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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 21. 6. 2016 s výhledem do 13. 9. 2016
Následující písemná zpráva zachycuje období od 21. 6. 2016 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 26. 8. 2016 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
13. 9. 2016 (5. zasedání v roce 2016). Je přílohou materiálu (ZK-05-2016-03, 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
- dokončení nové Směrnice, kterou se stanoví Bezpečnostní politika Kraje Vysočina
a popisu procesů s ní souvisejících
- tvorba procesních map souvisejících se směrnicí



Sběr dat pro oblast sociálních věcí
- ve spolupráci s odborem IT vytvoření aplikace pro sběr dat od poskytovatelů
sociálních služeb, import dat do datového skladu a vytvoření souvisejících datových
kostek.



Realizace zakázky pro nákup elektrické energie a plynu

Odbor ekonomický (OE):
 Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2017
V červenci 2016 byly radou kraje schváleny Zásady pro tvorbu návrhu rozpočtu kraje na
rok 2017. Současně byl zpracován i harmonogram tvorby rozpočtu. V současné době
byly podány návrhy požadavků v jednotlivých kapitolách od správců kapitol a u náměstka
pro finance probíhá jejich projednání a zdůvodnění za účasti vedoucích odborů
a odvětvových radních. Výslednicí těchto projednání by mělo být vypracované základní
reálné znění návrhu rozpočtu kraje na rok 2017, které bude následně předloženo do
orgánů kraje.


Přezkoumání hospodaření kraje
Kraj Vysočina obdržel oznámení Ministerstva financí o zahájení přezkoumání
hospodaření kraje za rok 2016. Přezkoumání bude zahájeno dne 17. 10. 2016 a bude
probíhat do 11. 11. 2016 a od 5. 12. do 9. 12. 2016. Vedoucí kontrolní skupiny je
ing. Hana Vaďurová. Do konce roku 2016 proběhne. I. etapa (I. dílčí přezkoumání), která
se bude zabývat výběrem příjmových, výdajových a financujících operací, účetních
postupů, výběrových řízení, majetkoprávních záležitostí, smluv apod. realizovaných
v prvních devíti měsících roku 2016. Po ukončení kalendářního roku bude následovat
II. dílčí přezkoumání hospodaření kraje. Závěrečná zpráva, která shrnuje závěry z I. i II.
dílčího přezkoumání, bude předložena Zastupitelstvu kraje jako součást Závěrečného
účtu kraje za rok 2016. Součástí provedení přezkoumání hospodaření kraje je
i provedení přezkoumání hospodaření vybraných příspěvkových organizací kraje.
V letošním roce Ministerstvo financí zvolilo Oblastní galerii Jihlava. Předmětem kontroly
příspěvkových organizací jsou vztahy mezi zřizovanou organizací a zřizovatelem, to
znamená finanční vztahy (poskytování příspěvků na provoz, dotací na investice,
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případně odvody do rozpočtu zřizovatele) a majetkoprávní vztahy mezi zřizovatelem
a zřizovanou organizací.
Odbor informatiky (OI):


Internet v Telči 2016
Začátkem srpna se konal 17. ročník semináře Internet v Telči, který odbor informatiky
tradičně organizuje ve spolupráci s městem Telč, organizátory folkových prázdnin a IT
partnery. Po několika letech se jádro pozornosti znovu zaměřilo na komunikační
infrastrukturu veřejnoprávních sítí, a to v souvislosti s dokončením několika národních
projektů a také dotačními tituly, které se dotýkají nejen zřizovatelů, ale také jimi
zřizovaných příspěvkových organizací. Proto podtitul letošního ročníku byl „IT pro
příspěvkové organizace“. Zástupci Kraje Vysočina také prezentovali praktické zkušenosti
s NGA sítěmi na Vysočině. Více na http://www.prazdninyvtelci.cz/internet



Memorandum o sdílení sítí ŘSD/ROWANet
Kraj Vysočina a Ředitelství silnic a dálnic ČR podepsalo memorandum o sdílení datových
sítí s cílem zajistit společný koordinovaný postup při výstavbě, užívání, inovaci a dalším
rozvoji neveřejných telekomunikačních sítí a elektronických služeb, a to v zájmu omezení
rizika duplicitních investic do síťové infrastruktury.



Registr smluv běží na serverech Kraje Vysočina
Od 1. července platí zákon o registru smluv. Informační systém pro účely naplnění zákona
realizuje Ministerstvo vnitra ČR. Kraj Vysočina a Plzeňský kraj se na základě smlouvy
podílí na technickém zabezpečení provozu, kdy část kapacity (čtyři desítky tzv. virtuálních
serverů) Technologického centra Kraje Vysočina je využita pro provoz systému.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2016 se v letních měsících
uskutečnily následné kontroly použití veřejných finančních podpor poskytnutých z Fondu
Vysočiny nebo z rozpočtu kraje vybraným příjemcům. V září 2016 probíhají kontroly
hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortu zdravotnictví.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Dne 23. srpna 2016 zahájili pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí
krajského úřadu první dílčí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí
v Kraji Vysočina za rok 2016.

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.
Z důvodů zamezení neoprávněného využívání parkoviště bylo provedeno ohrazení
pozemku pro parkování na adrese Žižkova 16, Jihlava.
V měsíci srpnu byla ve spolupráci s provozovatelem bufetu (Obchodní akademie, Střední
zdravotnická škola, Střední škola obchodu a služeb a Jazyková škola s právem státní
zkoušky Jihlava) realizována dodávka nového vybavení kuchyně, nové podlahové krytiny
pro zázemí bufetu a nezbytné opravy chladicího zařízení.
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Veřejná zakázka malého rozsahu
Náměstek hejtmana kraje Ing. Vladimír Novotný rozhodl dne 9. 8. 2016 o přímém zadání
veřejné zakázky malého rozsahu na dodání služby - nájem 9 nových vozidel značky KIA
Cee´d 5HB 1,6 GDi EXCLUSIVE na období 36 měsíců od 1. 12. 2016, dodavatel
Autocentrum BUPI, s.r.o., se sídlem Loket-Brzotice 45, 257 65 Čechtice; IČO 63906198,
celková cena bez DPH činí: 1 899 288,-Kč, celková cena s DPH činí 2 298 138,- Kč.
Jedná se o nová vozidla pro zajištění autoprovozu členů rady kraje, která vzejde
z podzimních krajských voleb. Výběr dodavatele proběhl na základě transparentního
poptávkového řízení realizovaného v období od 8. 7. 2016 do 5. 8. 2016, jehož
podrobnosti byly projednány a vzaty na vědomí usnesením Rady Kraje Vysočina
č. 1172/22/2016/RK.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo zkontrolováno 106 vozidel v rámci státního odborného dozoru
na silnicích. Dále bylo provedeno 10 kontrol státního odborného dozoru u dopravců. Ve
správním řízení bylo uloženo 94 pokut, z toho 77 kaucí, v celkové výši 1 813 300 Kč,
z toho kauce 1 504 300 Kč.
Bylo řešeno 35 odvolání.



Projektové řízení
V uvedeném období byly oboustranně podepsány veškeré smlouvy o poskytnutí dotace
z grantového programu Bezpečná silnice 2016. Byla poskytnuta podpora z grantového
programu Bezpečná silnice 2015 ve výši 30 tis. Kč.
Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a Krajem Vysočina
při modernizaci silniční infrastruktury.
Připomínkovali jsme Specifická pravidla IROP za účelem zjednodušení čerpání
prostředků na realizaci projektů silniční infrastruktury.
Pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR byl sestaven plán čerpání alokace IROP na roky
2017-2018
Spolupráce s Auditním orgánem Ministerstva ČR při kontrole projektů II/406 Telč – průtah
a II/408 Jemnice – Dobrá Voda, podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká republika.



Investiční výstavba
Byla dokončena 2 výběrová řízení na stavby hrazené z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) a 2 výběrová řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje.
Bylo dokončeno 1 výběrové řízení na dodávku informačních panelů pro stavby hrazené
z rozpočtu kraje a IROP.
Bylo dokončeno 5 výběrových řízení na vypracování projektových dokumentací
hrazených z IROP a 4 výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací
hrazených z rozpočtu kraje.
Byla dokončena 2 výběrová řízení na výkon koordinátora BOZP pro stavby hrazené
z rozpočtu kraje a 2 výběrová řízení pro stavby hrazené z IROP.
Byla dokončena 2 výběrová řízení na výkon technického dozoru pro stavby hrazené
z rozpočtu kraje a 2 výběrová řízení pro stavby hrazené z IROP
Probíhají 2 výběrová řízení na stavby hrazené z rozpočtu kraje.
Probíhá 1 výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace hrazené z IROP.
Byly dokončeny 3 projektové dokumentace hrazené z IROP a 14 projektových
dokumentací hrazených z rozpočtu kraje.
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Do předčasného užívání byly dány 3 stavby hrazené z rozpočtu kraje a 1 stavba hrazená
z IROP.
Probíhá realizace 11 staveb hrazených z rozpočtu kraje a 5 staveb hrazených z IROP.


Krajská správa a údržba silnic
Byl vypracován plán zimní údržby na zimní období 2016/2017 a probíhá jeho
projednávání.
Probíhá realizace a postupné dokončování všech akcí hrazených z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Bylo zahájeno výběrové řízení na dodávku vozidel pro zimní údržbu silnic.



Veřejná doprava
Byly projednány návrhy jízdních řádů linkové a drážní dopravy v rámci projektu Veřejná
doprava Vysočiny s Radou Kraje Vysočina.
Uskutečnilo se jednání s Jihočeským krajem ohledně tarifního řešení mezikrajských linek
veřejné dopravy.
Byl projednán návrh jízdních řádů na dráze na období 2016/2017 zpracovaný Správou
železniční a dopravní cesty.
Uskutečnilo se jednání se společností ZDAR, a. s. ohledně rušení komerčních spojů
linkové dopravy provozovaných společností ZDAR, a. s.
Byly řešeny objížďkové jízdní řády s žadateli o uzavírky pozemních komunikací z důvodu
oprav na silnicích.
Probíhá příprava podkladů pro jednání s obcemi Kraje Vysočina k projektu Veřejná
doprava Vysočiny.
Uskutečnila se 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.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Intenzivně je řešena majetkoprávní příprava řady dopravních staveb na silnicích II. a III.
třídy.
Probíhá posuzování a hodnocení nabídek podaných uchazeči ve veřejné zakázce na
pojištění kraje a příspěvkových organizací zřizovaných krajem pro další období po roce
2016.
Probíhá další etapa majetkoprávního vypořádání pozemků pod krajskými silnicemi.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit a úsekem veřejných zakázek
Byla dokončena přístavba haly pro praktickou výuku pro Střední průmyslovou školu
stavební v Havlíčkově Brodě.
Pokračuje vyhledávání a posuzování objektů vhodných pro realizaci projektů
transformace klientů ústavů sociální péče.
Probíhá realizace řady staveb dle schváleného rozpočtu, stavby se postupně dokončují.
Probíhá projektová příprava staveb, u kterých bude žádáno o podporu z IROP.

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


PPP projekt Humpolec
Ve sledovaném období bylo dokončeno koncesní řízení Projektování, výstavba,
provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním
režimem Humpolec. Výsledek koncesního řízení je předkládán zastupitelstvu kraje.
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Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina na období 2017 – 2021
Ve sledovaném období probíhaly práce na přípravě a dokončení tohoto koncepčního
dokumentu, který navazuje na koncepci rodinné politiky kraje, schválené pro období 2012
– 2016, rozšiřuje záběr o agendu sociálně-právní ochrany dětí a celou oblast seniorské
politiky, včetně problematiky aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce.



Financování sociálních služeb
Odbor sociálních věcí podal souhrnnou žádost o dotaci MPSV na podporu provozování
sociálních služeb v Kraji Vysočina ve výši 540 mil. Kč. V žádosti je promítnut požadavek
na navýšení poskytované částky, které je podmínkou, aby bylo možné krýt růst platů
a mezd, případně vyrovnávat stávající rozdíly ve financování sociálních služeb, aniž by to
bylo na úkor obecních a krajských rozpočtů.



Projekt SENIOR PLUS – informace o kontrole udržitelnosti na místě
Ve sledovaném období byla pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky
provedena kontrola udržitelnosti na místě, která se uskutečnila u projektu „Aktivní
seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko“, zkrácený název SENIOR PLUS, v rámci
Cíle 3 Rakousko – Česká republika 2007-2013. V rámci kontroly nebyly shledány
nedostatky ani uložená žádná opatření k nápravě.



Akce pro rodiny s dětmi a seniory
Odbor sociálních věcí připravil ve sledovaném období několik akcí se zaměřením na
podporu rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina. Přes celé léto probíhalo letní
dovádění, které zavítalo do 8 měst a vesnic v rámci Kraje Vysočina. Dále se dne
20. 8. 2016 uskutečnilo v Šiklově mlýně Mezigenerační setkání rodin. Dne 3. 9. 2016 se
uskuteční Rodinný den v Pohádkové říši Fábula, který je současně tradičním setkáním
pěstounských rodin z Kraje Vysočina.



Letní škola seniorů
V období od 11. července do 9. září pořádá odbor sociálních věcí již III. ročník Letní školy
seniorů Kraje Vysočina. Na seniory čeká celkem pět přednáškových bloků, které jsou
obsahově velmi rozmanité a atraktivní. Přednášky se týkají témat: Aby stáří nebolelo,
Uzel na paměti, Život kosmonauta na oběžné dráze, Zahrada pro radost i pro zdraví
a Emoční inteligence. Přednášky probíhá v devíti městech Kraje Vysočina a jsou pro
seniory zdarma.



Univerzita třetího věku
Od začátku měsíce září dojde opět k zahájení výuky v rámci univerzita třetího věku, a to
ve sledovaném období ve Žďáře nad Sázavou, Třebíči a Velkém Meziříčí. Výuka probíhá
ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava.



Srdce na dlani
Již třináctý ročník tradiční a oblíbené akce s názvem Srdce na dlani se v sobotu
25. června uskutečnil na náměstí v Havlíčkově Brodě, kde současně probíhal už třetí
ročník festivalu dechových hudeb. Srdce na dlani je setkání seniorů, osob se zdravotním
postižením a pracovníků příspěvkových organizací Kraje Vysočina.



Agenda koordinátora pro romské záležitosti
Dne 11. 8. 2016 proběhlo na krajském úřadě jednání s pracovníky Agentury pro sociální
začleňování s cílem zajištění základních informací spojených s činností agentury ve
Žďáru nad Sázavou. Téhož dne proběhlo na Městském úřadu Žďár nad Sázavou setkání
za účasti zástupců agentury, kde byla představena situační analýza týkající se sociálně
vyloučených lokalit ve Žďáru nad Sázavou.
Dále poté byla zpracována a odeslána Průběžná zpráva o realizaci projektu „Podpora
koordinátorů pro romské záležitosti“ a čerpání neinvestiční dotace v roce 2016.
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Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Konkursní řízení na ředitele školy
Byl ukončen konkurz na pozici ředitele/ky Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice a byl
jmenován nový ředitel Mgr. František Dubský. Byl vyhlášen konkurz na místo ředitele/ky
Střední školy stavební Třebíč.



Rozpočet a účetnictví
OŠMS na základě Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a pokynů
ekonomického oddělení připravil první návrh rozpočtu Kapitoly školství, mládeže a sportu
na rok 2017. Při přípravě rozpočtu byl využit systém předávání informací na portálu PO.
Do centrálního systému účetních informací státu byly předány údaje o schválení účetních
závěrek za rok 2015 obecních a krajských škol a školských zařízení jejich zřizovatelem.
Proběhl sběr a kontrola účetních závěrek obecních a krajských škol a školských zařízení
k 30. 6. 2016 a jejich předání do centrálního systému účetních informací státu.



Rozvojové a dotační programy MŠMT



Průběžná administrace rozvojových a dotačních programů MŠMT, např. program na
podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů.
Talent Vysočiny
Byla vyhlášena anketa a probíhalo zpracování smluv se studenty a žáky, kteří byli
hejtmanem oceněni jednorázovým nebo ročním stipendiem.



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



Evropské literární setkání mládeže 2017
Bylo projednáno a připraveno zapojení kraje do mezinárodního projektu na podporu
literárních setkání v Dolním Rakousku.



Krajský akční plán
V pracovní skupině vzdělávání RSK byl projednán Rámec pro investice do infrastruktury
pro IROP. Byl zpracován koncept podpory realizace projektových záměrů z rozpočtu
kraje.



Rozvojové projekty kraje
Ve sledovaném období bylo vyhlášeno a zrealizováno výběrové řízení na pořízení
stavebnice pro 1. – 3. ročníky ZŠ. Součástí zakázky byl také tisk pracovních listů
a metodických listů pro žáky a zajištěna distribuce stavebnic. Připravuje se vyúčtování
a uzavření projektu „Vaříme společně“ (Champagne Ardene a Kraj Vysočina). probíhaly
přípravy na Minifestivaly řemesel a účast kraje na mezinárodním strojírenském veletrhu
(obě akce jsou realizovány v rámci Roku řemesel). Ve spolupráci se 4 školami
a 7 restauracemi byla připravena Gastroakademie. Ve spolupráci se Svazem podnikatelů
a zástupci škol byla připravena metodika používání stavebnic Teifoc v základních
školách.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Územní studie – Přeložka I/23 Telč
V srpnu 2016 byly zahájeny projekční práce na zpracování územní studie Přeložka I/23
Telč, která prověří možnost situování obchvatu na silnici I/23 okolo města Telče. Jedná
se úkol z Politiky územní rozvoje ČR a následně z Aktualizace č. 2 Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina.
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Aktualizace č. 2 a Aktualizace č. 3. Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Na jednání ZK dne 13. 9. 2016 budou předloženy k vydání Aktualizace č. 2 a Aktualizace
č. 3. Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, jako opatření obecné povahy. Aktualizace
č. 2 se zabývá pouze záměry uvedenými v Politice územního rozvoje ČR a Aktualizace
č. 3 se zabývá třemi investičními záměry na silniční síti Kraje Vysočina.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Pilotní projekt „Datové centrum pro analytickou podporu, optimalizaci výnosů
a nákladů nemocnic krajů ČR“
V nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina, za spolupráce OZ, probíhá příprava dat do
pilotního projektu: „Datové centrum pro analytickou podporu, optimalizaci výnosů
a nákladů nemocnic krajů ČR“ zaštiťovaný společností SWLab s.r.o. Projekt by měl
zahrnovat mezikrajskou výměnu dat a analýzy o migraci pacientů mezi kraji ČR, přičemž
prozatím budou zapojeny tři až čtyři kraje ČR. Výše zmiňovaná data poslouží k naplnění
databáze pilotního projektu a následně k ověření funkčnosti a přínosů případného
budoucího projektu. Nyní se čeká na nahrání dat a poté předvedení a seznámení
pilotního projektu společností SWLab s.r.o. Pilotní projekt nabídla společnost SWLab
s.r.o. zdarma.



Pokračující spolupráce – ÚZIS
Pokračuje dlouhodobá spolupráce s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.
Na základě oslovení pracovníky ústavu probíhá ze strany OZ další připomínkování
návrhů souhrnných přehledů pro portál Regionálního zpravodajství NZIS.



Veřejnosprávní kontrola na místě u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
V průběhu července 2016 byla zahájena průběžná veřejnosprávní kontrola na místě
u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Kontrola zatím nebyla ukončena. Nyní
pokračují kontrolní úkony v ekonomickém systému QI a je zpracováván protokol
z kontroly.



Bezpečná nemocnice 2016
V měsíci červenci byly distribuovány letáky k 9. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice,
vyhlašované hejtmanem Kraje Vysočina panem MUDr. Jiřím Běhounkem. Letáky byly
předány partnerům soutěže k další distribuci mezi zdravotnická zařízení a firmy
zaobírající se zdravotnickou tématikou. Do soutěže byly již zaslány první projekty.



Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
Registr byl propojen s ostatními registry (ROB, ROS, RUIAN) a nyní dochází, za
spolupráce zúčastněných stran – správní orgány, ÚZIS, ČSÚ a stávající registry,
k dolaďováním příchozích dat, k jejich kontrole a uložení k jednotlivým poskytovatelům.
Na základě těchto údajů jsou pak případní poskytovatelé vyzýváni k podání změn svých
registrací nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb.



Projekty „První pomoc do škol“, „Program prevence dětských úrazů“ a „Dny
prevence“
Byla dokončena realizace projektu „První pomoc do škol“ ve školním roce 2015/2016
v kategorii čtrnáctiletých i sedmnáctiletých, včetně fakturace nákladů. Radě kraje byl
na jednání č. 27/2016 (dne 30. 8. 2016) předložen hodnotící materiál a návrh na realizaci
již třináctého ročníku tohoto projektu ve školním roce 2016/2017.
Rovněž byla dokončena realizace projektů „Program prevence dětských úrazů“ a „Dny
prevence“ ve školním roce 2015/2016. Do výtvarné soutěže s tématikou prevence
dětských úrazů se přihlásil rekordní počet žáků (29 škol a 428 prací), což je dvojnásobek
loňských účastníků. Všem vítězům byly ceny předány před koncem školního roku, hlavní
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cenu (jízdní kolo) získala žákyně 3. třídy Kristýna Salusová ze Základní školy Hradecká
v Telči. V současnosti probíhá příprava těchto projektů na školní rok 2016/2017.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Připomínkování legislativních předpisů
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA připomínkovalo návrh zákona, kterým se mění
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů. Připomínky směřovaly ke zjednodušení postupu a k vyjasnění
pozice řízení navazujících na proces EIA. Jednalo se např. o upřesnění tzv. podlimitních
záměrů, upřesnění otázek týkajících se prodlužování záměrů, přejímání modů a vztah
závazných stanovisek na úseku EIA k závazným stanoviskům obecně předvídaným
správním řádem.
Dále připomínkovalo navrhovanou vyhlášku o podmínkách použití upravených kalů na
zemědělské půdě a připravilo pro občany metodickou informaci, jak postupovat v případě
zjištění eroze zemědělské půdy (tzn. jak se provádí nahlášení údajů o erozi na Státní
pozemkový úřad a kde hledat monitoring eroze na webových stránkách Výzkumného
ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i).



Oznámení záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“
OŽPZ koordinoval vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina k oznámení záměru „Nový
jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“. Vyjádření se týkalo především úseků ochrany vod,
lesa, přírody a krajiny, ovzduší a zemědělského půdního fondu a dále úseku územního
plánování a stavebního řádu, památkové péče, dopravy a silničního hospodářství
a krizového řízení a bezpečnosti. Oznámení záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě
Dukovany“ poslalo Ministerstvo životního prostředí v rámci zjišťovacího řízení podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“).
Oznamovatelem záměru je ČEZ, a.s., IČO 45274649, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.



Zabezpečení managementu na 12 zvláště chráněných území víceletými smlouvami
S nájemci pozemků ve zvláště chráněných územích se podařilo uzavřít tři víceleté
dohody o péči o tyto pozemky. Celkem se jedná o 12 zvláště chráněných území, na nichž
nájemci každoročně provedou práce na cca 30 ha luk. Víceleté dohody se uzavírají
s nájemci či vlastníky pozemků, kteří mají pozemky zaregistrované do systému LPIS
(Program rozvoje venkova) a finanční náklady z rozpočtu Kraje Vysočina na
management ZCHÚ jsou tímto způsobem snížené a financování je z velké části
zabezpečeno z Programu rozvoje venkova.



Poplatky za znečišťování ovzduší
Krajský úřad k termínu 30. 6. 2016 zpracoval všechna hlášení provozovatelů zdrojů
znečišťování ovzduší a vydal rozhodnutí o poplatku za uplynulý rok 2015 včetně
stanovení záloh na rok 2017. Znečišťovatelé ovzduší musí do integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) poslat vyplněný formulář souhrnné provozní
evidence a ohlášení emisí. Poplatkové přiznání je povinen podat provozovatel, u něhož
celková výše poplatků za provozovnu a kalendářní rok činí více než 50 000 Kč. Krajský
úřad následně vyměří provozovatelům poplatek odpovídající množství vypouštěných
emisí. Suma všech poplatků za znečišťování ovzduší za rok 2015 v Kraji Vysočina činí
4 345 400 Kč. Největšími znečišťovateli ovzduší v kraji jsou Dřevozpracující družstvo
Lukavec, ŽĎAS, a.s., KRONOSPAN OSB, spol. s r.o., KRONOSPAN CR, spol. s r.o.,
LUKAFORM, spol. s r.o. Výnos z poplatků za znečišťování ovzduší je příjmem Státního
fondu životního prostředí České republiky.
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Registr zařízení v odpadovém hospodářství
K 31. 8. 2016 dokončil krajský úřad půlroční práce na revizi všech schválených zařízení
ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů a zapracoval je do jednotného
Registru zařízení prostřednictvím celostátního informačního systému odpadového
hospodářství (ISOH). Dále krajský úřad na základě ohlášení prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) přidělil těmto zařízením
identifikační číslo zařízení (IČZ). Dle zákona o odpadech musí provozovatelé zařízení,
skládek odpadů a dopravci odpadů při každém předání odpadů a v evidenci toto číslo
důsledně používat. V současné době je v Kraji Vysočina celkově evidováno 685 zařízení
k nakládání s odpady. Jedná se o 356 stacionárních zařízení a 247 mobilních zařízení
povolených krajským úřadem podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, 14 zařízení
k využívání odpadů jako druhotné suroviny (např. papírny, sklárny, železárny,
dřevozpracující závody, zpracování plastů, zpracování asfaltu) a 68 malých kompostáren
v režimu povolení od obcí s rozšířenou působností (ORP).



Seminář k problematice sucha a opatřením ke snížení jeho dopadů
Krajský úřad, OŽPZ ve spolupráci s pracovní skupinou k řešení dopadů dlouhodobého
sucha a nedostatku vody, jejíž vznik jako svého poradního orgánu inicioval hejtman Kraje
Vysočina, pořádá ve středu dne 21. 9. 2016 od 9 hod. v kongresovém sále v sídle kraje
v Jihlavě seminář k této problematice. Seminář je určen zejména pro obce na území
kraje, kterým byla rozeslána pozvánka hejtmana Kraje Vysočina. Na semináři vystoupí
zástupci kraje, krajského úřadu, OŽPZ, Českého hydrometeorologického ústavu,
Ministerstva zemědělství, Povodí Moravy, s.p., Povodí Vltavy, státní podnik, Povodí
Labe, státní podnik, Agentury ochrany přírody a krajiny, Vodárenské akciové společnosti,
a.s., Krajské hygienické stanice kraje Vysočina a Krajského pozemkového úřadu pro Kraj
Vysočina.



Výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích
Ve dnech 24. 8. – 30. 8. 2016 se konal již 43. ročník mezinárodní výstavy Země živitelka
v Českých Budějovicích na téma obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba,
zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví
a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní. Tak, jako v předchozích letech, jednotlivé
kraje prezentovaly regionální potraviny v pavilonu T. OŽPZ společně s OSH zajistil na
stánku Kraje Vysočina ochutnávku a prodej potravin z Vysočiny. Jednalo se především
o produkty z mléka (sýry, jogurty, tvaroh) a medu (medové perníky, preclíky), které byly
využity k propagaci Kraje Vysočina v rámci doprovodného programu.



Podpora třídění odpadů na školách
Dne 23. 6. 2016 odbor ve spolupráci se společností FCC Česká republika, s. r. o.,
vyhodnotil a ocenil vítěze jubilejního 15. ročníku Soutěže s panem Popelou ve sběru
papíru. V rámci soutěže bylo úkolem školy během školního roku nasbírat co největší
množství papíru, hodnotily se dvě kategorie: celkové množství a množství v kilogramech
přepočtené na žáka. Nejvíce papíru – 75 160 kg sesbírali žáci Základní školy v Jemnici a
v Základní škole a Mateřské škole Hodice vybrali na jednoho žáka neuvěřitelných 320 kg.
Soutěž je pořádaná společností FCC Česká republika, s. r. o. za podpory Kraje Vysočina
a je určena pro mateřské školy, základní a speciální školy, střední školy a volnočasová
zařízení pro děti a mládež. Kraj Vysočina takto aktivně podporuje environmentální
projekty.



Monitorovací lety zaměřené na ochranu lesa
V důsledku charakteru počasí v 2. pololetí 2015 došlo k výraznému snížení vitality
lesních porostů. Vývoj počasí roku 2016 je sice pro lesní porosty příznivější než v roce
2015, nicméně nedostatek půdní vláhy nepominul. Důsledkem je přetrvávající kůrovcové
nebezpečí. Pro zmapování rozsahu poškození lesů realizoval kraj za využití finančních
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prostředků Ministerstva zemědělství rekognoskační lety. Z nich vyplynulo, že nejtíživější
situace je v nejníže položených částech kraje. Další monitoring se přepokládá podle
vývoje počasí v období září/říjen 2016.
Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


Úsek matrik, vidimace a legalizace, přestupků a jiných správních deliktů, evidence
obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, tajemníci, dozorová činnost,
registrace dobrovolných svazků obcí.
Na shora uvedených úsecích zajišťovalo OddOSČ běžné pracovní činnosti.



Úsek voleb
OddOSČ zajišťuje organizačně technicky volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Starostům obcí byl rozeslán metodický materiál k zajištění voleb, od zmocněnců
volebních subjektů bylo převzato 21 kandidátních listin s přílohami, bylo vydáno 21
potvrzení o podání kandidátních listin, postupně byla vydávána potvrzení o opravách
kandidátních listin, o doručení chybějících prohlášení kandidátů, bylo vydáno 21
rozhodnutí o registraci kandidátních listin, rozhodnutí byla rozeslána zmocněncům
volebních subjektů a zároveň vyvěšena na úřední desce krajského úřadu, seznam
volebních subjektů, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována byl rozeslán všem obcím
Kraje Vysočina a zároveň Státní volební komisi, ve spolupráci s Českým statistickým
úřadem, krajskou správou Jihlava byl vytvořen a zkontrolován registr kandidátů, tiskárně
Garamon, s.r.o. byly odeslány zkontrolované a opravené podklady pro tisk hlasovacích
lístků. Následovat budou školení členů okrskových volebních komisí ve spolupráci
s Českým statistickým úřadem, krajskou správou Jihlava.

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


Projekty spolufinancované z ROP JV – fáze udržitelnosti
- Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ – ÚRR
Jihovýchod schválil roční monitorovací zprávu 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.
- Projektový záměr „Centrum tradiční lidové kultury“ (dále jen CTLK) – jedná se
o záměr rekonstrukce objektu na Cyrilometodějské ulici 4/48, Třebíč svěřeného do
hospodaření Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro účely vytvoření
CTLK; konzultace záměru do programu INTERREG V-A, příprava projektového
záměru; OM ve spolupráci s OKPPCR zajistil zpracování stavebního záměru.
V případě schválení projektového záměru a finančních prostředků na přípravu
projektu bude zpracována projektová žádost do programu INTERREG V-A AT-CZ
(investiční priorita 6c - Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního
a kulturního dědictví).
- Projekt „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – projektová žádost byla
zpracována a dne 25. 7. 2016 podána do výzvy č. 21 MUZEA Integrovaného
regionálního operačního programu. V současné době probíhá hodnocení žádosti
o podporu. Celkové výdaje projektu jsou cca 73 mil. Kč.
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- Spolupráce s OM na přípravě projektové dokumentace novostavby Krajské knihovny
Vysočiny v lokalitě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Zpracování návrhu nové smlouvy
o zajištění provozu krajské knihovny zohledňující plánovanou výstavbu a zvýšení
provozních nákladů souvisejících s rozšířením a modernizací objektu a revize
dalšího smluvního vztahu s městem Havlíčkův Brod o zajištění činnosti základních
knihoven v místních částech Havlíčkova Brodu.


Spolupráce na dalších projektech a jiných aktivitách
- Spolupráce na projektových záměrech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu do programu přeshraniční spolupráce
Interreg V-A Rakousko-Česká republika – příprava přeshraničního projektu „I-CULT“
4 regionů (Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a spolkové
země Dolní Rakousko), 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),
příprava přeshraničního projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví
v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ 6 partnerů (Jihočeská
Silva Nortica, Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Destination Waldviertel
GmbH, Jihočeská centrála cestovního ruchu, p.o., Národní památkový ústav
a Mühlviertel Marken GmbH)
- Handy cyklo maraton 2016 – realizace účasti týmu Kraje Vysočina (Handicap Sport
Club Velké Meziříčí, realizace průjezdní body Kraj Vysočina (Telč – zapojení klientů
zařízení kraje OSV, Vysočina arena)
- Monitoring cyklistů a pěších na páteřních cyklotrasách v Kraji Vysočina – osazení
sčítačů a zprovoznění, smlouvy o spolupráci s obcemi
- Schvalovací proces projektu návrhu vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4



Dotační tituly na úseku OKPPCR
OKPPCR se ve sledovaném období zabýval následujícími dotačními tituly:
- dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina
souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí – administrace
(průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (průběžná kontrola,
kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (průběžná
kontrola obnov, kontrola závěrečných vyúčtování a proplacení dotací)
- dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek - administrace
(kontrola závěrečných vyúčtování a proplacení dotací)
- grantové programy Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2015“ a „Regionální
kultura 2015“ (kontrola vyúčtování, proplácení dotací)
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2016“ – administrace
(uzavírání smluv o poskytnutí dotace)
- grantový program Fondu Vysočiny „Edice Vysočiny 2016“ – administrace (hodnocení
žádostí, příprava materiálu k poskytnutí dotací pro orgány kraje)
- grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2016“ (kontrola žádostí,
příprava podkladů pro jednání řídícího výboru, podklady pro rozhodnutí orgánů kraje)
- „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – administrace
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grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2015“ a
„Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ – administrace (vyúčtování, poskytování dotace
ukončeným projektům)
grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II“ – příprava
výzvy, předložení ke schválení v orgánech kraje
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.



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),
- součinnost při kontrole výkonu státní správy na úseku památkové péče v Kraji
Vysočina Památkovou inspekcí MK ČR



Výstavní a propagační činnost na úseku památkové péče
- spolupráce na přípravě a realizaci výstavy „Příklady konverzí objektů na území Kraje
Vysočina“

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


Oddělení kanceláře hejtmana
- Ve dnech 22. – 24. 6. 2016 proběhla výměna zkušeností mezi hasiči z partnerských
regionů Kraj Vysočina - Pardubický kraj - Zakarpatská oblast Ukrajiny.
- Ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2016 navštívil Kraj Vysočina prezident České republiky.
- Ve dnech 7. – 13. 8. 2016 se konal sportovní kemp pro hokejovou mládež
z partnerského regionu Minská oblast Běloruska.
- Ve dnech 14. – 17. 8. 2016 proběhla návštěva delegace ze Zakarpatské oblasti
v Kraji Vysočina.
- Ve dnech 14. – 21. 8. 2016 se projektu Letní žurnalistická škola v Havlíčkově Brodě
účastnili studenti z partnerských regionů Slovenska, Běloruska a Ukrajiny.
- Ve dnech 21. 8. – 2. 9. 2016 proběhly odborné pracovní stáže pracovníků sociálních
zařízení partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny v Kraji Vysočina



Prevence kriminality
Bylo provedeno vyhodnocení žádostí o dotace z Fondu Vysočiny předložených v rámci
grantového programu Prevence kriminality 2016. Na základě Výzvy požádalo 14 žadatelů
o podporu 19 projektů v celkové výši 1,9 mil. Kč. Řídící výbor grantového programu
doporučil radě kraje a zastupitelstvu kraje podpořit 12 projektů v celkové výši 1,08 mil.
Kč. Realizací projektů přispějí neziskové organizace a obce k plnění opatření Programu
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016.
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Dotace obcím na vybavení jednotek PO SDH
Sběr a administrace žádostí o dotace na pořízení nových dopravních automobilů do
vybavení jednotek požární ochrany obcí, které přišly ve druhé vlně (od 1. 6. 2016 do
22. 8. 2016). Celková výše dotací, o které obce ve druhé vlně žádají, je 8 333 00 Kč.



Dva úspěšní žadatelé o středoškolská stipendia v partnerských regionech
Oddělení vnějších vztahů spolupracovalo s OŠMS při výběrovém řízení se žadateli
o stipendium podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium
na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Rada Kraje Vysočina
schválila přidělení stipendia studentce Gymnázia Otokara Březiny Telč, která bude
absolvovat školní rok 2016/2017 na lyceu ve městě Joinville v regionu Grand Est ve
Francii, a studentu Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec, který bude v témže školním roce
studovat na gymnáziu Hatäänpaan lukio ve finském Tampere. Oddělení vnějších vztahů
pomáhá těmto studentům se všemi potřebnými formalitami pro studium v zahraničí.



Prezentace Kraje Vysočina na významných akcích pro veřejnost
Oddělení vnějších vztahů zajistilo propagaci Kraje Vysočina na významných
sportovních, kulturních i společenských akcích. Na přelomu června a července se Kraj
Vysočina prezentoval na Mistrovství světa horských kol ve Vysočina Areně v Novém
Městě na Moravě, které navštívilo 57 600 diváků, televizní přenosy sledoval více než
milion diváků. Dalšími akcemi, na kterých promotým Kraj Vysočina aktivní formou
marketingu prezentoval Vysočinu, byl zahajovací koncert Mezinárodního hudebního
festivalu Petra Dvorského v zámecké zahradě v Jaroměřicích nad Rokytnou, na kterém
se hejtman Kraje Vysočina setkal mj. i se zástupci Dolnorakouského partnerského
regionu panem Günterem Stögerem, okresním hejtmanem Waidhofenu an der Thaya
a magistrem Stefanem Gruschem, okresním hejtmanem z Hollabrunnu.



Mladá univerzita Waldviertel - Vysočina 2016
8. ročník velmi úspěšné aktivity v oblasti spolupráce Kraje Vysočina s Dolním
Rakouskem s názvem Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina 2016, připravilo oddělení
vnějších vztahů společně s rakouskými partnery v termínu od 7. do 12. srpna. Letošního
ročníků se zúčastnilo 120 českých i rakouských dětí ve věku 11 až 14 let. Středeční
program probíhal v Jihlavě, kde mladí studenti absolvovali 3 přednášky z oblasti vědy
a techniky, sociologie a informačních technologii. Následně individuálně pracovali
v tematických workshopových skupinách např. v ZOO Jihlava, ve Střední
uměleckoprůmyslové škole Helenín, v Horáckém divadle Jihlava, na Biofarmě Sasov,
zúčastnili se interaktivní poznávací cesty krajským městem nebo workshopu Divadlo
fyziky, které představilo forenzní detektivní metody.



Agrokomplex 2016 Nitra
43. ročníku mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy, se zúčastnil od 18. do
20. srpna radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí Zdeněk
Chlád. Zahajovacího ceremoniálu jedné z nejvýznamnějších výstav na Slovensku se na
nitranském výstavišti zúčastnil slovenský prezident Andrej Kiska, premiér Robert Fico
i předseda Národní rady Andrej Danko, za Českou republiku ministr zemědělství Marian
Jurečka a prezident Agrární komory ČR Miroslav Toman. Zajímavá byla možnost
srovnání s obdobnou českou výstavou Země živitelka v Českých Budějovicích, na které
se Kraj Vysočina pravidelně aktivně prezentuje. Zástupci Kraje Vysočina navštívili také
Slovenský národní hřebčín Topoľčianky a Apponyiho knihovnu v Oponicích.
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Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Vesnice roku
Ve čtvrtek 18. 8. 2016 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže
Vesnice roku 2016. Vyhlášení proběhlo v obci Lípa, která získala v letošním roce zlatou
stuhu a titul Vesnice roku 2016 v Kraji Vysočina. Z letos přihlášených 19 obcí jich
nakonec bylo oceněno 15. Vítěz krajského kola soutěže a držitelé oranžové a zelené
stuhy postupují do celostátního kola.



Aktualizace regionálního akčního plánu
Regionální stálá konference bude na svém zasedání dne 14. 9. 2016 schvalovat
pravidelnou roční aktualizaci Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina
(RAP). Aktualizovaný RAP, který monitoruje potřeby regionu ve vazbě na evropské fondy
i národní dotační tituly, byl sestaven zejména na základě sběru projektových záměrů
jednotlivých subjektů z území, jedná se především o projekty kraje, jeho PO, obcí a měst,
jejich PO, neziskového sektoru a dalších subjektů z území. RAP slouží jako podklad pro
řídící orgány operačních programů (dále jen „OP“) s ohledem na vhodné časové,
objemové a tematické nastavení výzev v OP pro programovací období EU 2014-2020.
Dalším úkolem RAP je definovat oblasti, na které neexistuje odpovídající finanční zdroj
a je vhodné upravit stávající národní dotační titul či vytvořit nový.



Setkání regionalistů
V úterý 9. 8. 2016 proběhlo v sídle kraje další ze setkání pracovníků kraje a pracovníků
obcí s rozšířenou působností, kteří mají ve své náplni práce oblast regionálního rozvoje.
Hlavní náplní půldenního programu byly aktuální informace o možnostech čerpání dotací
z IROP pro města a obce, které představili zástupci krajské pobočky Centra pro
regionálního rozvoj ČR, informace o probíhající 2. výzvě pro podávání projektů do OP
Interreg V-A AT-CZ a aktuální informace v oblasti MA21 a Zdravého Kraje Vysočina.



Teritoriální pakt zaměstnanosti
22. 6. 2016 byla na základě rozhodnutí ZK podepsána Dohoda o spolupráci v rámci
Teritoriálního paktu zaměstnanosti. 21. 7. 2016 proběhlo první jednání Rady paktu, kde
došlo k volbě předsedajícího pro rok 2016, jímž byl zvolen Úřad práce ČR, krajská
pobočka v Jihlavě. V rámci výzvy Operačního programu Zaměstnanost č. 55 připravuje
Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina projekt, který byl představen 22. 8. 2016 na
prvním jednání Výkonného výboru paktu. Cílem projektu je zvýšit atraktivitu absolventů
a mladých lidí do 25 let u zaměstnavatelů, zvýšit jejich osobní motivaci k hledání
zaměstnání, zlepšit jejich orientaci na trhu práce a snížit jejich podíl na struktuře
nezaměstnanosti. Finančním partnerem v připravovaném projektu je plánována
příspěvková organizace Vysočina Education a povinným partnerem bez finanční
spoluúčasti pak Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě. Ukončení příjmu žádostí je
stanovenou výzvou na 15. 9. 2016.



Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV)
13. 7. 2016 byla účastníkům studijní cesty Energy Future Tour Evropského regionu
Dunaj - Vltava zprostředkována návštěva vodní elektrárny v Dalešicích a jaderné
elektrárny v Dukovanech. Návštěvou Vysočiny završilo 14 studentů 12denní studijní
cestu po regionech ERDV.



Kotlíkové dotace
V uvedeném období byla započata administrativní kontrola předložených vyúčtování za
jednotlivé projekty a bylo schváleno 246 zpráv o realizaci, na které byla vyplacena dotace
ve výši více jak 24 mil. Kč. Rovněž byly zahájeny veřejnosprávní kontroly na místě
u stanovených příjemců. Dále probíhá vyjednávání o podmínkách navýšení současné
alokace o další prostředky.
14 (celkem 16)

ZK-05-2016-03, př. 3
Počet stran: 16
DALŠÍ ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení interního auditu (OddIA):


Audit administrace dotačních titulů z rozpočtu kraje na úseku kultury, památkové
péče a cestovního ruchu a audit poskytování dotací obcím na územně plánovací
činnost
Cílem interních auditů bylo posouzení dodržování právních předpisů, přiměřenosti
a účinnosti vnitřního kontrolního systému a hospodárného, efektivního a účelného
nastavení procesech:
- administrace dotačních titulů z rozpočtu kraje na úseku kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
- poskytování dotací obcím na územně plánovací činnost.
V návaznosti na cíle auditů došel auditní tým k závěru, že v auditovaných procesech jsou
právní předpisy ve velké míře dodržovány. Nedostatky shledal v zaznamenávání
auditních stop o provedeném hodnocení žádostí o dotace a o kontrole závěrečných zpráv
a vyúčtování dotací. Rovněž v rámci přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního
systému auditovaných procesů jsou dle názoru auditního týmu nastaveny adekvátní
kontrolní mechanismy. Pouze v ojedinělých případech, způsobených především
historickým nastavením systému či chybou lidského faktoru, může docházet
k nesrovnalostem. Proces administrace dotačních titulů je nastaven v souladu se
zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
K odstranění identifikovaných zjištění nebo ke zmírnění jejich důsledků a souvisejících
rizik navrhl auditní tým realizaci 28 doporučení. Na základě doporučení navrhovaných
auditním týmem rozhodl ředitel úřadu jako vedoucí orgánu veřejné správy o přijetí
konkrétních opatření.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 57 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 1 věcnému záměru zákona,
9 návrhům zákona, k 10 návrhům nařízení vlády, k 19 návrhům vyhlášek a k 17 návrhům
materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Informační systém o platech
OddŘLZ v daném období realizovalo (odborná stránka věci) ve spolupráci s OI
(technická stránka věci) sběr dat dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 328/2013 Sb., kterým se stanoví rozsah
a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech, ve znění pozdějších
předpisů. Sběr dat a odevzdání přehledu o vyplacených platech za první pololetí roku
2016 na Ministerstvo financí České republiky proběhlo za příspěvkové organizace
zřízené krajem a za Kraj Vysočina jako zaměstnavatele zaměstnanců zařazených do
krajského úřadu.



Legislativní změna
OddŘLZ zajistilo v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě:
a) zpracování platových výměrů ředitelům zřizovaných příspěvkových organizací na
úseku školství
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b) metodickou podporu a předání informací prostřednictvím portálu příspěvkových
organizací k plánovaným změnám nařízení vlády a zařazování zaměstnanců
příspěvkových organizací na jednotlivých úsecích.


Podklady pro návrh rozpočtu 2017 Kapitoly krajský úřad
OddŘLZ v daném období připravilo podklady pro návrh rozpočtu na Kapitole krajský úřad
pro rok 2017, zejména pro osobní výdaje, věcné výdaje a ostatní neinvestiční výdaje,
které se týkají personálních, pracovněprávních a souvisejících záležitostí.



Katalog vzdělávacích akcí na II. pololetí roku 2016
OddŘLZ v měsíci červnu vydalo katalog vzdělávacích akcí na II. pololetí 2016, které
budou realizovány v prostorách sídla kraje. Následně byla v měsíci červenci a srpnu
vydána aktualizace tohoto katalogu. Katalog reflektuje potřeby vznesené prostřednictvím
vedoucích zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu. Obsahuje nejen odborná
témata reagující na legislativní změny a potřeby vyvolané výkonem v praxi, ale i obecná
témata, která se týkají práce s různými databázemi a aplikacemi úřadu. Je určen pro
zaměstnance Kraje Vysočina, ale i jim 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.



1. ročník regionální konference Společenská odpovědnost organizací
Dne 22. září 2016 pořádá v sídle Kraje Vysočina oddělení řízení lidských zdrojů 1. ročník
regionální konference Společenská odpovědnost organizací, která si klade za cíl zvýšení
povědomí o problematice společenské odpovědnosti mezi organizacemi, jejich
zaměstnanci, jejich obchodními i jinými partnery, orgány regionální a místní samosprávy
a širokou veřejností a zvýšení prestiže organizací orientujících se na tuto problematiku.
První ročník regionální konference navazuje na vyhlášení prvního ročníku Ceny hejtmana
Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Konference se koná pod záštitou
hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

V Jihlavě dne 26. 8. 2016
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