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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 15. 12. 2015 s výhledem do 2. 2. 2016
Následující písemná zpráva zachycuje období od 15. 12. 2015 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 15. 1. 2016 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
2. 2. 2016 (1. zasedání v roce 2016). Je přílohou materiálu (ZK-01-2016-03, př. 3). Obsahuje
základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem Kraje
Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor ekonomický (OE):


Příspěvek na výkon státní správy
Na počátku roku 2016 provedl ekonomický odbor v přeneseném výkonu státní správy
rozpočítání dotací ze státního rozpočtu na výkon státní správy do rozpočtu obcí. Pro rok
2016 bylo ze státního rozpočtu na výkon státní správy pro všechny obce Kraje Vysočina
přiděleno 434 358 200 Kč. V příspěvku všechny obce dostávají krytí tzv. základní
působnosti, dále je příspěvek odvislý od skutečnosti, zda je poskytován obcím
s matričním úřadem, stavebním úřadem, pověřeným obecním úřadem a úřadem
s rozšířenou působností. Výše vypočteného příspěvku na výkon státní správy byly obcím
sděleny formou dopisu. Jedná se o státní dotaci, která nepodléhá finančnímu vypořádání.

Odbor informatiky (OI):


Zahájení 18. ročníku soutěže Zlatý erb
V lednu byl zahájen další ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby
měst a obcí. Kraj Vysočina každoročně vyhlašuje také další vlastní zvláštní kategorie kategorie pro dobrovolné hasičské sbory Kraje Vysočina a kategorie pro školská zařízení
v Kraji Vysočina, která se v minulém ročníku velmi osvědčila. Do soutěže se přihlásily
školy mateřské, základní, střední i umělecké. Příjem všech přihlášek byl zahájen 5. ledna
2016, uzávěrka příjmu ohlášení je 28. ledna 2016 v 16 hodin. Vyhlášení vítězů krajského
kola se uskuteční 7. března v 14:00 hodin. Na toto slavnostní vyhlášení si dovolujeme
pozvat členy zastupitelstva. V případě zájmu se prosím obraťte na Kláru Jirákovou, tel.
564 602 341.



Vyhlášení vítězů soutěže Kraje pro bezpečný internet
V polovině ledna byly vyhlášeny výsledky soutěže na téma elektronická bezpečnost. Do
znalostního kvízu se v Kraji Vysočina zaregistrovalo 2 100 žáků a studentů základních
a středních škol v kraji, z toho jich 1 128 úspěšně kvíz absolvovalo. Porota složená ze
členů pracovní skupiny k problematice elektronické bezpečnosti hodnotila celkem 124
soutěžních prací (25 prací v kategorii video a 99 prací v kategorii plakát).



Seminář k představení funkcionalit Portálu digitalizace kulturního dědictví Kraje
Vysočina – https://www.digivysocina.cz/
V lednu jsme ve spolupráci s odborem kultury zorganizovali seminář pro odbornou
veřejnost z knihoven, muzeí a galerií v Kraji Vysočina, jehož záměrem bylo vysvětlení
vzájemných vazeb mezi výše uvedeným Portálem digitalizace, on-line katalogem Muzea
a galerie na Vysočině on-line (www.mgvysociny.cz) a Krajskou digitalizační jednotkou
(www.kdjvysocina.cz). Účastníci obdrželi i informaci o současném stavu projektu
spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod „Muzea
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a galerie na Vysočině on-line“, který představuje veřejnosti v digitalizované podobě sbírky
muzeí, galerií a pamětních síní nacházející se na území Kraje Vysočina.
Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období byly provedeny 2 kontroly státního odborného dozoru na silnicích
a bylo zkontrolováno 9 vozidel. Ve správním řízení bylo uloženo 25 pokut, z toho
16 kaucí, v celkové výši 559 000 Kč, z toho kauce 478 000 Kč.
Bylo řešeno 12 odvolání.



Projektové řízení
Ve stanovených termínech byly předloženy veškeré žádosti o proplacení dotací z ROP
Jihovýchod.
Byly přijaty dotace z ROP Jihovýchod a EÚS Rakousko – Česká republika ve výši
232 mil. Kč
Probíhá spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na přípravě výzvy IROP na
pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel
Byly proplaceny dotace z grantových programů Bezpečná silnice 2014 a 2015 ve výši
365 tis. Kč.



Investiční výstavba
Probíhá 8 výběrových řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje, bylo dokončeno
1 výběrové řízení na stavbu hrazenou z rozpočtu kraje.
Probíhají 4 výběrová řízení na stavby hrazené z Integrovaného regionálního operačního
programu.
Probíhají výběrová řízení na vypracování 16 projektových dokumentací hrazených
z rozpočtu kraje.
Bylo dokončeno 7 výběrových řízení na vypracování projektových dokumentací
hrazených z rozpočtu kraje.
Byly dokončeny všechny stavby hrazené z rozpočtu kraje a z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI) v roce 2015. Stavba „II/152 Moravské Budějovice – průtah“
byla zprovozněna, dokončena bude v roce 2016.
Bylo realizováno zúčtování příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2015.



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Byla zahájena první část nadlimitního výběrového řízení na opravy silnic
předpokládaných k financování z rozpočtu SFDI v roce 2016.
Byly dokončeny všechny opravy silnic hrazené z rozpočtu kraje a z rozpočtu SFDI v roce
2015.
Bylo realizováno zúčtování příspěvku z rozpočtu SFDI (Státní fond dopravní
infrastruktury) na rok 2015.



Dopravní obslužnost
Byly uzavřeny dodatky smluv o veřejných službách na zajištění dopravní obsluhy území
Kraje Vysočina v roce 2016.
Probíhala opakovaná jednání se společností Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
Probíhaly práce na tvorbě oběhů vozidel v linkové dopravě a drážní dopravě.
Bylo realizováno jednání se zástupci SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) Brno
ohledně požadavku na drážní infrastrukturu v Kraji Vysočina.
Proběhlo testování aplikace pro tvorbu tarifních map a kalkulátoru jízdného.
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Byla předána část díla C1 – Zpracování mechanismů a výpočtu změny nabídkové ceny.
Byly předány části díla B22 až B24, tj. technická specifikace na bezkontaktní čipovou
kartu, papírové jízdenky, na odbavovací systémy dopravců ve vozidlech
i v předprodejních a informačních kancelářích. Byla předána část díla B25, tj. zpracování
požadavků na clearingové a zúčtovací centrum a na systém výkaznictví a controllingu
a jejich technické specifikace.
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 a probíhá navázání spolupráce s krajem a jeho
příspěvkovými organizacemi s makléřem a naplnění prostřední on line správy pojištění.
Ministerstvo financí poukázalo kraji 12 963 289 Kč jako dotaci - částečnou úhradu výdajů
kraje při majetkoprávním vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd za období květen
až říjen 2015.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit
Byla předána staveniště u velkých investic v oblasti zdravotnictví - Nemocnice Jihlava –
rekonstrukce pavilonu interny, Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů.
Je zahájena akce Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13.
Probíhá řada podlimitních veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací na akce
zařazené v rozpočtu kraje (např. Nemocnice Jihlava – PET centrum, SPŠ stavební
Havlíčkův Brod – přístavba a stavební úpravy pro praktickou výuku, Domov pro seniory
Havlíčkův brod – demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu, Gymnázium
a Obchodní akademie Pelhřimov – oprava elektroinstalace na Gymnáziu, Střední škola
průmyslová, technická a automobilní Jihlava – rekonstrukce toalet Polenská,
rekonstrukce učeben a šatny v 1. NP Polenská, Obchodní akademie a Hotelová škola
Třebíč – rekonstrukce DM T. Bati a další)

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


Přístavba Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Dne 6. 1. 2016 uspořádalo Město Havlíčkův Brod veřejnou besedu s občany města.
Zástupci Kraje Vysočina byli požádáni o představení záměru vybudování přístavby
Domova pro seniory Havlíčkův Brod na místě současného pavilonu LDN a plicního
oddělení. Na základě výstupu z této diskuze přijala Rada Města Havlíčkův Brod
dne 11. 1. 2016 usnesení č. 17/16, kterým vyslovila souhlas s umístěním přístavby
v areálu nemocnice dle představené projektové dokumentace.
Přístavba k Domovu pro seniory Havlíčků Brod, příspěvkové organizaci řeší vzrůstající
poptávku po sociální službě domov pro seniory a domov se zvláštním režimem v regionu
Havlíčkobrodska. Kapacita nově vybudované přístavby počítá se 109 lůžky. Náklady na
realizaci přístavby jsou částečně pokryty z dotace ze státního rozpočtu ISPROFIN
(Informační systém programového financování).



Schválení záměru projektu na financování služeb sociální prevence
Odbor sociálních věcí zpracoval záměr projektu přímého přidělení na financování služeb
sociální prevence (azylové domy, sociální rehabilitace, intervenční centrum). Část těchto
služeb byla financována obdobnými projekty i v minulých letech. Rozpočet projektu bude
okolo 180 mil. Kč. Tento záměr byl připomínkován a odsouhlasen na programovém
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partnerství Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále bude záměr upravený podle
připomínek z programového partnerství předložen do rady kraje.


Odevzdání závěrečných monitorovacích zpráv projektů
V uvedeném období došlo k vypracování a odevzdání závěrečných monitorovacích zpráv
projektů realizovaných Krajem Vysočina, a to konkrétně:
 projekt „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina“, reg.
č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00011,
 projekt „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“, reg.
č. CZ.1.04/3.2.00/B4.00007,
 projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“, reg. č. CZ.1.4./3.4.04/76.00238,
 projekt „Transformace ÚSP Křižanov II.“, CZ.1.06/3.1.00/07.08460
 projekt „Transformace ÚSPMZ Těchobuz II.“, CZ.1.06/3.1.00/07.0869



Ostatní
Dne 14. 1. 2016 byla uskutečněna porada pro sociální pracovníky obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností a pověřených obecních úřadů.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Pravidelné hodnocení ředitelů škol a školských zařízení v roce 2016
Kraj Vysočina zřizuje 63 škol a školských zařízení. Tento velký počet příspěvkových
organizací na úseku školství přináší zvýšené nároky na organizaci pravidelného
hodnocení ředitelů škol a školských zařízení. OŠMS připravil časový harmonogram pro
rok 2016, který počítá s rozdělením hodnocení ředitelů do dvou etap. První etapa by se
uskutečnila na jaře a byli by hodnoceni ředitelé středních škol a základních škol
speciálních. V druhém podzimním termínu by prošli hodnocením ředitelé dětských
domovů a školských poradenských zařízení. Pro rok 2016 bude prodlouženo hodnocené
období pro 14 ředitelů.



Mladý tvorca 2016
Ve dnech 26. 4. – 28. 4. 2016 se uskuteční v Nitře celostátní výstava středních
odborných škol Mladý tvorca 2016. Z Kraje Vysočina se této výstavy účastní 12 středních
odborných škol. OŠMS zajišťuje přihlášení škol, ubytování a stravování žáků a učitelů.



Přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol
OŠMS pokračuje v metodické podpoře středních a základních škol při přípravě na pilotní
ověřování jednotného zadání přijímacích zkoušek vyhlášené MŠMT pro rok 2016. Dne
21. 1. 2016 proběhne další jednání pracovníků OŠMS s pracovníky CERMATU s cílem
odstraňovat nejasnosti v koncepci nového přijímacího řízení.



Jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky a závěrečné
zkoušky
OŠMS připravuje podklady pro jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní
zkoušky a závěrečné zkoušky v roce 2016.



Společné vzdělávání
OŠMS se účastní připomínkového řízení k nové vyhlášce účinné od 1. 9. 2016.



Rozvojové projekty a programy kraje
Proběhlo závěrečné vyúčtování projektu Badatelská centra pro přírodní vědy. Došlo ke
slavnostnímu otevření badatelen na třech gymnáziích a do konce sledovaného období
proběhne slavnostní otevření zbývajících dvou badatelen. Školy připravují aktivity v rámci
udržitelnosti projektu.
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Byla ukončena realizace projektu Od myšlenky k výrobku 2 a na školy byl předán
pořízený majetek k dalšímu využití ve výuce.
Ve spolupráci se středními školami pokračovaly práce a jsou naplánovány další kroky na
zpracování konceptu „gastroakademie“ zaměřené na podporu vzdělávání motivovaných
mladých odborníků v oblasti gastronomie.
Proběhlo jednání zástupců stavebních firem, základních škol a středních stavebních škol
k přípravě konceptu podpory stavebních oborů.
Program na podporu polytechnické výchovy - probíhá kontrola závěrečných zpráv
o využití dotace. Nevyčerpané finanční prostředky vrácené školami budou
v odpovídajícím poměru (1/3) v rámci finančního vypořádání odvedeny na účet MŠMT.


Příprava strategických dokumentů
Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávání Kraje Vysočina - Proběhlo zasedání Rady
pro rozvoj lidských zdrojů k tomuto tématu. OŠMS zpracovává analytickou část
dokumentu a připravuje jeho aktualizaci.
Příprava Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina - Probíhá
sběr dat od jednotlivých subjektů k přípravě tohoto dokumentu.
Příprava na čerpání prostředků OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
a IROP vzdělávání - OŠMS konzultuje projektovou žádost na podporu zpracování
Krajského akčního plánu (KAP) s poskytovatelem dotace - MŠMT. Po společném
působení s krajskou metodičkou NÚV (Národní ústav pro vzdělávání) bylo dosaženo
téměř 100 % návratnosti dotazníků ze SŠ ke KAP.



Zimní olympiáda dětí a mládeže 2016
Proběhla závěrečná fáze přípravy na účast krajské výpravy na ZODM v Ústeckém kraji.
Všem nominovaným účastníkům bylo předáno oblečení a akreditace. Trenérům poslední
upřesňující informace o harmonogramu dětské olympiády, dopravě, ubytování
a stravování.
Zahájení her je v Chomutově naplánováno na 17. 1. 2016 a ZODM bude ukončena
22. 1. 2016 příjezdem na Vysočinu.



Programy v oblasti mládeže a sportu
Příprava GP Fondu Vysočiny
Proběhlo zpracování výzev na grantové programy FV. Letos jako v roce 2015 byly
připraveny výzvy pro čtyři grantové programy:
 Sportoviště s alokací 3 000 000 Kč ve dvou podprogramech
 Sportujeme s alokací 1 800 000 Kč
 Jednorázové akce s alokací 1 200 000 Kč ve dvou podprogramech
 Tábory s alokací 800 000 Kč
Pravidla Rady Kraje Vysočina – Volný čas 2016
Proběhlo vyhlášení pravidel rady kraje na rok 2016 a následně sběr žádostí
s vyhodnocením projektů.



Rozpočet regionálního školství
Probíhá finanční vypořádání dotací poskytnutých školám a školským zařízením v roce
2015 z rozpočtu MŠMT. Jedná se o částku (bez evropských projektů) téměř
4 245 813 tis. Kč.
Pokračuje příprava na rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2016 – byla
vypracována bilanční sestava jednotek výkonů dle zahajovacích výkazů školního roku
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2015/2016 jednotlivých škol a školských zařízení, úprava krajských normativů
v souvislosti se změnou právních, zejména mzdových předpisů.


Program na podporu polytechnické výchovy
Probíhá kontrola závěrečných zpráv o využití dotace. Nevyčerpané finanční prostředky
vrácené školami budou v odpovídajícím poměru (1/3) v rámci finančního vypořádání
odvedeny na účet MŠMT.



Sběr účetních výkazů do CSÚIS
Probíhá sběr účetních výkazů škol a školských zařízení zřízených Krajem Vysočina (do
29. 1. 2016) a obcemi v Kraji Vysočina (do 4. 2. 2016) sestavených k 31. 12. 2015 do
Centrálního systému účetních informací státu.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Připravenost Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové
organizace, (dále jen „ZZS KV“) na řešení krizových situací a mimořádných
událostí
V roce 2015 byla Ministerstvem zdravotnictví ČR („dále jen MZ“) poskytnuta dotace ve
výši 5 098 950 Kč na tzv. krizovou připravenost ZZS KV. Do 15. ledna 2016 byla ZZS KV
povinna odevzdat na MZ závěrečnou zprávu, kde je popsáno čerpání této neinvestiční
dotace. Z tohoto důvodu byla 4. 1. 2016 OZ provedena kontrola použití poskytnutých
finančních prostředků určených na řešení krizových situací a mimořádných událostí, na
základě které nebylo zjištěno neúčelné použití dotace.



Aktualizace centrálních číselníků
V průběhu ledna 2016 byla provedena aktualizace centrálního číselníku – účtový rozvrh
dle platné legislativy pro rok 2016 potřebného pro zajištění správného fungování
jednotného ERP systému.



Strategie rozvoje eHealth Kraje Vysočina na období 2016-2020
Ve spolupráci s OI a OSV probíhá realizace projektu, jehož cílem je vytvoření
koncepčního dokumentu Strategie rozvoje elektronických služeb v oblasti zdravotní
a zdravotně-sociální péče Kraje Vysočina na období 2016-2020. Dne 7. 1. 2016 v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina proběhly úvodní workshopy s vybranými odborníky
(„sociální pracovníci“, lékaři), kteří budou členy pracovní skupiny pro přípravu strategie.
Na těchto pracovních jednáních byly představeny základní cíle a priority kraje v oblasti
rozvoje eHealth.



Projekt eMeDocS
V rámci projektu postupně dochází k rozšiřování funkcionalit systému. V prosinci roku
2014 byla uzavřena smlouva o poskytnutí licencí na modul vzdáleného náhledu, jejímž
předmětem bylo poskytnutí modulu (licence) vzdáleného náhledu na zdravotnickou
dokumentaci uloženou v nemocničním informačním systému (dále jen „NIS“). Licence
byly určeny pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou
organizaci, Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod,
příspěvkovou organizací.
Koncem minulého roku byla podepsána smlouva o poskytnutí licencí na modul
vzdáleného náhledu řešící licence adaptérů NIS pro zbývající nemocnice (Nemocnici
Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou
organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci).



Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice, Konference Dny bezpečí
Vrcholí přípravy na slavnostní vyhlášení celostátní soutěže Bezpečná nemocnice a s ní
souběžně probíhající konferenci Dny bezpečí. Obě akce se uskuteční 21. 1. 2016. Do
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soutěže se přihlásilo 19 zdravotnických zařízení s 20 soutěžními projekty na téma „Co
můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči“.
Jednotlivým zařízením již bylo sděleno celkové umístění v soutěži, jen první tři místa
zůstanou překvapením až do vyhlášení na slavnostním večeru dne 21. 1. 2016. Pozvání
na konferenci i slavnostní vyhlášení přijali jak zástupci zúčastněných zdravotnických
zařízení, tak zástupci veřejných institucí ve zdravotnictví.


Projekt „První pomoc do škol“ a Program prevence dětských úrazů“
Dále pokračuje realizace projektů „První pomoc do škol“ a „Program prevence dětských
úrazů“. V projektu „První pomoc do škol“ v kategorii sedmnáctiletých již výuka probíhá.
V kategorii čtrnáctiletých proběhlo 14. 12. 2015 hodnocení došlých nabídek na realizaci
části projektu, vítězem se stala společnost WorkMed s.r.o., s kterou byla uzavřena
smlouva. Část výuky realizují zdravotnické školy Kraje Vysočina a Zdravotnická
záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, se kterými již byly rovněž
uzavřené smlouvy o realizaci. Výuka pro čtrnáctileté byla zahájena na začátku ledna
2016.
Dále pokračuje realizace projektu „Program prevence dětských úrazů“. Byly vytištěny
zdravotně osvětové materiály pro základní školy, včetně nově zpracované brožury „Co
udělám, když …“. Tyto materiály jsou v současnosti distribuované do všech základních
škol v Kraji Vysočina. V současnosti probíhá příprava vyhlášení veřejné zakázky na
projekty „Program prevence“ a „Dny prevence“.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Čerpání daru ČEZ, a.s. poskytnutého Kraji Vysočina
Do konce ledna letošního roku OŽPZ zajistil zpracování závěrečné zprávy o použití daru
ve výši 1 000 000 Kč, který společnost ČEZ, a.s. poskytla Kraji Vysočina za účelem
podpory projektu „Aktivity v rámci činnosti pracovní skupiny Za čistou řeku Jihlavu“ v roce
2015. Pracovní skupina byla ustavena gesčním radním s cílem zajistit přípravu vhodných
opatření vedoucích ke zlepšení jakosti povrchové vody v řece Jihlavě a jejím povodí.
Darem podpořené aktivity navazují na studii „Jakostní model povodí Jihlavy nad vodním
dílem (VD) Dalešice“, kterou ČEZ, a.s. předal koncem roku 2013 Kraji Vysočina
k dalšímu využití.
Z daru bylo financováno pořízení dalších studií a projektů zaměřených na snižování
znečištění povrchových vod v povodí řeky Jihlavy v návaznosti na výsledky uvedeného
jakostního modelu. Z daru bylo také zajištěno uspořádání II. ročníku regionální
konference Za čistou řeku Jihlavu, která se konala dne 3. 12. 2015 pod záštitou ministra
zemědělství Ing. Mariana Jurečky, ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce
a hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka. Závěry i prezentace z této
konference jsou zveřejněny na webových stránkách kraje https://www.kr-vysocina.cz/2regionalni-konference-quot-za-cistou-reku-jihlavu-quot-konana-dne-3-12-2015/d4070379/p1=65363.



Příjem žádostí o dotaci na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
Výzvou OŽPZ ze dne 16. 12. 2015 byl vyhlášen termín pro předkládání žádostí podle
Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů
a kanalizací č. 20/15. Termín pro příjem žádostí byl stanoven od 15. 1. do 1. 2. 2016.
Celkový objem finančních prostředků v této výzvě je 49 000 000 Kč, z toho na zajištění
zásobování obyvatel kraje pitnou vodou je určeno 14 000 000 Kč a na odvádění a čištění
odpadních vod v obcích na území kraje 35 000 000 Kč. Během února letošního roku
proběhne vyhodnocení podaných žádostí. Předpokládá se, že návrh na poskytnutí
dotace bude předložen na zasedání zastupitelstva kraje dne 29. 3. 2016.
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Seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře a veřejnost
Kraj Vysočina ve spolupráci s Lesní ochrannou službou, Sdružením vlastníků obecních
a soukromých lesů v ČR a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů připravuje na
16. 2. 2016 seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře a veřejnost. Hlavním
tématem semináře bude diskuse o problémech na úseku ochrany a zakládání lesů
plynoucích z probíhající klimatické změny. Přednášející na toto téma okomentují
chřadnutí smrku v polohách, kde se klimatické změny výrazně projevují. Pozornost bude
věnována i dalším tématům, jako např. zákonu č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva
a dřevařských výrobků na trh.



Vyhlášení Výzvy č. 2/2016 – zemědělské akce
Byla vyhlášena Výzva č. 2/2016 – zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období
2015 – 2021 ve znění Dodatku č. 1. Žádosti mohou zájemci předkládat od 29. 2. 2016 do
10. 3. 2016.



Integrovaná prevence
Mimořádně významná a časově náročná byla činnost ve věci vydání nového
komplexního integrovaného povolení pro zařízení „Výroba dřevotřískových desek“
KRONOSPAN CR, spol. s r.o., Jihlava a pro zařízení „Výroba OSB desek“ KRONOSPAN
OSB, spol. s r.o., Jihlava dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění včetně provedení posouzení dle závěrů o nejlepších dostupných technikách
(BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro výrobu desek na
bázi dřeva, Prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2015/2119 ze dne 20. listopadu 2015.
Dále revize zařízení na výrobu skla CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o., Světlá nad Sázavou
dle Prováděcího rozhodnutí komise č. 2012/134/EU, kterým se stanoví závěry o BAT pro
výrobu skla, a revize zařízení metalurgie ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou dle Rozhodnutí
komise 2012/135/EU, kterým se stanoví závěry o BAT pro výrobu železa a oceli.



Koordinace osvětových aktivit k nakládání s odpady
Odbor životního prostředí a zemědělství jako příspěvek k řešení úkolů vyplývajících
z plánů odpadového hospodářství zorganizoval na 20. ledna 2016 pracovní setkání
realizátorů osvětových a informačních aktivit k problematice nakládání s odpady, které se
uskutečnilo v Třebíči. Cílem schůzky byla vzájemná informovanost o zpracovaných
i připravovaných osvětových a informačních materiálech a aktivitách, posouzení
a definování potřeb, co za informace nebo typ aktivit chybí nebo není v řešené
problematice dostatečně komunikováno. Účastníci setkání prezentovali, jaké jsou
k dispozici osvětové a informačních materiály zejména z oblastí: předcházení vzniku
odpadu a opětovné použití, třídění využitelných složek odpadu, zpracování využitelných
složek odpadu ad. Cílem pracovního setkání bylo zamezit zbytečným duplicitám
a naopak stanovení potřeb pro přípravu projektů v dané oblasti (z operačních programů
apod.).



Seminář Rybožraví predátoři
Dne 13. 1. 2016 proběhl v prostorách KrÚ seminář Rybožraví predátoři pořádaný pod
záštitou radního pana Zdeňka Chláda. Seminář pořádala organizace Český nadační fond
pro vydru (Třeboň), která se dlouhodobě věnuje ochraně přírody, vzdělávání a osvětě.
Seminář byl zaměřen na norka amerického, kormorána velkého a vydru říční ve vazbě na
rybářské hospodaření. Semináře se zúčastnilo přes 50 účastníků, především z oblasti
veřejné správy.
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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 připravuje OddOSČ 4. výjezdní dvoudenní poradu zaměstnanců, kteří
na úřadech zajišťují přestupkovou agendu.
Na ostatních shora uvedených úsecích zajišťovalo OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
Nové volby do Zastupitelstva obce Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod vyhlásil ministr
vnitra na den 16. dubna 2016, stejně jako nové volby do Zastupitelstva obce Radostín,
okres Havlíčkův Brod.

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;
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
 Upřesňování informací o dotačních možnostech, konzultace prvotních záměrů odboru
do programů IROP nebo INTERREG V A.
 Příprava projektového záměru do IROP, specifický cíl 3.1. – Projekt Hrad Roštejn –
zpřístupnění nových expozic. Nositelem tohoto projektu bude Kraj Vysočina, který je
vlastníkem hradu Roštejn. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, která
má objekt hradu ve správě, splňuje podmínky pro podporu z IROP stanovené
v programovém dokumentu. S ohledem na vysokou každoroční návštěvnost (cca 40
tis. osob/rok) a vzhledem k morální i faktické zastaralosti expozic, které v současnosti
neodpovídají muzejním trendům, je cílem projektu vytvořit na hradě Roštejn nové
expozice, které budou adekvátním způsobem prezentovat a zpřístupňovat sbírky
jihlavského muzea. V současné době probíhají na projektu přípravné práce tak, aby
byl projekt připraven na předložení řídícímu orgánu IROP do 31. 7. 2016.



Spolupráce na dalších projektech a jiných aktivitách
 Spolupráce na projektových záměrech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu – příprava přeshraničního projektu „ICULT“ 4 regionů (Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina
a spolkové země Dolní Rakousko) do programu přeshraniční spolupráce Interreg VA Rakousko-Česká republika
 Schvalovací proces projektu návrhu vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4, výběr
dodavatele značení
 Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku. Příprava 12. ročníku.
(1. 1. až 31. 1. příjem nominací, výběr 30 nejzajímavějších z každé kategorie).
 Spolupráce s Regionálním pracovištěm tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny
Třebíč, příspěvkové organizaci na vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční
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lidové kultury Kraje Vysočina. Jako položka č. 4/2015 byla v závěru roku 2015 na
seznam zapsána „Obchůzka královniček na Velkobítešsku“.


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 proplacení dotací ukončeným projektům, konzultace žádostí,
od 1. 1. do 15. 2. 2016 příjem žádostí),
 dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (kontrola vyúčtování
a proplacení dotací ukončeným projektům, konzultace žádostí, od 1. 1. do
31. 1. 2016 příjem žádostí)
 dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (průběžná
kontrola obnov, kontrola vyúčtování a poskytování dotací ukončeným obnovám,
příprava zásad na rok 2016)
 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 – administrace (průběžná
kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům)
 grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2016“ – administrace
(příprava výzvy, předložení orgánům kraje),
 grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2015“- administrace
(poskytování dotací ukončeným projektům)
 grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2015“ – realizace
projektů
 „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina pro rok 2015“ – kontrola vyúčtování, uzavření
grantu pro rok 2015
 grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ –
administrace (vyúčtování, poskytování dotace ukončeným projektům)
 grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ –
administrace (příprava výzvy, předložení orgánům kraje)
 grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ – administrace
(poskytování dotací ukončeným projektům)



Koncepční a programové materiály
 vyhlášena veřejná zakázka na zpracování „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji
Vysočina na období 2017-2025“ – lhůta pro podávání nabídek od 9. 12. 2015 do
18. 1. 2016
 příprava Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina na období 2016-2020



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
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památek, vyjadřování k prohlašování a k rušení prohlášení věcí za kulturní památku,
řízení o odměně za archeologický nález, prodlužování lhůt a další úkony),
kontrola výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností (Městský úřad
Velké Meziříčí)

Výstavní a propagační činnost na úseku památkové péče
 příprava podkladů k prezentaci Kraje Vysočina v rámci výstavy na téma GIS ve
veřejné správě
 spolupráce se společností Institut pro památky a kulturu na tvorbě a distribuci
bulletinu „Máme vybráno“

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


Výstava EXPO na Vysočině
Odbor sekretariátu hejtmana připravil pro obyvatele a návštěvníky Vysočiny prezentaci
s názvem Ozvěny světové výstavy EXPO na Vysočině, v obchodním centru CITYPARK
v Jihlavě. Jedná se o „přenesení“ expozice, kterou se Kraj Vysočina prezentoval na
světové výstavě EXPO 2015 v italském Miláně, na Vysočinu. Naším cílem bylo
zprostředkovat obyvatelům kraje atmosféru světové výstavy. Slavnostní otevření výstavy
EXPO na Vysočině se uskutečnilo 15. ledna, bylo zahájeno netradičním a na Vysočině
zatím nerealizovaným hudebním vystoupením – flash mobem a slavnostním přestřižením
pásky expozice. Ta je mj. tvořená systémem interaktivních světelných trubic poutajících
prostřednictvím
QR
kódů
na
webovou
prezentaci
o
Kraji
Vysočina
(www.vysocinaexpo.cz).



Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu
V rozmezí od 27. ledna do 7. února 2016 probíhá čtvrtý ročník Ozvěn Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu (Ozvěny MFDF Jihlava). Ozvěny byly
oficiálně zahájeny promítáním v Evropském parlamentu pod záštitou a za přítomnosti
poslance Evropského parlamentu Pavla Poce, členky Evropské komise Věry Jourové
a velvyslance ČR v Belgii Jaroslava Kurfürsta. Program Ozvěn nabízí v devíti
promítacích večerech dvacet čtyři filmů z programu posledního ročníku MFDF s důrazem
na výrazné tituly ze všech hlavních soutěžních sekcí. Ozvěny MFDF Jihlava v Bruselu
organizuje Kraj Vysočina ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava, Českým centrem
v Bruselu a bruselským kinem Nova.



Ve dnech 12. – 15. 1. 2016 se uskutečnila pracovní cesta do partnerského regionu
Zakarpatí (příprava investičních projektů na rok 2016).



Dne 18. 1. 2016 proběhlo setkání Rady Kraje Vysočina se starosty obcí II. a III.
stupně.



Prevence kriminality
Vyúčtování dotací na realizaci projektů prevence kriminality v roce 2015:
a) dotace na ochranu obecního nemovitého majetku – celkem bylo vyplaceno 584 668
Kč ze schválených 632 199 Kč
b) dotace z Fondu Vysočina (určeno zejména pro NNO) na realizaci projektů
podporujících plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok
2015 – celkem bylo vyplaceno 1 244 397 Kč ze schválených 1 446 017 Kč.



Dotace na činnost Jednotky požární ochrany obcí
a) Administrace – vyúčtování dotace poskytnuté MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu kraje.
Rozděleno bylo 3 384 tis. Kč mezi 456 obcí.
11 (celkem 14)

ZK-01-2016-03, př. 3
Počet stran: 14
b) Administrace došlých žádostí o dotaci z programu Repase a obnova požární
techniky.
c) Spolupráce OSH s GŘ HZS ČR při přípravě dotačního programu, který bude
vyhlašovat GŘ HZS. Tyto dotační programy jsou určeny obcím, které mohou využít
dotaci k nákupu dopravních automobilů, na rekonstrukci nebo výstavbu požární
zbrojnice.


Kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti hospodářských opatření pro
krizové stavy (HOPKS)
Ve dnech 6. a 7. ledna 2016 provedla Správa státních hmotných rezerv (SSHR) kontrolu
výkonu přenesené působnosti v oblasti HOPKS u Městského úřadu Bystřice nad
Pernštejnem a Městského úřadu Náměšť nad Oslavou. U obou kontrolovaných osob
dospěla kontrolní skupina SSHR k závěru, že tyto zabezpečují úkoly v oblasti HOPKS
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS a změně
některých souvisejících zákonů.
V rámci kontrolní činnosti SSHR ve správním obvodu Kraje Vysočina je plánováno
provedení kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti HOPKS u Krajského úřadu
Kraje Vysočina dne 20. ledna 2016. Jako přizvané osoby se kontroly zúčastní rovněž
zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu za účelem posouzení připravenosti krajského
úřadu na činnosti umožňující přijetí regulačních opatření.



Výstavba 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany
OKŘB se podílel na přípravě podkladů pro jednání pana hejtmana s panem ministrem
průmyslu a obchodu k problematice výstavby nového 5. Bloku Jaderné elektrárny
Dukovany. Byl zpracován aktuální přehled činností Kraje Vysočina zaměřených
k podpoře výstavby a návrh dalších nezbytných kroků směřujících k realizaci výstavby.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Kotlíkové dotace
Dne 17. prosince 2015 schválila Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech. Schválení
pravidel představuje vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotací v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina“. Tento projekt je financován z Operačního
programu Životní prostředí, alokace pro roky 2016 a 2017 je 239 miliónů korun. Žádosti
byly přijímány od 18. ledna 2016, od 8:00 hodin – prostřednictvím e-mailu s ověřeným
elektronickým podpisem, datovou schránkou, poštou nebo osobně v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina na adrese Žižkova ulice 57, Jihlava. Pravidla pro příjemce
a žadatele z dotačního titulu jsou zveřejněna, stejně jako ostatní důležité a návodné
dokumenty, na www.kr-vysocina.cz/kotliky.



Globální granty OP VK
Dne 31. 12. 2015 byla ukončena realizace posledního globálního grantu OP VK
(Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) – CZ.1.07/3.2.09 Podpora
nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina. V rámci tohoto GG bylo realizováno 46
projektů v celkové hodnotě 124 440 834,70 Kč. V rámci všech GG OP VK, které byly
v Kraji Vysočina realizovány v letech 2008 - 2015 bylo podpořeno 248 projektů v celkové
hodnotě převyšující 640 mil. Kč.



Otevření Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 20142020
Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika byl oficiálně zahájen
v prosinci minulého roku. Z alokace programu 97,8 mil. EUR bude možné realizovat
přeshraniční projekty v oblastech: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací,
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Životní prostředí a zdroje, Rozvoj lidských zdrojů a Udržitelné sítě a institucionální
spolupráce. Lhůta pro předkládání projektových žádostí v první výzvě je od 7. 1. do
22. 3. 2016. Bližší informace jsou na oficiálních stránkách programu http://www.atcz.eu/cz, konzultace poskytuje kontaktní místo programu na kraji – Odbor regionálního
rozvoje KrÚ Kraje Vysočina, Mgr. Oldřich Sklenář, tel.: 564 602 562, email: sklenar.o@krvysocina.cz.


Čistá Vysočina 2016
Dne 1. 1. 2016 byl vyhlášen 8. ročník osvětová akce Čistá Vysočina. Do konce února
budou přijímány přihlášky účastníků, kterým budou zdarma poskytnuty pytle na odpad.
Samotný úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině proběhne ve dnech 11. –
24. dubna 2016.



Mapování absorpční kapacity pro IROP
Sekretariáty regionálních stálých konferencí po dohodě s ministerstvem pro místní rozvoj
pokračovaly během ledna v mapování absorpční kapacity pro vybrané výzvy IROP.
Konkrétně se jedná o SC 3.2 (aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání), 3.3
(územně plánovací dokumentace) a 2.4 (infrastruktura pro předškolní vzdělávání). ORR
vycházel ze sebraných projektových záměrů z RAP a dále záměrů dotčených subjektů
z regionu, které byly osloveny k aktualizaci těchto záměrů či zaslání nových. 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 42 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 6 návrhům zákona, k 11 návrhům
nařízení vlády, k 15 návrhům vyhlášek a k 10 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Vzdělávací akce za rok 2015
V roce 2015 zajistilo OddŘLZ v prostorách sídla kraje 59 vzdělávacích aktivit pro 3 218
zaměstnanců kraje, obcí a příspěvkových organizací kraje. Oproti roku 2014 bylo
organizováno o 5 vzdělávacích aktivit více a zúčastnilo se o 157 více účastníků.
Zaměstnavatel
Krajský úřad

1 958

Obce

515

Příspěvkové organizace

745

Celkem


Počet účastníků

3 218

Katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí roku 2016 v rámci centralizovaného
vzdělávání
V měsíci prosinci vydalo OddŘLZ katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí 2016, které
budou realizovány jeho prostřednictvím v prostorách sídla kraje. Katalog reaguje na
potřeby vznesené prostřednictvím sondy spokojenosti s realizovanými vzdělávacími
aktivitami, které se účastnili vedoucí zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu.
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Kromě námětů a požadavků na vzdělávací aktivity bylo předmětem dotazníkového
šetření také vyjádření spokojenosti s centralizovaným vzděláváním. Katalog obsahuje
nejen odborná témata reagující na legislativní změny a potřeby vyvolané výkonem
v praxi, ale i obecná témata, která se týkají prací s různými databázemi a aplikacemi
úřadu. Je určen pro zaměstnance Kraje Vysočina zařazené do krajského úřadu, ale
i zaměstnance jím řízených příspěvkových organizací. Volná kapacita je nabízena také
účastníkům z obcí s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou působností.
Katalog je zavěšen na intranetu krajského úřadu a na Portálu příspěvkových organizací
Kraje Vysočina, dále byl elektronicky distribuován na obce s pověřeným obecním úřadem
a na obce s rozšířenou působností v kraji k možnému využití. Vzhledem ke spuštění
nové aplikace „Kalendář akcí Kraje Vysočina“ jsou tyto vzdělávací aktivity uvedené také
v této aplikaci.


Změna způsobu hodnocení vzdělávacích akcí
OddŘLZ ve spolupráci s odborem analýzy a podpory řízení zavedlo od ledna 2016 nový
systém hodnocení vzdělávacích akcí. Na tento systém byl vytvořen praktický návod.
Dosavadní „e-mailový“ systém obesílání dotazníky byl nahrazen systémem v interaktivní
elektronické formě. V tomto systému bude probíhat i automatické vyhodnocování
vzdělávacích akcí. Souhrnné vyhodnocení vzdělávacích akcí lze najít na Intranetu
Krajského úřadu Kraje Vysočina v „Datovém skladu“. Elektronický systém byl zaveden za
účelem zefektivnění této agendy. Jeho zavedením došlo k zvýšení uživatelského
komfortu ze strany respondentů dotazníků a dále k zefektivnění procesu spojeného
s následným vyhodnocováním vzdělávacích akcí.



Individuální plány vzdělávání
OddŘLZ ve sledovaném období poskytlo součinnost vedoucím odborů a samostatných
oddělení při sestavování 150 individuálních plánů vzdělávání platných od 1. 1. 2016,
nastavených podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů.



Informační systém o platech
OddŘLZ v daném období zajistilo sběr dat a odeslání přehledu o platech vyplacených
příspěvkovými organizacemi zřízenými krajem a krajským úřadem za rok 2015 na
Ministerstvo financí České republiky. Jedná se o sběr dat popisujících plat zaměstnanců
za dané období do Informačního systému o platech 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.



Metodická pomoc příspěvkovým organizacím
Prostřednictvím portálu příspěvkových organizací byla všem příspěvkovým organizacím
předložena metodická informace k povinnostem zaměstnanců v oblasti bezpečnosti
práce, především k zákazu požívání alkoholu na pracovišti a způsobu kontroly ze strany
zaměstnavatele, dále pak informace k zařazování do platových tříd a platových stupňů.

V Jihlavě dne 15. 1. 2016

14 (celkem 14)

