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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 10. 5. 2016 s výhledem do 21. 6. 2016
Následující písemná zpráva zachycuje období od 10. 5. 2016 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 3. 6. 2016 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
21. 6. 2016 (4. zasedání v roce 2016). Je přílohou materiálu (ZK-04-2016-03, 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):


Kybernetická bezpečnost
Kromě běžné agendy odbor se v tomto období věnoval především kybernetické
bezpečnosti v oblastech:
- řešení problematiky šifrovacích virů
- tvorba nové Směrnice, kterou se stanoví Bezpečnostní politika Kraje Vysočina
a popisu procesů s ní souvisejících
- analýza rizik - identifikace zranitelných míst ICT infrastruktury Kraje Vysočina



Seminář pro ředitele PO
Odbor zrealizoval další ze série seminářů pro ředitele PO. Nosným tématem byl nový
zákon o zveřejňování smluv, zásobník akcí, nový zákon o veřejných zakázkách a řešení
odpovědí na dotazy z PO.

Odbor ekonomický (OE):


Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2015
Dne 19. 5. 2016 byla předána hejtmanovi Kraje Vysočina Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2015 Přezkoumání hospodaření kraje
vykonali pracovníci Ministerstva financí. V závěru zprávy je konstatováno, že nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky, nebyla indikována ani žádná rizika. Nedošlo tedy
k porušení rozpočtové kázně, k nesprávnosti nebo k neprůkaznosti ve vedení účetnictví,
k porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku. Následně tedy není
třeba přijímat žádná opatření. Celá zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření je
součástí závěrečného účtu Kraje, který je předložen k projednání v zastupitelstvu kraje.

Odbor informatiky (OI):


Zasedání grantových programů Fondu Vysočiny – Infrastruktura a ICT 2016
V měsíci květnu proběhla zasedání řídících výborů ke dvěma grantovým programům
Fondu Vysočina v oblasti ICT. V rámci programu Infrastruktura 2016 řídící výbor navrhl
podpořit 12 projektů v celkové výši 2 659 493 Kč a v rámci programu Informační
a komunikační technologie 2016 bylo navrženo podpořit 87 projektů v celkové výši
3 193 094 Kč.



Odborný seminář k problematice elektronické bezpečnosti
Pracovní skupina k problematice elektronické bezpečnosti pořádala 16. května 2016
seminář k elektronické bezpečnosti. Seminář byl určen pro odbornou veřejnost,
informatiky, pracovníky škol a školských zařízení apod. Na semináři vystoupili zástupci
pracovní skupiny elektronické bezpečnosti, Policie ČR, OSPOD (Orgán sociálně právní
ochrany dětí), CSIRT.CZ a sdružení CESNET.
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Konzultační seminář k Informačnímu systému registru smluv
V souvislosti s nadcházející účinnosti zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv se
20. května uskutečnil na Krajském úřadě seminář Ministerstva vnitra zabývající se
informačním systémem registru smluv. Kraj Vysočina spolupracuje s MV ČR a pilotně
testuje jejich systém určený k uveřejňování smluv. Od 1. července 2016 platí pro Kraj
Vysočina a jeho příspěvkové organizace povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy
s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány
v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat. Semináře se účastnili i zástupci
našich příspěvkových organizací.



Předsoutěžní konzultace – připomínkování, zadávacích podmínek veřejné zakázky
na nákup NIS Veřejná zakázka Nákup HW a SW pro NIS nemocnic Kraje Vysočina
Tým „Zajištění zavedení Nemocničního informačního systému (NIS) do nemocnic
zřizovaných nebo zakládaných Krajem Vysočina“ připravil zadávací podmínky veřejné
zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“. Poté se
rozhodl, jako pověřený centrální zadavatel veřejné zakázky, zahájit předběžnou tržní
konzultaci zadávacích podmínek veřejné zakázky pomocí aplikace Váš názor (viz.
http://www.vas-nazor.cz/kraj-show_topic.html?id_topic=32). Předběžná tržní konzultace
trvala od 29. 4. 2016 do 22. 5. 2016.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti probíhají ve 2. čtvrtletí 2016
následné kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortu školství.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji (přenesená
působnost)
Dne 8. 6. 2016 bylo ukončeno přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků
obcí v kraji za rok 2015. Kontroloři oddělení přezkoumání hospodaření obcí prověřili
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, hospodaření 611 obcí
a 45 dobrovolných svazků obcí.



Kontrola výkonu přenesené působnosti kraje
V měsíci květnu 2016 vykonalo Ministerstvo financí kontrolu výkonu přenesené
působnosti kraje na úseku přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí
za období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015. V závěru kontrolního protokolu MF je uvedeno,
že na kontrolovaném vzorku obcí a dobrovolných svazků obcí nebyly z pohledu
dodržování procesních a formálních postupů zjištěny nedostatky.

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.
Zahájena úprava a doplnění kamerového systému na pracovištích krajského úřadu.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo zkontrolováno 35 vozidel v rámci státního odborného dozoru na
silnicích. Dále byly provedeny 4 kontroly státního odborného dozoru u dopravců. Ve
správním řízení bylo uloženo 35 pokut, z toho 29 kaucí, v celkové výši 667 523 Kč, z toho
kauce 667 500 Kč.
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Bylo řešeno 12 odvolání.
Byly provedeny 3 kontroly STK a 3 kontroly dopravců, zajišťujících veřejnou osobní
linkovou dopravu.
Odbor zorganizoval cyklistickou soutěž BESIP – Mladý cyklista a cyklistickou soutěž
Kraje Vysočina – Cyklista Vysočiny.


Projektové řízení
Byly přijaty dotace z ROP Jihovýchod ve výši 55 mil. Kč.
Proběhlo vyhodnocení administrativního souladu žádostí do grantového programu
Bezpečná silnice 2016 a organizace řídícího výboru.
Příprava Memoranda o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina při
modernizaci silniční infrastruktury.



Investiční výstavba
Bylo dokončeno 1 výběrové řízení na stavbu hrazenou z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) a 5 výběrových řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje.
Bylo dokončeno 1 výběrové řízení na materiály pro akci „Bezpečná Vysočina“.
Bylo dokončeno 1 výběrové řízení na výkon autorského dozoru.
Probíhá 1 výběrové řízení na stavbu hrazenou z rozpočtu kraje, probíhá 1 výběrové
řízení na stavbu hrazenou z IROP.
Probíhá 6 výběrových řízení na vypracování projektových dokumentací hrazených
z IROP.
Probíhá 1 výběrové řízení na materiály pro akci „Bezpečná Vysočina“.
Byla zahájena realizace 3 staveb hrazených z rozpočtu kraje a 1 stavby hrazené z IROP.
Bylo dokončeno vypracování 8 projektových dokumentací.



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Byla uzavřena smlouva na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury.
Byly uzavřeny tři balíky výběrových řízení na realizaci akcí hrazených z rozpočtu SFDI.
Byla vypracována a podána nabídka na sečení trávy u silnic I. třídy na území Kraje
Vysočina.



Veřejná doprava
Proběhlo jednání s ČD, a. s. Regionální obchodní centrum Jihlava k úpravám návrhu
drážní dopravy dle požadavků.
Jednání se Středočeským krajem, Jihočeským krajem a Ministerstvem dopravy ČR
v oblasti projednání návrhů jízdních řádů dle projektu „Veřejná doprava Vysočiny“.
Jednání se zástupci měst ohledně možnosti integrovat do tarifu kraje MHD daného
města.
Probíhaly práce na tvorbě oběhů vozidel v linkové dopravě a drážní dopravě.
Projednání upravených návrhů jízdních řádů drážní dopravy v Dopravní komisi Rady
Kraje Vysočina a následné zpracování připomínek vzešlých z dopravní komise.
Projednávání objízdných tras veřejné linkové dopravy z důvodu rekonstrukcí a oprav
pozemních komunikací

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Intenzivně je řešena majetkoprávní příprava dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy.
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Byla vyhlášena veřejná zakázka na pojištění kraje a příspěvkových organizací
zřizovaných krajem pro další období po roce 2016.
Probíhá další etapa majetkoprávního vypořádání pozemků pod krajskými silnicemi.
Proběhla výběrová řízení na zájemce o koupi nemovitých věcí, nebyla úspěšná.


Některé úkoly řešené oddělením správy realit a úsekem veřejných zakázek
Postupně jsou uzavírány další smlouvy o dílo a jsou předávána staveniště na akce
zařazené ve schváleném rozpočtu kraje.
Probíhá vyhledávání a posuzování objektů vhodných pro realizaci projektu transformace
klientů ústavů sociální péče.
Probíhá realizace řady staveb dle schváleného rozpočtu.

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


Domov důchodců Proseč u Pošné – přístavba pavilonu
Dne 16. 5. 2016 se za přítomnosti předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky
a ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové uskutečnilo slavnostní otevření
nové přístavby Domova důchodů Proseč u Pošné, kde je nově poskytována sociální
služba domov se zvláštním režimem. Jedná se o bezbariérovou přízemní budovu
s kapacitou 39 lůžek, jejíž prostory a vybavení jsou uzpůsobeny potřebám specifické
cílové skupiny osob s Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence nad 65 let.



Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina
Pracovníci Odboru sociálních věcí ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu
připravili na základě usnesení rady kraje č. 0861/17/2016/RK projektový záměr na projekt
„Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“. Projekt bude zaměřen na zajištění úhrady
části nákladů za obědy dětí, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi, a to ve školním
roce 2016/17. Všem možný partnerům (resp. mateřským školám, základním školám
a nižším ročníkům víceletých gymnázií) byla odeslána výzva k zapojení do tohoto
projektu a vyplnění krátkého dotazníku. Na základě výsledků této analýzy (zapojení cca
30 škol) bude přistoupeno k samotnému zpracování projektové žádosti v rámci
Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Projekt nebude vyžadovat
spoluúčast kraje ani zapojených partnerů.



Konference „Žít podle svého a ve svém“
Dne 19. 5. 2016 se v Náměšti nad Oslavou pod záštitou pana radního Petra Krčála
uskutečnila konference s názvem „Žít podle svého a ve svém“, která uzavírala proces
transformace pobytových služeb sociální péče probíhající v Kraji Vysočina
v programovém období 2007 – 2013. Konference se účastnila také ministryně práce
a sociálních věcí Michaela Marksová a dále více jak 100 účastníků z celé České
republiky zabývající se tímto procesem a péčí o osoby s postižením.



Oddělení sociální ochrany a prevence
Dne 26. - 27. 5. 2016 se uskutečnilo metodické setkání v Jaroměřicích nad Rokytnou
s metodiky krajských úřadů, zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupců
Kanceláře veřejného ochránce práv.
Dne 31. 5. 2016 se uskutečnilo jednání s poskytovateli domácí hospicové péče



Family a Senior Pointy
U příležitosti dne rodiny byla 16. 5 2016 vyhlášena kreativní soutěž na všech Family
a Senior Pointech v Kraji vysočina „Rodina a jak ji vidím já“. Soutěžící z řad veřejnosti se
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mohou se svými výtvory na téma rodina přihlásit ve třech kategoriích – výtvarná, literární
a hudební a to do 31. 7 2016. O nejlepších dílech rozhodne v jednotlivých okresech
porota + hlasy veřejnosti. Slavnostní vyhlášení proběhne na jednotlivých Senior Pointech
u příležitosti Dnů pro Seniory 3. – 5. 9. 2016




Oblast protidrogové politiky
Byla zpracována Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2015, ze
které vyplývají aktuální trendy v užívání návykových látek ve spojitosti s pácháním
trestné činnosti. Počet trestných činů v roce 2014 je srovnatelný s rokem 2015, ve kterém
bylo zaznamenáno 422 případů ohrožení pod vlivem návykové látky, 227 případů
nedovolené výroby a distribuce psychotropních látek a jedů, 2 případy šíření toxikomanie
a 4 případy nedovolené pěstování rostlin obsahující omamné látky.
Nárůst byl však, ve stejném časovém horizontu, zaznamenán v počtu pachatelů
přestupků, kteří neoprávněně přechovávají v malém množství pro svoji potřebu
omamnou nebo psychotropní látku, a to z 15 případů na 31 případů z toho 10 pachatelů
bylo ve věku do 18 let.
Pokles byl zjištěn v počtu návštěv, při kterých dochází k interakci mezi klientem
a pracovníkem v kontaktních centrech v kraji. Počet poklesl o více než 1000 kontaktů.
V roce 2014 bylo zaznamenáno 9 769 kontaktů s klientem, kdežto v roce 2015
8 532 kontaktů.
Porada ředitelů příspěvkových organizací
Ve dnech 9. – 10. 6. 2016 se konala výjezdní porada ředitelů spojená se vzděláváním
ředitelů příspěvkových organizací.



Pořádané semináře
Ve sledovaném období se konaly tyto semináře:
- Doprovázení umírajících a práce s pozůstalými v sociálních službách, lektor
Mgr. Miroslav Erdinger ze společnosti Curatio
Základní kurz bazální stimulace, lektor Bc. Helena Dvořáková ze společnosti Curatio
- Opatrovnictví osob s omezenou svéprávností, lektor Mgr. Radka Pešlová ze
společnosti Curatio
- Pozitivní stresmanagement, lektor Mgr. Petr Růžička ze společnosti Česká asociace
koučů
- Vedení týmu – základy dobré týmové práce, lektor PhDr. Šárka Dynáková ze
společnosti Curatio
- Novela zákona o sociálních službách, lektor JUDr. Eva Rážová z Ministerstva práce
a sociálních věcí



Společenské akce
Dne 3. 6. 2016 se uskutečnila akce Den s Krajem Vysočina, na které byly přítomny
3 příspěvkové organizace Kraje Vysočina Domov bez zámku, Domov Háj, Domov
Lidmaň
Dne 14. 6. 2016 se konalo krajské kolo v pétanque seniorů
Dne 18. 6. 2016 se konal letecký den s názvem „Open Skies for handicaped“, místo
konání je Sedlec u Náměště nad Oslavou



Ostatní aktivity
Ve dnech od 20. 6 2016 do 22. 6. 2016 se uskutečnil audit účelné farmakoterapie
v Domově pro seniory Třebíč Manželů Curieových, jehož primárním cílem je zlepšit
bezpečnost a účinnost farmakoterapie v pobytových službách zařízení sociálních služeb.
Tento projekt bude realizován v pěti domovech pro seniory Kraje Vysočina.
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Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Rozvojové projekty a programy kraje.
Proběhly a byly vyhlášeny výsledky soutěží Stavíme z Merkuru (pro týmy z druhého
stupně základních škol) a Stavíme ze stavebnice Roto (pro první ročníky základních
škol).
Pokračoval projekt Postav si svoje auto. 7 škol zapojených do projektu, prezentovalo
auta i školu na Tour po 10 městech kraje, na Dni s krajem Vysočina a na technickém
fóru. Vozidla jsou pro návštěvníky přitažlivá a přispívají k popularizaci techniky, škol
i kraje.
Byl připraven a dne 3. 6. se uskutečnil Den s Krajem Vysočina s tématem řemeslo na
Vysočině. Řemesla představovaly krajské odborné střední školy (25 škol). OŠMS se
společně s OSH výrazně podílel na přípravě a organizaci akci.
Proběhl druhý ročník Technického fóra za účasti více než 150 účastníků. Stejně jako
v loňském roce bylo předáno ocenění firmám, které výrazně spolupracují se středními
školami.
Kraj Vysočina organizuje v roce 2016 projekt „Bezpečná Vysočina“, který zahrnuje
systém dopravně bezpečnostních akcí rovnoměrně rozdělených během celého roku.
V měsíci červnu se koná akce „Váhy a vážení“. Policie ČR společně se žáky středních
škol technického zaměření provádí kontroly řidičů nákladních automobilů doplněné podle
situace vážením nákladních aut. Policie ČR navrhla místa a termíny kontrol. SŠ z dané
obce zajistila skupinu žáků s pedagogickým dozorem.



Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
OŠMS organizuje pravidelné porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Krajem Vysočina. V červnu se uskuteční porada 16. 6. a 17. 6. 2016. Školy
a školská zařízení jsou rozděleny do třech skupin (1. Základní školy a školská
poradenská zařízení, 2. Dětské domovy, 3. Střední školy).



Porady ředitelů ZŠ a MŠ v Kraji Vysočina
OŠMS zorganizoval v měsíci květnu v okresních městech Kraje Vysočina pět porad pro
ředitele základních a mateřských škol. Hlavním tématem bylo společné vzdělávání
od 1. 9. 2016.



Konkursní řízení na ředitele školy
Byl jmenován nový ředitel VOŠ, OA a SOU technického Chotěboř.
Rada Kraje Vysočina vyhlásila 17. 5. 2016 konkursní řízení na ředitele Gymnázia
a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365. Administraci konkursního
řízení zajišťuje OŠMS.



Odvolací řízení a přezkumy
Na středních školách probíhají přijímací řízení a maturity. OŠMS řeší odvolání
a přezkumy maturit.



Rozpočet přímých výdajů na vzdělávání
Z povinně vytvořené rezervy byla školám a školským zařízením provedena první úprava
rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání.



Rozvojové a dotační programy MŠMT
Průběžná administrace rozvojových a dotačních programů MŠMT, např. program na
podporu navýšení kapacit školských poradenských zařízení, na kompenzační učební
pomůcky pro zdravotně postižené žáky, na vybavení školských poradenských zařízení
diagnostickými nástroji.
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Finanční vypořádání dotací OP VK (tzv. výzva 56 a výzva 57)
Jedná se dotace na projekty, které školy realizovaly v roce 2015. Tyto dotace je třeba po
schválení závěrečných zpráv finančně vypořádat dle pokynu MŠMT do 30. 6. 2016. Ve
výzvě 56 obecní a krajské školy obdržely celkem 76 207 273 Kč a ve výzvě 57 celkem
19 784 970 Kč.



Schvalování účetních závěrek za rok 2015
Proběhl úspěšně sběr a příprava všech podkladů nutných pro schválení účetních závěrek
škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Účetní závěrky všech škol
a školských zařízení byly schváleny radou kraje.



Kontrolní činnost
Na začátku června proběhla poslední průběžná veřejnosprávní kontrola dle schváleného
plánu kontrol na 1. pololetí roku 2016 u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem
Vysočina.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


1. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále 1. AZÚR KrV) Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti
Nejvyšší správní soud dne 9. 5. 2016 rozhodl ve věci kasační stížnosti obcí Kraje
Vysočina Dudín, Ústí a Opatov, podané k opakovanému rozhodnutí Krajského soudu
v Brně. Tímto rozsudkem, byla zamítnuta žaloba na řešení trasy VVN 400kV Kočín –
Mírovka s žádostí o její zrušení přes území těchto obcí.
Nyní je tedy platným stavem řešení trasy předmětné trasy VVN ten, který byl schválen
Zastupitelstvem Kraje Vysočina při vydání 1. AZÚR KrV v říjnu 2012.



Veřejné projednání 2. a 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
(dále 2. a 3. AZÚR KrV)
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil
krajskou územně plánovací dokumentaci v podobě 2. a 3. AZÚR KrV do další fáze
pořizování, kterou je veřejné projednání.
Veřejné projednání 2. a 3. AZÚR KrV proběhne dne 15. 6. 2016 v sídle Kraje Vysočina.
Po vyhodnocení jeho výsledků a případné úpravě dokumentace budou 2. a 3. AZÚR KrV
předloženy Zastupitelstvu Kraje Vysočina v září 2016 ke schválení formou vydání
opatření obecné povahy.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Příprava možné spolupráce v rámci systému SWLab DRG – Jihomoravský
a Středočeský kraj
OZ byl osloven vedoucím Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje
s nabídkou možné spolupráce s Jihomoravským a Středočeským krajem v oblasti
benchmarkingu, výměny a sdílení dat se zmíněnými kraji v rámci systému SWLab DRG.
Dále o možnosti rozšiřování systému SWLab DRG o přehled migrací pacientů (z Kraje
Vysočina k poskytovatelům zdravotní péče v uvedených krajích, rozsah je v řešení).



Spolupráce – ÚZIS
Probíhá spolupráce s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (doc. RNDr.
Ladislavem Duškem Ph.D. – ředitel ústavu). Na základě oslovení pracovníky ústavu
probíhá ze strany OZ připomínkování návrhů souhrnných přehledů pro portál
Regionálního zpravodajství NZIS.
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Střednědobé plány 2017-2019
Střednědobé plány na období 2017-2019 předložené zdravotnickými příspěvkovými
organizacemi byly OZ zkontrolovány a vráceny jednotlivým zdravotnickým příspěvkovým
organizacím k přepracování. Roční aktualizace plánů musí být schválena v radě kraje
nejpozději do 30. 6. 2016.



Projekt „Nákup techniky pro ZZS KV na přizpůsobení se klimatickým podmínkám“
Řídící orgán v rámci 19. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu zkrátil
termín pro podání žádostí o podporu z 20. 12. 2017 na 13. 6. 2016. Z tohoto důvodu
probíhá ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina,
příspěvkovou organizací, a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou
organizací, finalizace studie proveditelnosti tak, aby byla žádost o podporu předložena ve
zkráceném termínu. Rovněž probíhá průzkum trhu nutný pro výběrové řízení, které bude
následovat v případě, že bude projekt doporučen k poskytnutí dotace.



Veřejné zakázky zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina
OZ se podílí na tvorbě zadávací dokumentace pro veřejné zakázky a jeho pracovníci se
jako zástupci zřizovatele u těchto veřejných zakázek zúčastňují hodnotících komisí. Ve
druhém čtvrtletí se podařilo v zakázkách vysoutěžit například 2 SUV pro RLP
u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, 1 sanitní
vozidlo pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, 2 anesteziologické přístroje
a 105 elektricky polohovatelných lůžek s vyšší odolností a nosností pro Nemocnici
Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci.



Činnost skupiny ERP
Členové skupiny ERP se scházejí 1-2x v měsíci a řeší jednotlivé problémy týkající se
jednotného ekonomického ERP systému. Včasným sdělováním potíží se SW
a komunikací s a mezi organizacemi se daří udržovat jednotnou linii vyjednávání
s dodavatelem SW a řešit problémy ve všech organizacích zároveň.



Projekty
„První
pomoc
do
škol“,
Program
prevence
dětských
úrazů“ a „Dny prevence“
Dále pokračuje realizace projektu „První pomoc do škol, šk. rok 2015/2016“. V kategorii
sedmnáctiletých byl kurz již dokončený a v kategorii čtrnáctiletých bude ukončený
do 17. 6. 2016.
Dále pokračuje realizace projektů „Program prevence dětských úrazů, šk. rok 2015/2016“
a „Dny prevence, šk. rok 2015/2016“. Dne 6. 6. 2016 proběhne vyhodnocení výtvarné
soutěže přihlášených základních škol. Výhercům budou ceny předány před koncem
školního roku.



Aktualizace Traumatologického plánu kraje
Po provedené aktualizaci krizových plánů nemocnic a zdravotnické záchranné služby
bude v červnu provedena aktualizace Traumatologického plánu kraje. Nově budou
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem a Zdravotnickou záchrannou službou do
konce roku zpracovány analytické podklady vzniku mimořádných událostí a z toho
vyplývajících ohrožení území kraje z hlediska potřeby poskytovatelů zdravotních služeb.



Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (dále jen „NRPZS“)
Postupně se daří ve spolupráci s pracovníky ÚZIS čistit migrovaná data z ENZZ (T Mapy)
do NRPZS. Dále se daří jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb kontaktovat
s pracovníky ÚZIS pro poskytnutí vstupu do NRPZS a tak jim umožnit splnění uložené
povinnosti ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, doplnit
do registru požadované údaje, které nejsou součástí plnění registru správními orgány.
Po posledním jednání se zástupci ÚZIS, jmenovitě s panem ředitelem doc. RNDr.
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Ladislavem Duškem, Ph.D. a panem RNDr. Janem Mužíkem, Ph.D. dne 25. 5. 2016 byly
odboru zdravotnictví předány dokumenty o současném stavu NRPZS. Obsahují soupis
metodických problémů, informace k rozvoji registru, harmonogram prací na registru pro
rok 2016 a informace o validaci obsahu registru. Posledním dokumentem pak bylo
shrnutí dokumentace daného registru včetně přehledu změnových požadavků pro úpravu
registru.
Kraj Vysočina se v současné době řadí mezi kraje s nejmenší chybovostí v NRPZS
a úzce spolupracuje s nově ustanoveným pracovním týmem ÚZISu.
Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Pracovní porada na úseku ochrany ZPF po novele zákona
Dne 17. 5. 2016 v prostorách KrÚ uspořádal Odbor životního prostředí a zemědělství pro
obecní úřady obcí s rozšířenou působností pracovní poradu k novele zákona č. 332/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Porada byla zaměřena především na
změny v posuzování odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu a na návaznost
ochrany zemědělského půdního fondu na související právní předpisy.



Prevence závažných havárií
V daném období řešil OŽPZ novou složitou problematiku dle zákona č. 224/2015 Sb.,
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami. Pro
společnosti je rozhodným datem 1. červen 2016, kdy stávající provozovatelé mají dle
nového zákona provést nové zařazení a aktualizovat bezpečnostní dokumentaci. Nyní
přicházejí na krajský úřad návrhy na zařazení 8 stávajících provozovatelů a jeden
stávající provozovatel byl z režimu zákona vyřazen (přečerpávací stanice MERO Velká
Bíteš). Provozovatelé následně aktualizují bezpečnostní dokumentaci, včetně podkladů
pro vnější havarijní plán s informací pro veřejnost a okolní subjekty.
Do 1. 10. 2016 mají povinnost se zařadit noví provozovatelé a následně mají do 1 roku
povinnost předložit ke schválení návrh bezpečnostní dokumentace. Pro nové zařazení od
října jsou zatím v jednání 2 provozovatelé (např. státní podnik DIAMO s podzemním
zásobníkem plynu). Stejně tak do 1. 10. 2016 mají ostatní provozovatelé povinnost
aktualizovat Protokoly o nezařazení objektu do režimu závažných havárií, kterých se
předpokládá množství kolem jednoho sta.
O vzniklých haváriích u zařazených provozovatelů bude nově dle zákona, jak již bylo
předjednáno s oddělením krizového řízení a bezpečnosti, vždy informována
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo vnitra.



Seminář ke směrnici INSPIRE, programu Copernicus, zprávám o stavu životního
prostředí a o místní agendě 21 (MA21)
Odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem informatiky a odborem
regionálního rozvoje pořádá dne 14. 6. 2016 v sídle Kraje Vysočina ve spolupráci
s CENIA, česká informační agentura životního prostředí, a pod záštitou Ministerstva
životního prostředí seminář jak pro kolegy z celého krajského úřadu, tak zejména pro
obce, městyse a města kraje Vysočina (v samostatné i přenesené působnosti)
k tématům: směrnice INSPIRE a programu Copernicus, využití geodat v praxi, hodnocení
životního prostředí a zpracování zpráv o stavu životního prostředí, zapojení obcí do
místní Agendy 21 (MA21) a možnostech podpory z národních zdrojů. Cílem semináře je
blíže představit uvedená témata zástupcům odborné veřejnosti z obcí a kraje a navázat
užší spolupráci při realizaci uvedených agend, získat zpětnou vazbu a posílit provázanost
místní, krajské a národní úrovně při jejich realizaci.



Výzva k příjmu žádostí o dotaci na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
Výzvou OŽPZ byl vyhlášen termín pro předkládání žádostí podle Zásad Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 20/15.
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Termín pro příjem žádostí byl stanoven od 1. 6. do 29. 7. 2016. Celkový objem finančních
prostředků v této výzvě je 12 446 189 Kč, z toho na zajištění zásobování obyvatel kraje
pitnou vodou je určeno 6 000 000 Kč a na odvádění a čištění odpadních vod v obcích
na území kraje 6 446 189 Kč. Během srpna proběhne vyhodnocení podaných žádostí.
Předpokládá se, že návrh na poskytnutí dotace bude předložen na zasedání
zastupitelstva kraje dne 13. 9. 2016.


Příprava komplexní aktualizace povodňového plánu kraje
OŽPZ zajišťuje přípravné práce ke komplexní aktualizaci digitálního Povodňového plánu
Kraje Vysočina. Komplexní aktualizace tohoto materiálu by měla být dokončena do konce
příštího roku. V digitálním povodňovém plánu jsou soustředěny v jednom místě veškeré
dostupné informace související s ochranou před povodněmi s vazbou na Povodňový
informační systém, jsou zde propojeny všechny textové, databázové a mapové informace
mezi sebou přímou vazbou a tyto informace jsou nabízeny co nejjednodušší formou
koncovému uživateli.



Pachové ohradníky
Realizace opatření pachových ohradníků má na Vysočině mnohaletou tradici.
I v letošním roce se Kraj Vysočina dohodnul na spolupráci s Nadací pojišťovny GCP.
V rámci této společné aktivity bude ošetřeno 100 km silnic, díky kterému dochází na
ošetřených úsecích silnic k výraznému, cca 65% snížení srážek vozidel se zvěří. Kromě
pozitiva snížení vzniku škod na vozidlech a zvěři se mohou řidiči bezpečněji a plynuleji
pohybovat na silnicích.



Týden lesů
Na dny 9. 5. až 13. 5. 2016 byl vyhlášen Týden lesů. Letošní ročník je pod názvem
Obnova lesa – Pomáháme lesům růst. Pro lesníky je to samozřejmé. Ale veřejnost chápe
les jako něco, co roste „samo" bez jakéhokoli lidského přičinění, naopak člověk (lesník) je
pro ni ten, kdo do přírodního řádu rušivě vstupuje a přírodu ničí a kácí stromy. Nejen
letošní Týden lesů byl využit k narušení tohoto myšlenkového stereotypu. Kraj Vysočina
se do této aktivity zapojuje a v rámci trvající spolupráce se základními školami zajistil
pochůzky se stanovišti o lese přímo v lese či ve spolupráci s organizací Chaloupky, o.p.s.
se spolupodílel na organizaci soutěže pro žáky základních škol „Zlatého listu“ a na
stanovišti realizoval lesní pedagogiku ve Zlaté zátoce.

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


Projekty spolufinancované z ROP JV – fáze udržitelnosti
- Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ – na
ÚRR Jihovýchod byla předána roční monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu za
období 1. 5. 2015 – 30. 4. 2016.
- Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – probíhá průběžná digitalizace
sbírkových předmětů a doplňování databáze prezentační webové aplikace.
- Projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ – 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 záměrů odboru do
programu INTERREG V A.
- Příprava projektového záměru do IROP, specifický cíl 3.1. – Projekt Hrad Roštejn –
zpřístupnění nových expozic. Nositelem tohoto projektu bude Kraj Vysočina. Cílem
projektu je vytvořit na hradě Roštejn nové expozice, které budou adekvátním
způsobem prezentovat a zpřístupňovat sbírky jihlavského muzea a zajistit nutné
rekonstrukční stavební práce s ohledem na zvýšení ochrany a zpřístupnění
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sbírkových fondů. V současné době probíhají na projektu přípravné práce (stavební
projekt, projekt expozic, příprava projektové žádosti) tak, aby byl projekt připraven na
předložení řídícímu orgánu IROP do výzvy MUZEA do 31. 7. 2016.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na zasedání v 12/2015 vzalo na vědomí informaci
o návrhu komplexního řešení provozních a rozvojových potřeb Krajské knihovny
Vysočiny a schválilo záměr vybudování sídla Krajské knihovny Vysočiny jako
novostavby v lokalitě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Projekt výstavby nelze financovat
z externích dotačních zdrojů a bude financován z rozpočtu kraje. Odbor majetkový
zajišťuje zpracování projektové přípravy záměru a v současné době je zpracován
návrh stavby a dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Předpokládané investiční náklady akce jsou cca 167 mil. Kč včetně DPH a náklady
na vybavení a nábytek jsou kalkulovány ve výši cca 30 mil. Kč včetně DPH.



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
„I-CULT“ 4 regionů (Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina
a spolkové země Dolní Rakousko) do programu přeshraniční spolupráce Interreg
V-A Rakousko-Česká republika a příprava přeshraničního projektu „Poznejte kulturní
a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu kolem
Železné opony na kole“ 7 partnerů (Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje,
Jihočeského kraje, Horního Rakouska, Dolního Rakouska a Nadace partnerství)
do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
- Dotace na realizaci nových půjčoven jízdních kol v rámci sítě ČD BIKE (Žďár nad
Sázavou, Třebíč) – závěrečné vyúčtování a propagace červen 2016
- Cyklodopravní kampaň a soutěž Do práce na kole 2016 (JI, TR, ZR) – vyhodnocení
červen 2016
- Handy cyklo maraton 2016 – podpora organizace sdružení Cesta za snem z. s.,
průjezdní body Kraj Vysočina (Telč – zapojení klientů zařízení kraje OSV, Vysočina
arena), tým kraje Vysočina – podpora Handicap Sport Club Velké Meziříčí z. s.
- Monitoring cyklistů a pěších na páteřních cyklotrasách v Kraji Vysočina – VZMR,
spolupráce obce, zprovoznění červen 2016
- Vyhodnocení výsledků hlasování veřejnosti v aplikaci „Váš názor“ v oblasti podpory
cykloturistiky a cyklodopravy
- Schvalovací proces projektu návrhu vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4
- Uzavření Smlouvy o spolupráci na základě Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě,
realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze se
spolkem SE.S.TA z.s.



Anketa Zlatá jeřabina
- Realizace 12. ročníku veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za
kulturní počin roku 2015. Sběr nominačních návrhů byl od 1. 1. do 31. 1. 2016.
Veřejné hlasování probíhalo od 1. 3. do 31. 3. 2016. Příprava slavnostního vyhlášení,
které proběhne 6. 6. 2016 v Zámku Světlá nad Sázavou.



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
(uzavírání smluv),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, administrace nových
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žádostí o dotaci na podporu účasti na národních přehlídkách, uzavírání smluv
o poskytnutí dotace s účinkujícími),
dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (uzavírání
smluv o poskytnutí dotace, průběžná kontrola obnov)
dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek - administrace
(uzavírání smluv o poskytnutí dotace)
grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2016“ – administrace
((uzavírání smluv o poskytnutí dotace)
grantové programy Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2015“ a „Regionální
kultura 2015“ (kontrola vyúčtování, proplácení dotací)
grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2016“ (kontrola žádostí,
příprava podkladů pro jednání řídícího výboru, podklady pro rozhodnutí orgánů kraje)
grantový program Fondu Vysočiny „Edice Vysočiny 2016“ – administrace (vyhlášení
výzvy, konzultace a příjem žádosti)
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2015“ – průběžná
kontrola a vyúčtování
grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2016“ – vyhlášení
programu pro rok 2016
„Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – uzavírání smluv schválených RK a ZK
grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ –
administrace (vyúčtování, poskytování dotace ukončeným projektům)
grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ –
administrace (smlouvy s příjemci)
grantový program „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ – průběžná
kontrola a vyúčtování



Koncepční a programové materiály
- „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ – dne
16. 3. 2016 uzavřena smlouva o dílo s vítězem veřejné zakázky společností
PROCES - centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. – spolupráce a připomínkování
průběžně zpracovávaných podkladů,
- zadání aktualizace plánu ochrany MPZ Moravské Budějovice.



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, řízení
o odměně za archeologické nálezy, prodlužování lhůt a další úkony),
- kontrola výkonu přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností (Městský úřad
Náměšť nad Oslavou a Městský úřad Chotěboř),
- příprava a realizace odborného semináře pro pracovníky obcí s rozšířenou
působností na úseku památkové péče, který se konal dne 2. 6. 2016 v Telči, v Centru
excelence Telč.

ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
- Ve dnech 15. – 17. 5. 2016 proběhlo předání hasičského daru na Zakarpatí.
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Dne 16. 5. 2016 navštívil Kraj Vysočina předseda Vlády České republiky Bohuslav
Sobotka. V rámci programu navštívil Domov pro osoby po autonehodách
a mozkových příhodách v Proseči u Pošné, firmu Jihlavan Airplanes, Magistrát města
Jihlavy, Nemocnici Jihlava a podnik Diamo v Dolní Rožínce.
Dne 18. 5. 2016 se konal Slavnostní večer u příležitosti udělení záslužných medailí
IZS, na němž bylo předáno 25 záslužných medailí zástupcům složek IZS Kraje
Vysočina, vč. pěti civilistů, kteří zachránili vlastní odvahou jiný život.
Ve dnech 20. a 21. 5. 2016 se uskutečnila dvoudenní poznávací cesta do Prahy
pro 40 vítězů sedmého ročníku soutěže Poznej Vysočinu, která je určena pro žáky
druhého stupně základních škol.
Ve dnech 15. – 18. 6. 2016 se konala cesta členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do
partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny.
Dne 3. 6. 2016 se konal Den s Krajem Vysočina, jehož motem byl „Rok řemesel –
řemeslo má zlaté dno“. Den s Krajem byl zaměřen na širokou cílovou skupinu, ale
především na žáky II. stupně základních škol, kteří si měli možnost vyzkoušet
jednotlivá řemesla aktivně a hravou formou.
Dne 8. 6. 2016 proběhl ve Valči 2. ročník konference „Technické fórum 2016, jehož
tématem byla koncepce a podpora technického vzdělávání a řemesel v Kraji
Vysočina.
Dne 9. 6. 2016 se konalo „Setkání žen v politice“ na Zámku Světlá nad Sázavou za
účasti cca 100 starostek, místostarostek a zastupitelek místních samospráv.



Jednání pracovní skupiny „OXID UHELNATÝ“
Dne 16. 5. se uskutečnilo další jednání pracovní skupiny „OXID UHELNATÝ“. Zúčastnění
zástupci projednali dosavadní metody, formy a působení preventivní kampaně na cílové
skupiny. Účastníci jednání byli seznámeni se statistikou zásahů složek IZS souvisejících
s otravami oxidem uhelnatým. Dále byly prezentovány návrhy legislativních změn a další
výstupy z jednání „Pracovní skupiny ve věci intoxikace oxidem uhelnatým nedokonalým
spalováním zemního plynu“ zřízené při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Zástupce
OKŘB informoval rovněž o spolupráci s Centrem pro bezpečný stát z. s. při přípravě
preventivně-informačního spotu k problematice otrav oxidem uhelnatým. Účastníci se
dále shodli na pokračování dalšího kola školení pro servisní pracovníky plynových
spotřebičů organizovaných krajským úřadem a programově zajištěného odborným
lektorem.



Vyhodnocení cvičení „Blackout Vysočina 2016“
Dne 13. 6. je v sídle kraje plánováno pracovní jednání za účelem vyhodnocení štábního
cvičení orgánů krizového řízení „Blackout Vysočina 2016“, které bylo provedeno dne
27. 4. 2016.
Konkrétním námětem cvičení bylo řešení mimořádné události vzniklé po vichřici, která
způsobila poruchy na rozvodech přenosové i distribuční soustavy a bez dodávky
elektrické energie se ocitla území tří okresů kraje – Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou.
Cílem cvičení bylo prověřit akceschopnost krizových štábů a cvičících organizací,
upřesnit plánovací dokumentaci k řešení mimořádné události narušení dodávek
elektrické energie velkého rozsahu a informovat občany o možných opatřeních, jak se na
takovou situaci připravit a jak se při ní chovat.
V rámci předběžného vyhodnocení bylo konstatováno, že byly splněny stanovené cíle
a zaměření cvičení a nebyla zjištěna zásadní pochybení v činnostech cvičících, která by
mohla znamenat ohrožení životů a zdraví osob. Výsledky cvičení rovněž poukázaly na
potřebu úpravy a upřesnění některých plánovacích postupů, opatření a aktualizaci
zpracované dokumentace.
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Jednání Poradní expertní skupiny
Dne 16. 6. Oddělení krizového řízení a bezpečnosti zabezpečí 13. jednání Poradní
expertní skupiny pro řešení otázek výstavby nového bloku v lokalitě Dukovany.



Vydání Výroční zprávy 2015
Odbor sekretariátu hejtmana ve spolupráci s ostatními odbory a samostatnými
odděleními Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil Výroční zprávu Kraje Vysočina za
rok 2015. Na více než 140 stranách se zájemci dozvědí nejen informace o činnosti
krajské samosprávy i důležité informace z chodu krajského úřadu. Výroční zpráva je
vydána v elektronické podobě a bude taktéž elektronickou formou distribuováno široké
cílové skupině (starostové měst a obcí, příspěvkové organizace, krajské úřady ČR,
instituce s krajskou působností a další).



Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje
V Českém Krumlově proběhlo 11. - 13. května 2016 Fórum partnerských regionů
Jihočeského kraje. Za Vysočinu se fóra zúčastnil radní Kraje Vysočina pro oblast
regionálního rozvoje a územního plánování Martin Hyský a vedoucí odboru regionálního
rozvoje krajského úřadu Iveta Fryšová. Třetí den fóra hejtman Kraje Vysočina Jiří
Běhounek podepsal tzv. Českokrumlovské prohlášení. Společně s vrchními představiteli
Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a Dolního Rakouska svým podpisem za účasti
velvyslanců obou zemí stvrdil rozšíření partnerských regionů přeshraniční spolupráce
o Horní Rakousko a hlavní město Vídeň.



Spolupráce Horáckého divadla Jihlava s Nitranským samosprávným krajem
Horácké divadlo Jihlava uvedlo 13. května 2016 představení Dámská šatna Divadla
Andreje Bagára z partnerského Nitranského samosprávného regionu. Horácké divadlo
Jihlava už předtím vystoupilo se svým představením v Nitře a navázalo tak konkrétní
spolupráci v této umělecké oblasti recipročních divadelních představení.



Návštěva velvyslance Švýcarské konfederace v Kraji Vysočina
Dne 23. května navštívil Kraj Vysočina velvyslanec Švýcarské konfederace pan MarkusAlexander Antonietti. Celodenní program odstartoval pan velvyslanec ve společnosti
hejtmana kraje Jiřího Běhounka a krajské radní Jany Fialové zahájením prezentační road
show sportovních aut krajských středních technických škol v Pelhřimově. Následně se v
sídle Kraje Vysočina sešel s členy Rady Kraje Vysočina, návštěva pokračovala setkáním
s představiteli Statutárního města Jihlava. Pan velvyslanec se také setkal se studenty
VŠPJ, a formou přednášky jim představil stát, který v ČR zastupuje. Závěr návštěvy
strávil pan velvyslanec v doprovodu paní radní Marie Kružíkové prohlídkou města Telč,
která má dlouholeté partnerství se švýcarským městem Belp.



Jednání Pracovní skupiny Kultura, v rámci společného pracovního programu
s Dolním Rakouskem
V Jihlavě se 25. května 2016 uskutečnilo jednání Pracovní skupiny Kultura, kterého se
zúčastnili zástupci Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje a Dolního
Rakouska. Jednalo se o připravovaném společném projektu I-CULT, došlo i na
prezentaci aktivit některých příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti kultury
a na společnou návštěvu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.



Turnaj 4 regionů
Turnaj žáků 4 regionů ve fotbale se uskutečnil 2. června 2016 v Jihlavě. Síly změřila
družstva z Kraje Vysočina, Jihočeského kraje (který obhajoval loňské vítězství z turnaje
v Dolním Rakousku), Jihomoravského kraje a z Dolního Rakouska. Vítěz, kterým se
i v letošním roce stali fotbalisté Vysočiny, získal putovní pohár, který předala radní pro
oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.
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Cvičení Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina se konalo 2. června
na Dalešické přehradě
Cílem bylo prověřit prakticky evakuaci osob z výletní lodi a ověřit spolupráci všech složek
IZS Kraje Vysočina. Došlo i k nasazení motorových člunů, vrtulníku a další záchranné
techniky. Cvičení se v rámci Pracovního programu 2014-2017 zúčastnili i pozorovatelé
z Jižních Čech, Jižní Moravy a Dolního Rakouska.



Pokračování projektové a další spolupráce s partnerským regionem ve Francii
V rámci závěrečné mobility projektu Vaříme společně/Cooking Together, která se konala
na Vysočině od 8. do 13. května 2016, došlo k setkání zástupců OSH, OŠMS a Vysočina
Education s francouzskými partnery z regionu Alsasko-Champagne-Ardenne-Lotrinsko.
Byly dojednány poslední kroky projektu, který umožnil vzájemné seznámení
francouzských a českých pedagogů oborů kuchař a cukrář, a jehož výsledky byly na
obou stranách vyhodnoceny velmi pozitivně. Zástupci francouzského regionu, který bude
v průběhu roku 2016 oficiálně přejmenován na Grand-Est, vyjádřili zájem o zpracování
dalšího evropského projektu. Diskutovalo se opět o oblasti školství. Na schůzce se
hovořilo i souhrnně o pokračování partnerství mezi Krajem Vysočina a tímto regionem.
Nový region se sídlem ve Štrasburku provádí určitou bilanci svých zahraničních
partnerství, která zdědil po předchozích třech regionech. Považuje spolupráci s Krajem
Vysočina za velmi úspěšnou a chce zařadit Vysočinu mezi ty regiony, se kterými bude
nadále spolupracovat. Spolupráce se ostatně průběžně realizuje v konkrétních aktivitách.
Zástupci regionu předpokládají, že v horizontu měsíců by mělo dojít ke znovunavázání
vztahů i na politické úrovni.



Francouzský lektor na středních školách v Kraji Vysočina
Oddělení vnějších vztahů spolu s partnery z regionální rady Alsaska-ChampagneArdenne-Lotrinska (budoucího regionu Grand-Est) vybralo nového lektora francouzštiny,
rodilého mluvčího, pro školní rok 2016/2017. Ve školním roce 2015/2016 byl lektorem
Nicolas Singier, který působil na šesti středních školách zřizovaných Krajem Vysočina
a spolupracoval s příspěvkovou organizací Vysočina Education. Od 1. září 2016 by měl
navázat na jeho činnost Jean Griffon. O spolufinancování jeho činnosti bude ještě
rozhodovat dne 1. července 2016 zastupitelstvo regionu Alsasko-Champagne-ArdenneLotrinsko.



Slavnostní koncert Kraje Vysočina
Kraj Vysočina společně s organizátory dvou významných hudebních festivalu na
Vysočině, které Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje – Festivalem Concentus Moraviae
a festival Mahler Jihlava, uspořádal dne 2: června 2016 slavnostní koncert Kraje
Vysočina, který propojil právě oba festivaly. Kraj Vysočina využil tuto příležitost jako
formu poděkování ředitelkám a ředitelům organizací zřizovaných Krajem Vysočina, kteří
byli zvanými hosty. Slavnostního zahájení a zdravice se ujal hejtman Kraje Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Vyhodnocení akce Čistá Vysočina
Krajskou správou a údržbou silnic Kraje Vysočina bylo svezeno celkem 73,5 tun odpadků
ze silnic II., III. a většiny silnic I. třídy. Podle informací zaslaných pověřenými obcemi se
dalších 28,1 tun svezlo z přihlášených silnic v majetku obcí. Další 2,5 tuny se nasbíralo
podél břehů řek Sázavy a Oslavy. Celkem se tedy letos podařilo vysbírat 104 tun
odpadků, které byly nashromážděny z 2 714 km komunikací a 94 km zmíněných vodních
toků.
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Seminář OP Zaměstnanost 2014 - 2020
V rámci činnosti pracovní skupiny „Zdravotnictví a sociální oblast“ při Regionální stálé
konferenci pro území Kraje Vysočina proběhl dne 1. 6. 2016 seminář k Operačnímu
programu Zaměstnanost 2014 – 2020, určený pro zástupce obcí, kraje, jejich
příspěvkových organizací, neziskových organizací a dalších subjektů působících
v sociální oblasti. Zástupci řídícího orgánu programu – Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR, Odboru podpory projektů – zde představili zaměření, cíle a jednotlivé investiční
priority programu, pohovořili o probíhajících i připravovaných výzvách k předkládání
žádostí a zodpověděli četné dotazy k možnostem a konkrétním podmínkám čerpání.
V průběhu semináře též zazněly praktické informace k procesu hodnocení projektových
žádostí a shrnutí nejčastějších pochybení a nedostatků z předchozích výzev, včetně
doporučení, jak těmto pochybením předejít a jak připravit úspěšný projekt.



Společné slavnostní vyhlášení vítězů anket Skutek roku 2015, Zlatá jeřabina 2015
a Žena regionu
Slavnostní vyhlášení ankety Skutek roku proběhlo dne 6. 6. 2016 na Zámku ve Světlé
nad Sázavou. V této anketě veřejnost vybírala mezi nominovanými osobami, které se
v loňském roce podílely na rozvoji našeho kraje, a to za oblast Poradenství, osvěta
a vzdělávání; Sociálně-zdravotní; Volný čas dětí a mládeže a Životní prostředí. Odborná
porota vybírala mezi projekty právnických osob v oblastech Ekonomická; Sídla, stavby,
bydlení; Sociálně-zdravotní; Vzdělávání a Životní prostředí.



Seminář pro obce a města
Dne 14. 6. se uskutečnil seminář ve spolupráci Kraje Vysočina a agentury Cenia
(příspěvková organizace MŽP ČR) pro zástupce obcí na téma:
- představení směrnice INSPIRE a programu Copernicus,
- hodnocení životního prostředí a zpracování zpráv o stavu životního prostředí,
- zapojení obcí do místní Agendy 21 a možnosti podpory z národních zdrojů.



Klimatour
Pátý ročník ekologické cykloštafety Klimatour se bude konat v termínu 21. – 23. 6.
Program s tematikou udržitelného rozvoje proběhne v základních školách v Žirovnici,
Růžené, Batelově, Třešti, Pavlově a Urbanově. Do akce se zapojí také zástupci obcí
a své produkty představí regionální producenti.



Vyhodnocení veřejné zakázky k Aktualizaci územní energetické koncepce (ÚEK)
Ve vazbě na legislativní změny, kdy musí kraj nejpozději do 1. 7. 2017 zpracovat zprávu
o uplatňování ÚEK a v návaznosti na ni provést aktualizaci územní energetické koncepce
byla vyhlášena veřejná zakázka na zpracování těchto dvou dokumentů. Po vyhodnocení
VZ byl vybrán dodavatel, a to firma SEVEn Praha. V červnu se předpokládá první
zasedání odborného týmu, kterého by se měli zúčastnit i zástupci politických stran
zastoupených v ZK. Do konce r. 2016 by měla být hotova zpráva o uplatňování ÚEK a do
konce r. 2017 je plánováno dokončení vlastní ÚEK, vč. procesu SEA.



Kotlíkové dotace
V uvedeném období proběhla distribuce a podepisování smluv s příjemci dotace.
K podpisu se mohli příjemci dostavit osobně nebo jim byly smlouvy zaslány poštou.
Všechny smlouvy pak byly ve spolupráci s OI zaevidovány do evidence smluv
a podepsané smlouvy byly zveřejněny na úřední desce. V uvedeném období byli rovněž
vyrozuměni neúspěšní žadatelé.
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DALŠÍ ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 39 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 1 věcnému záměru zákona,
5 návrhům zákona, k 8 návrhům nařízení vlády, k 12 návrhům vyhlášek a k 13 návrhům
materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností
v důchodovém pojištění.
V daném období proběhla na OddŘLZ kontrola provedená Okresní správou sociálního
zabezpečení v Jihlavě, zaměřená na provádění nemocenského pojištění, odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění
úkolů v důchodovém pojištění. Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení a jakýkoli
nedostatek ve vedení agendy.



Metodická podpora ze strany OddŘLZ poskytnutá příspěvkovým organizacím
a obcím v oblasti pracovněprávní
OddŘLZ v daném období poskytovalo intenzivnější informace a pomoc příspěvkovým
organizacím zřizovaným Krajem Vysočina a obcím Kraje Vysočina zejména
k problematice:
- odborné kvalifikace pedagogických pracovníků (pomoc při posuzování odborné
kvalifikace na základě individuálních dotazů),
- pracovněprávních nároků při prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců,
- nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a uplatnění systému pružné pracovní doby,
- odvolání vedoucích zaměstnanců a splnění nabídkové povinnosti ze strany
zaměstnavatele,
- práce přesčas u vedoucích zaměstnanců,
- dodatkové dovolené,
- zařazování zaměstnanců do platových tříd podle příkladů složitosti, odpovědnosti
a namáhavosti příkladu prací, stanovení započitatelné praxe pro určení platového
stupně,
- čerpání dovolené členů zastupitelstva obcí, její převádění a proplácení.

V Jihlavě dne 3. 6. 2016
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