, a touto
formou měli možnost zjistit konkrétní informace a podmínky pro získání dotace.
Vzhledem k tomu, že dne 27. 11. 2015 MŽP schválilo Rozhodnutí o poskytnutí dotace
pro SC 2.1 OPŽP pro projekty nad 200 mil. Kč, lze předpokládat jejich distribuci na kraje
v nejbližších dnech a v této souvislosti předložení Rozhodnutí a vyhlášení dotačního
programu „Kotlíkové dotace“ v Kraji Vysočina na jednání Rady Kraje Vysočina dne
17. 12. 2015.



VIII. ročník Krajského diabetologického dne
Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Zdravou Vysočinou, o. s., VZP ČR,
Krajským výborem Santvincentské deklarace a Územní organizací Svazu diabetiků ČR
proběhl 24. listopadu 2015 u příležitosti Světového dne diabetiků VIII. ročník Krajského
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diabetologického dne. Akci pod záštitou hejtmana kraje navštívilo 64 diabetiků, kteří se
zde seznámili s novinkami v léčbě této civilizační nemoci. Informace přednášeli lékaři
Nemocnice Jihlava a Státního zdravotního ústavu.


MA21 - cena Dobrá praxe
Na Podzimní škole Národní sítě Zdravých měst ve Znojmě, které se zúčastnilo
150 zástupců měst, obcí a regionů z celé České republiky, jsme představili nástroj
finanční podpory realizátorů MA21 a Zdravých škol na svém území – Zásady MA21
a Zdraví 21. Kraji Vysočina bylo za tento systém podpory uděleno ocenění „Dobrá
praxe“, které NSZM uděluje konkrétnímu ukázkovému příkladu.



Tematický atlas Kraje Vysočina
Odbor regionálního rozvoje ve spolupráci se společností JENA Šumperk zpracoval
aktualizované vydání Tematického atlasu Kraje Vysočina. Jeho účelem je populární
formou interpretovat statistická data a informace o kraji za nejrůznější oblasti jako jsou
struktura obyvatelstva a demografický vývoj, aktuální hospodářské trendy, dostupnost
služeb, kvalita životního prostředí či přírodní, kulturní a historické dědictví. Atlas je
aktuálně dostupný v elektronické podobě, začátkem roku 2016 bude vytištěn
a distribuován dále mj. i na školy v našem kraji.



Mapování absorpční kapacity pro IROP
Sekretariáty regionálních stálých konferencí po dohodě s ministerstvem pro místní rozvoj
mapovaly na přelomu listopadu a prosince absorpční kapacitu pro vybrané výzvy IROP.
Konkrétně se jedná o SC 1.2 (terminály a cyklodoprava), 2.3 (návazná péče), 2.4.
(infrastruktura SŠ) a 3.1 (památky, muzea, knihovny). ORR vycházel ze sebraných
projektových záměrů z RAP (Regionální akční plán) a dále záměrů dotčených subjektů
z regionu, které byly osloveny k aktualizaci těchto záměrů či zaslání nových, a to až do
roku 2020. Výsledky monitoringu by MMR mělo zohlednit při vyhlašování výzev v těchto
SC - ať už z hlediska jejich objemu, zacílení, tak i jejich dalšího harmonogramu
(vyhlášení navazujících výzev apod.).

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


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 37 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 9 návrhům zákona, k 9 návrhům
nařízení vlády, k 13 návrhům vyhlášek a k 6 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Administrativní podpora pro zajištění prvního ročníku Ceny hejtmana Kraje
Vysočina za společenskou odpovědnost
OddŘLZ se administrativně podílelo na zajištění vyhlášení prvního ročníku Ceny
hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Soutěž vyhlásil Kraj Vysočina
ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality s podporou zastřešujících organizací,
kterými jsou Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských
asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., Sdružení pro oceňování kvality a Vysočina
Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko
služeb školám, příspěvková organizace. Cílem této aktivity je ocenit a poukázat na
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organizace, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální,
etické, lidskoprávní a zájmy zákazníků.


Metodická pomoc příspěvkovým organizacím
Prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací byla všem příspěvkovým organizacím
předložena metodická informace k zaměstnávání cizinců.



Spolupráce se zdravotními pojišťovnami
OddŘLZ zajistilo oslovení jednotlivých zdravotních pojišťoven, u kterých jsou
zaměstnankyně a zaměstnanci Kraje Vysočina registrováni. Oslovení se týkalo možnosti
získat případné zvýhodněné zaměstnanecké nabídky. Se zdravotními pojišťovnami byla
navázána spolupráce. Došlo k dohodám o přispění k vytváření zdravých podmínek
a zdravého způsobu života a práce zaměstnankyň a zaměstnanců.



Zúčtování odměn za výkon funkce
OddŘLZ v daném období zajistilo vyplacení odměn a realizaci souvisejících odvodů
členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina za období od
1. 6. 2015 do 30. 11. 2015.

V Jihlavě dne 27. 11. 2015
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