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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 20. 12. 2016 s výhledem do 7. 2. 2017
Následující písemná zpráva zachycuje období od 20. 12. 2016 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 20. 1. 2017 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
7. 2. 2017 (1. zasedání v roce 2017). Je přílohou materiálu (ZK-01-2017-03, 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):


Certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001:2014
OAPŘ intenzivně pracoval na nastavení procesů a postupů pro splnění požadavků ČSN
ISO /IEC 27001:2014.
Důvodem této aktivity byla následující skutečnost: orgány a osoby uvedené v § 3 písm. c)
až e) zákona č. 81/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, mezi které patří i Kraj
Vysočina, jsou povinny v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti
zavést a provádět bezpečnostní opatření pro informační systém kritické informační
infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný
informační systém a vést o nich bezpečnostní dokumentaci. Tato opatření jsou rázu jak
organizačního (systém řízení bezpečnosti informací, řízení rizik, bezpečnostní politika,
řízení provozu apod.), tak technického (detekce událostí, vyhodnocování incidentů, řízení
přístupových oprávnění apod.). Zavedením systému managementu bezpečnosti
informací splňující požadavky ČSN ISO/IEC 27001:2014 Kraj Vysočina reaguje na
požadavky tohoto zákona. A protože se kraj nespokojil s omezením na IT provoz,
aplikoval nad rámec zákona normu na celý úřad. Kraj certifikaci získal 13. 1. 2017.

Odbor ekonomický (OE):


Příspěvek na výkon státní správy pro obce
Ekonomický odbor provedl v přeneseném výkonu státní správy rozpočítání dotací ze
státního rozpočtu na výkon státní správy pro obce všech stupňů v roce 2017. Tento
příspěvek byl oproti roku 2016 valorizován o 5 %. Pro obce, které vykonávají funkci
opatrovníka za některé ze svých občanů, byl tento příspěvek ještě navýšen o částku
29 tis. Kč na jednoho opatrovance.



Daňové příjmy za rok a výsledek hospodaření za rok 2016
Pokud provedeme zhodnocení vývoje daňových příjmů kraje za rok 2016, tak můžeme
konstatovat, že daňové příjmy ve skutečné výši překročily plánovaný rozpočet o částku
530,96 mil. Kč. Z této částky bylo na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje převedeno
230 mil. Kč do Fondu strategických rezerv. Na běžném účtu kraje tedy zůstala částka cca
300 mil. Kč, která se stala součástí zůstatku, který bude následně rozdělován podle
rozhodnutí zastupitelstva kraje na další potřeby v následujícím období.

Odbor informatiky (OI):


Smlouva s organizací Innovation and Networks Executive Agency, zastupující
Evropskou komisi, o poskytnutí dotace v rámci fondu CEF TELECOM na projekt
"NIX-ZD.CZ"
V prosinci byla podepsána smlouva mezi EC a krajem k realizaci projektu národního
centra výměny zdravotní dokumentace. Začátkem ledna pak proběhl úvodní dvoudenní
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seminář k zahájení projektu za účasti zástupců projektových partnerů, lékařů, odborníků
na elektronizaci zdravotní dokumentace a zástupců ministerstva zdravotnictví.


Audit pro získání certifikátu ISO 27001
Odbor informatiky se společně s odborem analýz a podpory řízení intenzivně připravoval
na audit pro získání Certifikátu ISO 27001. Audit proběhl v lednu, dopadl úspěšně a Kraj
Vysočina získal certifikát zavedení systému management bezpečnosti informací splňující
požadavky CSN ISO/IEC 27001:2014.



Testování služeb CMS 2.0
Odbor informatiky ve spolupráci s Novým Městem na Moravě a státním podnikem NAKIT
(Národní agenturou pro komunikační a informační technologie) intenzivně testuje
poskytování služeb národního hostingového centra – CMS 2.0. Tento systém
předpokládá vznik infrastruktury elektronických služeb státu, které jsou pro správní úřady
dostupné prostřednictvím zabezpečených, od veřejného internetu oddělených sítí.



Vyhlášení výsledků soutěže realizované v rámci projektu Kraje pro Bezpečný
internet a kreativní soutěže ICT nás neděsí aneb bezpečně v kyberprostoru
Vyhlášení se uskuteční v pátek 27. ledna 2017. Svou účast na vyhlášení výsledků
přislíbila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, která bude na
dvoudenní návštěvě Kraje Vysočina.
V rámci soutěže měli žáci a studenti základních a středních škol v Kraji Vysočina
možnost zapojit se do znalostního kvízu nebo kreativní soutěže. V kreativní soutěži
soutěžící vytvářeli videa nebo plakáty na téma elektronické bezpečnosti.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2017 probíhají u vybraných příjemců
dotací z rozpočtu kraje a z Fondu Vysočiny následné veřejnosprávní kontroly použití
veřejných finančních podpor.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v Kraji Vysočina
(přenesená působnost)
V posledním lednovém týdnu 2017 byla zahájena konečná přezkoumání hospodaření
obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2016. Nejpozději do poloviny června 2017 musí
kontroloři krajského úřadu přezkoumat hospodaření 627 obcí a 46 dobrovolných svazků
obcí v kraji.

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.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo zkontrolováno 15 vozidel v rámci státního odborného dozoru na
silnicích. Dále byla provedena 1 kontrola státního odborného dozoru u dopravce. Ve
správním řízení bylo uloženo 29 pokut, z toho 21 kaucí, v celkové výši 508 000 Kč, z toho
kauce 477 000 Kč.
Bylo řešeno 13 odvolání.
Pracovníci oddělení dopravy uspořádali poradu vedoucích odborů dopravy obcí
s rozšířenou působností.
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Projektové řízení
Bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu ( dále jen „IROP“) na realizaci projektu II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792.
Z grantového programu Bezpečná silnice 2016 bylo proplaceno 87 tis. Kč.
Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na přípravě nové výzvy IROP na
spolufinancování silnic II. a III. třídy
Příprava výzvy grantového programu Bezpečná silnice 2017.



Investiční výstavba
Probíhá 7 výběrových řízení na vypracování projektových dokumentací hrazených
z IROP.
Probíhají 2 výběrová řízení na koordinátora BOZP a 2 výběrová řízení na výkon
technického dozoru staveb.
V závislosti na klimatických podmínkách probíhají realizace 2 staveb hrazených z IROP
a 2 staveb hrazených z rozpočtu kraje.
Bylo dokončeno 1 výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace hrazené
z IROP.
Příprava zadávacích podmínek pro výběrová řízení na výběr zhotovitelů staveb akcí
hrazených z IROP.
Probíhá 1 výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací akce hrazené z IROP.



Krajská správa údržba silnic Vysočiny
Pokračuje předávání podkladů a převod smluv o dílo na akce z přílohy D2 Investice
v dopravě, které bude nadále připravovat a realizovat Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny.
Příprava zadávacích podmínek veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody na
dodavatele stavebních prací, zejména pro akce předpokládané k financování z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury.



Dopravní obslužnost
Tvorba dodatků s linkovými dopravci zajišťujícími dopravní obslužnost v Kraji Vysočina
(dále jen „linkový dopravci“) na kompenzaci nákladů vyvolaných objížďkami na
pozemních komunikacích pro období 11/2016 a 12/2016.
Jednání s linkovými dopravci ohledně návrhu dodatku smlouvy pro rok 2017.
Jednání s linkovými dopravci ohledně zajištění spojů v rámci projektu RUMOBIL.
Jednání se zástupci Jihomoravského kraje ohledně koncepce mezikrajské dopravy
a příprava smlouvy k zajištění mezikrajské dopravy.
Příprava smlouvy s drážním dopravcem Jindřichohradecké místní dráhy pro rok 2017.
Příprava rozsahu dopravní obsluhy území Kraje Vysočina ve veřejné osobní linkové
dopravě pro rok 2017.
Zahájení jednání s obcemi za účelem projednání návrhů jízdních řádů v rámci projektu
Veřejná doprava Vysočiny.

Odbor majetkový (OM):


Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Intenzivně je řešena majetkoprávní příprava řady dopravních staveb na silnicích II. a III.
třídy.
Byly uzavřeny smlouvy s pojišťovnami na pojištění odpovědností a majetkové pro kraj
i všechny příspěvkové organizace.
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Pokračuje majetkoprávní vypořádání pozemků pod krajskými silnicemi.
Probíhá majetkoprávní příprava projektů transformace klientů ústavů sociální péče.


Některé úkoly řešené oddělením správy realit a úsekem veřejných zakázek
Byla dokončena řada staveb, objem investiční a neinvestiční výstavby hrazené
z rozpočtu kraje v roce 2016 přesáhl 650 mil. Kč
Probíhá projektová a inženýrská příprava řady staveb, které jsou zařazeny v přílohách
rozpočtu, probíhají veřejné zakázky na stavební práce na některé významné stavby
(Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení, Střední průmyslová
škola Třebíč – pavilon B, Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba, ad.)

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


Metodika reportingu dat od poskytovatelů sociálních služeb
V roce 2016 byl ve spolupráci odboru sociálních věcí, odboru analýz a podpory řízení
a odboru informatiky uveden do provozu systém reportingu ekonomických, personálních
a výkonových dat o sociálních službách provozovaných s podporou kraje. V prosinci
zajistili pracovníci odboru sociálních věcí setkání s několika skupinami pracovníků
sociálních služeb a s cílem představit jim pracovní verzi metodiky pro uvedený reporting
a projednat s nimi případné připomínky. V lednu byla na základě těchto jednání metodika
dopracována a poskytovatelé sociálních služeb podle ní mohou postupovat.



Zahájení projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina“
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680
K 1. 1. 2017 byla zahájena realizace výše uvedeného projektu v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, která bude trvat do 31. 12. 2019. Projekt se zaměřuje na rozvoj
systému kvality v sociálně-právní ochraně dětí (SPOD); rozvoj systému supervizí; na
podporu aktivit k rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností SPOD; zvyšování kompetencí
sociálních pracovníků veřejné správy zejména formou vzdělávání, metodických podpor
a na osvětová a metodická opatření v oblasti SPOD. Cílem projektu je podpora žadatelů
o náhradní rodinnou péči (NRP), šíření povědomí o možnostech náhradní rodinné péče
v Kraji Vysočina a rozvoj její kvality. V rámci realizace projektu též dojde k personálnímu
posílení orgánu SPOD Kraje Vysočina o 3 pracovníky, včetně psychologa.



Soutěž Podnik přátelský rodině
Dne 31. 12. 2016 byla ukončena možnost registrace podniků do soutěže. Během ledna
2017 budou vyhodnoceny došlé dotazníky dle zpracované metodiky obsažené
v Zásadách Zastupitelstva soutěže Podnik přátelský rodině. V únoru proběhne zasedání
odborné komise, která navrhne zastupitelstvu kraje pořadí vítězných podniků. Slavnostní
předání cen se uskuteční v Horáckém divadle Jihlava dne 18. 5. 2017.



Vyhodnocení dotačních titulů
Během měsíců leden a únor proběhne kontrola a vyhodnocení dotačních titulů
Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015 a Podpora projektů v oblasti
rodinné politiky 2016.



V tomto období se uskutečnily tyto semináře:
- Komunikace manažera II.
- Základy šetrné sebeobrany pro zaměstnance sociálních služeb
- Metodický seminář k zavádění principů Cochemského modelu do praxe soudů při
řešení výchovy dětí znesvářených rodičů.
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Metodické porady
Dne 13. 1. 2017 se uskutečnila metodická porada pro kurátory pro mládež obcí
s rozšířenou působností.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Pravidelné hodnocení ředitelů škol a školských zařízení v roce 2017
Kraj Vysočina zřizuje 59 škol a školských zařízení. Tento velký počet příspěvkových
organizací na úseku školství přináší zvýšené nároky na organizaci pravidelného
hodnocení ředitelů škol a školských zařízení. OŠMS připravil časový harmonogram pro
rok 2017, který počítá s rozdělením hodnocení ředitelů do dvou etap. První etapa by se
uskutečnila na jaře a byli by hodnoceni ředitelé středních škol a základních škol
speciálních. V druhém podzimním termínu by prošli hodnocením ředitelé dětských
domovů a ředitel PPP a SPC Vysočina. Pro rok 2017 bude prodlouženo hodnocené
období 18 ředitelům.



Mladý tvorca 2017
Ve dnech 26. 4. – 28. 4. 2017 se uskuteční v Nitře celostátní výstava středních
odborných škol Mladý tvorca 2017. Z Kraje Vysočina se této výstavy účastní 14 středních
odborných škol. OŠMS zajišťuje výstavní plochu, přihlášení škol, ubytování a stravování
žáků a učitelů.



Přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol
OŠMS pokračuje v metodické podpoře středních a základních škol při přípravě na
jednotné přijímací zkoušky vyhlášené MŠMT pro rok 2017. Proběhla jednání pracovníků
OŠMS s pracovníky CZVV s cílem odstranit nejasnosti v novém přijímacím řízení.



Jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky a závěrečné
zkoušky
OŠMS připravuje podklady pro jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní
zkoušky a závěrečné zkoušky v roce 2017.



Pravidla Rady Kraje Vysočina – Volný čas 2017
Proběhlo vyhlášení pravidel Rady kraje na rok 2017 a následně sběr žádostí.



LODM 2017
Příprava na LODM, nominace, jednání se svazy a výběr oblečení pro účastníky.



Příprava GP Fondu Vysočiny
Proběhlo zpracování výzev na grantové programy FV. Letos byly připraveny výzvy pro tři
grantové programy:
- Sportoviště s alokací 3 000 000 Kč ve dvou podprogramech
- Sportujeme s alokací 2 500 000 Kč
- Jednorázové akce s alokací 1 200 000 Kč ve dvou podprogramech



Sportovec Vysočiny
Vyhlášení odborné ankety a jednání v místě konání (Žďár nad Sázavou).
Sběr účetních výkazů do CSÚIS
Probíhá sběr účetních výkazů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
a obcemi v Kraji Vysočina sestavených k 31. 12. 2016 do Centrálního systému účetních
informací státu





Rozvojové projekty kraje
Gastroakademie - projekt zaměřený na zvýšení kvality odborné praxe žáků v oblasti
gastronomie a zlepšení spolupráce škol a firem pokračoval v lednu vyhodnocením aktivit
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za uplynulý rok. Plánovaná je schůzka se zástupci restaurací s cílem vyhodnocení
dosavadních aktivit a určení směru další spolupráce.
Pokračují další projekty v oblasti zejména podpory polytechnické výchovy a stavebních
oborů, kterými jsou již tradičně příprava soutěže Stavíme z Merkuru, Stavíme ze
stavebnice ROTO, připravuje se 1. ročník soutěže se stavebnicí Teifoc. Rozpracována je
podpora soutěží žákyň a žáků krajem zřizovaných středních škol a podpora
zemědělských oborů.




Příprava projektů pro IROP a OP VVV
Ve sledovaném období pokračují práce ve spolupráci s majetkovým odborem
a projektovou kanceláří na projektech na podporu infrastruktury středních a vyšších
odborných škol, které byly předloženy do výzvy č. 33 IROP, případně jsou připravované
do dalších výzev.
Krajský akční plán
V závěrečné fázi je série diskusních setkání více než 50 odborníků v tzv. minitýmech
k jednotlivým povinným i nepovinným tématům v rámci zpracovávaného Krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání. Skupiny nyní pracují na specifikaci činností, které
povedou k naplňování cílů. Zároveň realizační tým projektu připravuje tzv. aktualizaci
„Rámce pro investice do infrastruktury" - sběr projektových záměrů do výzvy 56.
a 57. IROP.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Územní studie
Odbor ÚPSŘ KrÚ projednal za účasti náměstka Pavla Pacala, radního Jana Hyliše,
Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a zástupců města Telče, zpracovanou
územní studii Přeložka I/23 Telč. Územní studie jako výhodnější vyhodnotila jižní
variantu obchvatu města Telč. Studie bude následně využita jako podklad při zpracování
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.



Správní žaloba
Z Krajského soudu v Brně byl doručen k zaujetí stanoviska návrh na zrušení části
opatření obecné povahy – Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
Žalobní návrh směřuje proti části vymezující propojení navrženého obchvatu Okříšek
(součást koridoru silnice II/405) se silnicí III/35114 mezi obcemi Přibyslavice a Nová Ves,
navrhuje tedy zrušení připojení průmyslové zóny Přibyslavice – Nová Ves na obchvat.
OÚPSŘ KrÚ připravil stanovisko Kraje Vysočina k podané žalobě a krajskému soudu
předal příslušný spisový materiál.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Příprava Finančních plánů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných
Krajem Vysočina na rok 2017
Probíhá příprava a jednání ohledně finální podoby finančních plánů na rok 2017 u všech
zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (včetně
investičního plánu, odpisového plánu, plánu oprav, tvorby a čerpání peněžních fondů),
které budou následně předloženy Radě kraje ke schválení.



Kontrola připravenosti Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,
příspěvkové organizace, (dále jen „ZZS KV“) na řešení krizových situací
a mimořádných událostí
V roce 2016 byla Ministerstvem zdravotnictví ČR („dále jen MZ“) poskytnuta dotace ve
výši 5 094 750 Kč na tzv. krizovou připravenost ZZS KV. Do 15. ledna 2017 byla ZZS KV
povinna odevzdat na MZ závěrečnou zprávu, kde je popsáno využití této neinvestiční
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dotace včetně vyúčtování vynaložených finančních prostředků. Z tohoto důvodu byla dne
9. 1. 2017 OZ provedena kontrola čerpání peněžních prostředků poskytnutých na
zajištění řešení krizových situací a mimořádných událostí, na základě které nebylo
zjištěno neúčelné použití dotace.


Projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
Do 27. výzvy IROP byl registrován projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV,
který řeší výstavbu vzdělávacích a výcvikových prostor pro odbornou přípravu složek
integrovaného záchranného systému. V současné době probíhá kontrola formálních
náležitostí a přijatelnosti projektu na straně Centra pro regionální rozvoj České republiky.



Příprava automatizace a elektronizace logistiky materiálu a léků na všech úrovních
nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Pokračuje synchronizace (spojování) položek SZM (spotřební zdravotnický materiál)
mezi konfigurační aplikací QI a systémy QI jednotlivých krajských nemocnic. Postupně
vzniká centrální číselník, který by měl být základem pro další zdokonalení logistických
procesů oběhu materiálu SZM v nemocnicích.



Projekty „První pomoc do škol“, „Program prevence dětských úrazů“ a „Dny
prevence“ ve školním roce 2016/2017
Výuka první pomoci v kategorii sedmnáctiletých, kterou provádí Zdravotnická záchranná
služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, je již z více než poloviny zrealizovaná.
V kategorii čtrnáctiletých byly se všemi dodavateli projektu uzavřeny smlouvy a od
začátku ledna t. r. lektoři zahájili výuku.
V projektu Program prevence dětských úrazů probíhá výuka první pomoci pro učitele
a zaměstnance základních škol. Do všech základních škol byly do konce r. 2016
distribuovány výukové zdravotně osvětové materiály pro všechny žáky a učitele třetích
tříd.
Na projekt Program prevence dětských úrazů byla podána výzva k podání nabídek na
veřejnou zakázku, hodnocení nabídek proběhne 31. 1. 2017. Na projekt Dny prevence
bude do konce ledna t.r. vyhlášena výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku.
Realizace obou projektů bude probíhat během druhé poloviny tohoto školního roku.



Aktualizace Traumatologických, Pandemických plánů a Plánů krizové
připravenosti
V souladu se zásadami traumatologického a krizového plánování ve zdravotnictví byly
nemocnice zřizované krajem a Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště a.s. vyzvány k upřesnění
svých Traumatologických plánů, Pandemických plánů a Plánů krizové připravenosti ke
dni 31. 1. 2017. Při aktualizaci plánů jsou zejména zkontrolovány platnosti jmenovacích
dekretů členů krizového štábu, funkčnost a návaznost jednotlivých plánů a údaje
v tabulkách kapacity nemocnice, adresy a čísla telefonů ve svolávacím systému apod.
Dále jsou v plánech zohledněny poznatky z nácviků a porad k této problematice.
V měsíci únoru a březnu bude na základě těchto údajů aktualizovaný Traumatologický
plán Kraje Vysočina.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Vyhlášena Výzva č. 3/2017 – zemědělské akce
Byla vyhlášena Výzva č. 3/2017 – zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva Kraje
Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období
2015 – 2021 ve znění Dodatku č. 1. Žádosti mohou zájemci předkládat od 20. 2. 2017 do
28. 2. 2017.
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Ochrana přírody
Zástupci oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA se dne 23. 1. 2017 v Telči zúčastnili
pracovního setkání se zástupci Ministerstva životního prostředí a dalších odborných
složek k problematice nelegálního usmrcování živočichů ve volné přírodě. Výsledky byly
shrnuty na tiskové konferenci ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce. Dne
24. 1. 2017 se zástupci OŽPZ dále zúčastnili jednání na Ministerstvu životního prostředí
v Praze, které se týkalo stanovení indikačních druhů živočichů a hub pro typy přírodních
stanovišť uvedených v Katalogu biotopů ČR. Výsledkem byly návrhy principů hodnocení
kvality přírodních stanovišť a komplexů biotopů s ohledem na možné dopady na vlastníky
pozemků.



Plán regionálního územního systému ekologické stability
OŽPZ koncem ledna 2017 vydá v přenesené působnosti podle § 4 odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v aktuálním znění), a jako příslušný úřad
podle § 77a odst. 6 téhož zákona Plán regionálního územního systému ekologické
stability (R-ÚSES), jedná se o aktualizaci stávajícího vymezení R-ÚSES. Obsah je dán
§ 2 odst. 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Plán obsahuje zejména mapový zákres
biocenter a biokoridorů v měřítku 1:50 000, tabulkovou a popisnou část a bližší
odůvodnění. Prakticky se jedná o první hodnocení stávajícího vymezení R-ÚSES od jeho
zapracování a schválení v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR) – tj. od
roku 2008. Původní vymezení R-ÚSES vyvolává problémy při jeho upřesňování
v územních plánech, proto možným řešením je v některé další aktualizaci ZÚR upravit
pasáže k R-ÚSES. Odborným oborovým podkladem pro aktualizaci ZÚR bude nyní
vydávaný Plán R-ÚSES, ve kterém byla snaha vymezit biocentra a biokoridory
způsobem, který (po zapracování do ZÚR) dá obcím při upřesňování v územních plánech
více prostoru k řešení jejich rozvoje, zároveň odstraní případné metodické nepřesnosti
aktuálního řešení. Pro letošní rok je v rozpočtu odboru schválena potřebná částka tak,
aby hodnocení R-ÚSES bylo možné řešit průběžně (ne jednou za osm let, jak tomu bylo
nyní), což bude pružněji reagovat na řešení případných problémů a potřeb obcí, a bude
to i organizačně zvládnutelnější.



Plán odpadového hospodářství obce
Podle § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
obec, která produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu, nebo více než 1 000 t
ostatního odpadu, zpracovává v samostatné působnosti plán odpadového hospodářství
(dále jen POH) obce pro odpady, které produkuje, a odpady, se kterými nakládá.
Závazná část POH obce musí být v souladu s Plánem odpadového hospodářství Kraje
Vysočina, který byl pro období 2016 až 2025 schválen na jednání Zastupitelstva Kraje
Vysočina dne 2. 2. 2016 usnesením 0048/01/2016/ZK. Krajskému úřadu bylo v prosinci
2016 doručeno celkem 20 návrhů POH obcí a společných POH dobrovolných svazků
obcí k připomínkování. Vzhledem k různorodosti zpracovatelů jednotlivých POH
(Energetická agentura Vysočiny, ISES, Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s.,
a další) se projevila velká náročnost při předjednání návrhů POH, neboť každý
zpracovatel preferuje jiný způsob zpracování, co do obsahu, stylu i rozsahu dokumentu.
Následně v daném období bylo po provedené kontrole obsahu vydáno 16 sdělení k POH
bez připomínek a 4 sdělení s připomínkami, ve smyslu zákona o odpadech, podle
Metodického návodu MŽP ČR a v souladu s Plánem odpadového hospodářství Kraje
Vysočina.



Jednání Krajské koordinační myslivecké rady
Dne 1. 2. 2017 proběhlo jednání Krajské koordinační myslivecké rady. Při něm byla
vyhodnocena činnost na úseku myslivosti za rok 2016 a stanoven plán činnosti na rok
2017. S ohledem na kladné hodnocení se předpokládá pokračování projektu pachových
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ohradníků a shromažďování spodních čelistí prasete divokého. Při jednání byla věnována
pozornost Memoriálu Richarda Knolla - vrcholné soutěži ohařů České republiky o titul
Všestranný vítěz ČR, která proběhne na podzim letošního roku v Kraji Vysočina.


Jednání k možnostem propojení vodárenských soustav
Ve dnech 11. 1. a 27. 1. 2017 proběhla jednání týkající se aktualizace Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací České republiky a plnění úkolu z usnesení vlády č. 620 ze dne
29. 7. 2015 - revize funkčnosti stávajících propojení a zjištění potenciálních možností
nových propojení vodárenských soustav za účelem optimalizace distribuce pitné vody
v období sucha. Jednání se účastnili zástupci OŽPZ, Ministerstva zemědělství a SWECO
Hydroprojekt a.s. jako zpracovatele. V návaznosti na tato jednání OŽPZ ve spolupráci
s významnými vodárenskými společnostmi na území kraje zajistí poskytnutí podkladů ke
splnění výše uvedených úkolů.



Vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci na infrastrukturu vodovodů
a kanalizací
Byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 20/15. Celkový objem
finančních prostředků, které jsou v této výzvě k dispozici, je 56 mil. Kč, z toho v oblasti A
– zajištění zásobování obyvatel kraje kvalitní pitnou vodou je to 16 mil. Kč a v oblasti B –
zajištění odvádění a potřebné úrovně čištění odpadních vod na území kraje je to 40 mil.
Kč. Žádosti o dotaci mohli zájemci předkládat od 23. 1. do 6. 2. 2017.

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


Projekty spolufinancované z EU v období 2014-20
Projekt „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – bylo vydáno Rozhodnutí
o poskytnutí dotace (celkové způsobilé výdaje cca 68,5 mil. Kč, dotace max. cca 61,6 mil.
Kč). OKPPCR zajišťuje koordinaci všech spolupracujících subjektů (OM, MVJ). Ve
spolupráci s MVJ probíhá příprava podkladů pro aktivity, které budou realizovány
v prvním čtvrtletí 2017 (např. výběrové řízení na restaurátorské práce, seznamy
sbírkových předmětů). Probíhá příprava veřejné zakázky na stavební práce (zajišťuje
OM).
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; příprava
záměru do programu Interreg V-A AT-CZ; probíhá zpracování kompletní projektové
dokumentace (zajišťuje OM). Zároveň s přípravou stavební části projektu probíhají
jednání s projektovými partnery z Jihočeského kraje, Dolního Rakouska a Horního
Rakouska ohledně vyspecifikování a konkretizace měkkých aktivit s přeshraničním
dopadem. Vybavení objektu a měkké aktivity zajistí z pozice projektového partnera
muzeum. První možný termín pro předložení žádosti o podporu do programu Interreg je
v dubnu 2017.



Projekty spolufinancované z ROP JV – fáze udržitelnosti
Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ udržitelnost
projektu končí 30. 5. 2019.
Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – probíhá průběžná digitalizace sbírkových
předmětů a doplňování databáze prezentační webové aplikace. Udržitelnost projektu
končí 19. 12. 2018. V prosinci 2016 byla podána monitorovací zpráva o zajištění
udržitelnosti za období 1. 12. 2015 – 30. 11. 2016. Probíhá inventarizace informačních
kiosků v zapojených organizacích.
Projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ – udržitelnost projektu skončila
31. 10. 2016. V prosinci byla schválena monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti za
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poslední sledované období 1. 10. 2015 – 31. 10. 2016 a projekt byl finálně uzavřen.
I nadále je však počítáno se zachováním a aktualizací výstupu projektu, kterým byla
webová stránka www.dedictvivysociny.cz.


Připravované a realizované záměry
Spolupráce s OM na přípravě projektové dokumentace novostavby Krajské knihovny
Vysočiny v lokalitě Ostrov v Havlíčkově Brodě.
Spolupráce s OM na realizaci projektu restaurátorských prací na kamenné výzdobě
průčelí sídla Horácké galerie v Novém Městě na Moravě z Programu regenerace
městské památkové zóny na rok 2016 – dotace ve výši 200 tis. Kč byla připsána na účet
kraje.
Spolupráce s OM na projektovém záměru „Horácké divadlo Jihlava - Restaurace,
předprodej, zkušebna“.



Spolupráce na dalších projektech a jiných aktivitách
Spolupráce na projektových záměrech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina na úseku kultury do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A RakouskoČeská republika – příprava přeshraničního projektu „I-CULT“ 4 regionů (Jihočeského
kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a spolkové země Dolní Rakousko).
Spolupráce na projektových záměrech příspěvkové organizace Vysočina Tourism do
programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika – dne 22. 9.
2016 byly podány projektové žádosti projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví
příhraničního regionu na Evropském zeleném pásmu kolem Železné opony na kole“ (7
partnerů - Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Horní Rakousko, Dolní
Rakousko a Nadace partnerství) a 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). V současné době probíhá formální kontrola žádostí,
projednány budou na třetím zasedání Monitorovacího výboru INTERREG V-A AT-CZ
v termínu 24. - 25. ledna 2017 ve Vídni.
Příprava projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické
karty na Vysočině“ (Vysočina Tourism, příspěvková organizace) - hlavním záměrem
projektu je zvýšit návštěvnost Vysočiny, a to prostřednictvím realizace marketingových
kampaní v letech 2017 a 2018 („Baroko“ a „Výročí 100 let od založení ČSR“) s využitím
moderních komunikačních nástrojů, dále pomocí prohloubení partnerství se subjekty
v regionu a také zavedením turistické karty Vysočiny. Projekt je připravován k předložení
do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2016 – 2020 v rámci
Výzvy k předkládání žádostí o dotaci – Marketingové aktivity v cestovním ruchu určený
pro destinační společnosti na podporu realizace marketingových aktivit. Žádost byla
podána dne 16. 1. 2017.
Schvalovací proces projektu návrhu vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4.
Žádost o dotaci MMR – NMPCRR - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu – projekt „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras
a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II“.
Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku. Příprava 13. ročníku. (1. 1.
až 31. 1. příjem nominací, výběr 30 nejzajímavějších z každé kategorie).
Spolupráce s Muzeem Vysočiny Třebíč, p. o. na Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Kraje Vysočina (14. 12. 2016 zapsána nová položka - č.5/2016 Historický
morový průvod v Brtnici, příprava nominace na Seznam nemateriálních statků tradiční
lidové kultury České republiky).
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Spolupráce s Muzeem Vysočiny Třebíč, p. o. na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné
výroby Kraje Vysočina“ (v roce 2016 zpracovány 3 nominace). O udělení titulu rozhodne
Zastupitelstvo Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ (do 31. 3. 2017).
Slavnostní předání titulů a představení nemateriálního statku zapsaného na Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina v roce 2016 se uskuteční dne
22. dubna 2017 v Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci.


Dotační tituly na úseku OKPPCR
OKPPCR se ve sledovaném období zabýval následujícími dotačními tituly:
- dotace na oslavy obcí – administrace (ukončení administrace, konzultace žádostí, od
16. 1. do 15. 2. 2017 příjem žádostí),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (ukončení administrace,
konzultace žádostí, od 1. 1. do 31. 1. 2017 příjem žádostí),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (ukončení
administrace 2016, konzultace žádostí, od 15. 1. do 15. 2. 2017 příjem žádostí na rok
2017)
- grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2016“ - administrace
(kontrola závěrečných zpráv a vyúčtování)
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2016“ – administrace (kontrola
závěrečných zpráv a vyúčtování)
- grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2017“ – administrace
(příprava výzvy do orgánů kraje)
- grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2016“ - administrace
(realizace projektů, průběžná kontrola)
- „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – administrace (vyhlášení Zásad pro rok 2017,
příjem žádostí od 1. 2. 2017 do 15. 2. 2017)
- grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“
a „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ - administrace - vyúčtování, poskytování
dotace ukončeným projektům
- grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II“ rozhodnutí orgánů kraje, smlouvy s příjemci
- grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ – příprava
výzvy do orgánů kraje



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.
Práce na Koncepci památkové péče v Kraji Vysočina na období 2017-2020 v návaznosti
na připravovanou Koncepci památkové péče v České republice 2017 -2020.



Výkon státní správy na úseku památkové péče
Zabezpečování státní správy na úseku památkové péče (vydávání závazných stanovisek
k obnově národních kulturních památek, rozhodnutí v odvoláních proti rozhodnutí obcí
s rozšířenou působností, rozhodnutí o přemístění kulturních památek, vyjadřování
k prohlašování a k rušení prohlášení věcí za kulturní památku, řízení o odměně za
archeologické nálezy, prodlužování lhůt a další úkony).
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Ukončení kontroly výkonu státní památkové péče obcí s rozšířenou působností –
Magistrátu města Jihlavy.
Vypořádání připomínek na MK ČR k Nařízení Vlády ČR o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní památky.
ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
- Dne 9. 1. 2017 se uskutečnilo setkání Rady Kraje Vysočina se starosty všech obcí Kraje
Vysočina ve společenském sálu SOU a SOŠ Třešť.
- Dne 23. 1. 2017 se konalo setkání Rady Kraje Vysočina se zástupci KHK
a podnikatelských subjektů Kraje Vysočina.
- Dne 6. 2. 2017 proběhlo setkání Rady Kraje Vysočina s poslanci a senátory za Kraj
Vysočina.
- Ve dnech 26. – 27. 1. 2017 se uskutečnila návštěva ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. v Kraji Vysočina. Paní ministryně za
doprovodu hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a radní pro oblast školství,
mládeže a sportu Ing. Jany Fialové, MBA navštívila ZŠ a MŠ v Košeticích, Školní statek
Humpolec, ZŠ Na Pražské v Pelhřimově, fotbalovou akademii FC Vysočina, plavecký
klub AXIS, Gymnázium Jihlava, kde se setkala s řediteli a učiteli základních a středních
škol v diskuzním panelu ke kariérnímu řádu.


Stážisté pro kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
V lednu proběhlo výběrové řízení na pozice stážistů do kanceláře Kraje Vysočina
v Bruselu. Byli vybráni tři studenti vysokých škol, kteří by měli působit v kanceláři
v akademickém roce 2017/2018 ve třech tříměsíčních termínech.



Pracovní setkání s lektory německého a francouzského jazyka
20. ledna 2017 se uskutečnilo pracovní setkání radní pro oblast školství, mládeže
a sportu Ing. Jany Fialové, MBA s lektorem francouzského jazyka Jean Griffon
a lektorkou německého jazyka Kristin Eckholt, kteří působí na středních školách v Kraji
Vysočina v rámci podpory jazykového vzdělávání. Setkání se zúčastnil také ředitel
Vysočina Education Mgr. Roman Křivánek.



Prevence kriminality
Bylo provedeno vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu Vysočiny v rámci grantového
programu „Prevence kriminality 2015“ na realizaci projektů prevence kriminality, kterými
se zejména neziskové organizace podílely na plnění opatření obsažených v Programu
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2016. Celkem 13 neziskovým organizacím
a městu Pelhřimov byly vyplaceny dotace ve výši 1 173 883 Kč. Jednalo se především
o projekty na práci s rizikovou mládeží a osobami vracejícími se z výkonu trestu, pomoc
obětem a potenciálním obětem trestných činů z řad seniorů a mládeže, zvyšování
finanční gramotnosti, prevenci kyberkriminality ad.



Dotace obcím na akceschopnost jednotek SDH
Byl vyhodnocen dotační program na dotace obcím na opravy a repase mobilní požární
techniky. Žádosti o dotaci na rok 2017 byly přijímány ve třetím čtvrtletí loňského roku. Do
programu si podalo žádost 5 obcí, žádají o dotaci v celkové výši 1 220 000 Kč. V lednu
2017 proběhlo vyhodnocení žádostí odbornou komisí složenou ze zástupců Kraje,
Hasičského záchranného sboru a krajského Sdružení dobrovolných hasičů. Všech
5 žádostí bylo doporučeno ke schválení.
Probíhá průběžná administrace žádostí obcí o dotace na dopravní automobily do
vybavení jednotky požární ochrany. V roce 2016 bylo uspokojeno 55 obcí. Nyní probíhá
vyhodnocení závěrečných zpráv a vyplácení dotací. Současně probíhá sběr žádostí
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o dotaci na rok 2017. Do 16. 1. 2016 se přihlásilo 5 obcí o dotaci na 7 dopravních
automobilů (některé obce zřizující více jednotek PO poptávají dotaci na více než jeden
dopravní automobil). Žádosti obcí se odvíjí od státní dotace. Celkový počet žádostí
o dotaci na kraj může být až na 69 dopravních automobilů.


Jednání Poradní expertní skupiny pro řešení otázek výstavby pátého bloku
v lokalitě Dukovany (PES)
Dne 2. 2. proběhlo 14. zasedání PES. Na programu jednání byly aktuální informace
o projektu nového jaderného zdroje, souvisejícím procesu EIA, vodohospodářské
problematice, územním plánování, aktualizaci Územní energetické koncepce Kraje
a některá další témata.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Setkání regionalistů
Dne 30. 1. 2017 uspořádal ORR seminář pro pracovníky odborů rozvoje měst z ORP.
Seminář byl zaměřený na změny v administraci Programu obnovy venkova Vysočiny,
dále byly představeny připravované dotační tituly kraje pro rok 2017, zazněly aktuální
informace ke kotlíkovým dotacím a v oblasti MA 21 (Skutek roku 2017, Čistá Vysočina
2017). Zástupci Centra pro regionální rozvoj představili připravované výzvy a stav
čerpání v rámci IROP v Kraji Vysočina.



Aktualizace územní energetické koncepce Kraje Vysočina
V souladu se smlouvou o dílo byla zpracována ze strany odborného dodavatele (fy
SEVEn ENERGY s.r.o.) koncem roku 2016 Zpráva o uplatňování ÚEK, aktuálně probíhají
práce na zpracování analytické části, na kterou naváže vlastní návrhová část strategie.
ORR ve spolupráci s dodavatelem zahájil konzultační proces ke směřování návrhové
části. Dne 31. ledna proběhlo setkání se zástupci obcí s rozšířenou působností, dále jsou
plánovány v průběhu února a března setkání s podnikatelskými subjekty, dodavateli
a distributory energií a firmou ČEZ. O zpracování ÚEK je průběžně informována pracovní
skupina (PS), kde jsou zástupci politických stran zastoupených v ZK. Poslední zasedání
této PS proběhlo dne 16. ledna. ÚEK by měla být dokončena do konce května 2017, aby
mohla dále projít procesem SEA. Finální schvalování v ZK se předpokládá koncem roku
2017.



Vyhodnocení dotazníkového šetření týkající se provozování venkovských prodejen
ORR koncem roku 2016 zjišťoval stav provozování prodejen potravin a smíšeného zboží
na venkově. V rámci dotazníkového šetření byly osloveny všechny obce do 5 000
obyvatel, kdy u obcí mezi 500 – 5 000 obyvateli byla zjišťována situace jen v místních
částech. Z obcí do 500 obyvatel, kterých je v kraji 541 reagovalo celkem 245 obcí (45 %),
kde se nachází 175 prodejen. Dle vlastnictví budovy obchodu převažují obce (43 %),
jejich provozovatelé jsou však nejčastěji maloobchodní řetězce – 51 % (Jednota, COOP
apod.) nebo místní podnikatelé (43 %). Na provoz obchodů přispívají tyto obce průměrně
částkou 41 000 Kč (v rozmezí od 1 500 Kč až do 150 000 Kč). Nejvíce obce přispívají na
provozní náklady (energie, plat prodavačky apod.). Dále poskytují bezplatný nájem nebo
investují do vybavení obchodu či oprav objektu prodejny. Často také dofinancovávají
provozovatelům ztrátu prodejny. Z větších obcí reagovalo pouze 15 ze 149 obcí. Jen
8 těchto obcí přispívá na provoz prodejny, průměrně částkou 29 000 Kč.
Dále bylo zjištěno, že pojízdná prodejna zajíždí do 70 sídel (v rámci 260 obcí, které
reagovaly na dotazník). 45 obcí přispívá na provoz pojízdné prodejny, kdy průměrný
příspěvek obce je 5 000 Kč na jedno sídlo. Vzhledem k tomu, že malé obce situaci kolem
prodejen intenzivně řeší, připravuje kraj ve 2. čtvrtletí jako pomoc těmto obcím program
v rámci FV. Přesné podmínky grantu jsou v tuto chvíli v přípravě.
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Kotlíkové dotace
V období od 20. 12. 2016 do 19. 1. 2017 bylo schváleno a proplaceno 210 vyúčtování za
více jak 23,6 mil. Kč. Do 19. 1. 2017 bylo předloženo 1 933 vyúčtování, z nichž 1 544
bylo finálně schváleno a proplaceno. Dne 10. 1. 2017 byla vyhlášena dodatečná výzva
na prostředky navýšené změnou Rozhodnutí. Žádosti do této výzvy budou přijímány od
13. 2. 2017 a rozděleno bude cca 23,8 mil. Kč. Dotace bude poskytována na výměnu
kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním za kotle výhradně na biomasu nebo za tepelná
čerpadla splňující Ekodesign.



Teritoriální pakt zaměstnanosti
12. ledna 2017 proběhlo jednání Výkonného výboru Teritoriálního paktu zaměstnanosti
Kraje Vysočina (dále jen „TPZ KV“. Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s.
(dále jen „KHK KV“) informovala partnery o průběhu realizace projektů „Na správné
místo“ a „Kompas“.
KHK KV je nositelem projektu „Na správné místo“, jehož obsahem jsou aktivity na
podporu zaměstnanosti malých lidí a nezaměstnaných do 25 let. Partnerem s finanční
spoluúčastí je v projektu Vysočina Education. Projekt se realizuje od 12/2016 a jednotlivé
aktivity (vzdělávací kurzy, job pointy pro mladé, exkurze ve firmách, workshopy pro
personalisty) jsou v přípravě.
KHK KV je dále regionálním partnerem za TPZ KV v rámci projektu MPSV „Kompas“,
jehož cílem je vytvoření metodiky pro predikci potřeb trhu práce. Projekt se realizuje od
1. 1. 2017. Metodika predikce musí být nastavena tak, aby výstupy uspokojovaly potřeby
co největšího okruhu partnerů v území. Za tímto účelem budou dílčí výstupy projektu
jednotlivými regionálními partnery konzultovány a připomínkovány. Do realizace projektu
bude taktéž zapojena Vysočina Education.

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


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 18 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 5 návrhům zákona, ke 4 návrhům
nařízení vlády, k 6 návrhům vyhlášek a k 3 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Informační systém o platech
OddŘLZ v daném období zajistilo 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 platech vyplacených příspěvkovými
organizacemi zřízenými krajem a o platech vyplacených krajským úřadem za rok 2016 na
Ministerstvo financí České republiky zajistilo po odborné stránce OddŘLZ ve spolupráci
s Odborem informatiky, které zajišťuje technické záležitosti sběru dat.



Metodická pomoc příspěvkovým organizacím
OddŘLZ v daném období aktualizovalo metodické informace na portále PO a realizovalo
rozšíření dle konkrétních požadavků ze strany PO (např. informace k poskytování
náhrady odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr). V oblasti
metodické podpory byla zřízena nová sekce Dotazy a odpovědi, ve které jsou postupně
zveřejňovány odpovědi na časté dotazy v pracovněprávní oblasti, týkající se většího
okruhu zřizovaných organizací.
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Vzdělávací akce za rok 2016
V roce 2016 zajistilo OddŘLZ v prostorách sídla kraje 35 vzdělávacích aktivit pro 2 239
zaměstnanců kraje, obcí a příspěvkových organizací kraje.
Zaměstnavatel

Počet účastníků

Krajský úřad

935

Obce

683

Příspěvkové organizace

621

Celkem

2239



Katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí roku 2017 v rámci centralizovaného
vzdělávání
V měsíci lednu vydalo OddŘLZ katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí 2017, které budou
realizovány jeho prostřednictvím v prostorách sídla kraje. Katalog reaguje na potřeby
vznesené prostřednictvím sondy spokojenosti s realizovanými vzdělávacími aktivitami,
které se účastnili vedoucí zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. Kromě námětů
a požadavků na vzdělávací aktivity bylo předmětem dotazníkového šetření také vyjádření
spokojenosti s centralizovaným vzděláváním. Katalog obsahuje nejen odborná témata
reagující na legislativní změny a potřeby vyvolané výkonem v praxi, ale i obecná témata,
která se týkají prací s různými databázemi a aplikacemi úřadu. Je určen pro
zaměstnance Kraje Vysočina zařazené do krajského úřadu, ale i zaměstnance jím
řízených příspěvkových organizací. Volná kapacita je nabízena také účastníkům z obcí
s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou působností. Katalog je zavěšen na
intranetu krajského úřadu a na Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina, dále byl
elektronicky distribuován na obce s pověřeným obecním úřadem a na obce s rozšířenou
působností v kraji k možnému využití.



Obnovení akreditací vzdělávacích programů pro průběžné vzdělávání
OddŘLZ podalo na MV ČR žádosti o obnovení akreditací vzdělávacích programů, které
má Kraj Vysočina za akreditované. Akreditace vzdělávacím programům a instituci se dle
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů uděluje na dobu tří let. Kraj
Vysočina má zaakreditováno 10 vzdělávacích programů, z toho u dvou z nich končí
akreditace. Byla podána žádost o obnovení akreditace na vzdělávací programy: Správní
řád pro začátečníky a Správní řád pro pokročilé.



Zavedení nových projektů
OddŘLZ zajistilo zavedení tří nových projektů do Personálního informačního systému za
účelem výplat ostatních osobních výdajů z tohoto projektu, a to projektu:
- Provedení certifikace dle ISO/IEC 27/001, registrační číslo projektu CZ
03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002813,
- Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina, registrační číslo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680,
- Z teorie do praxe – rovnost a slaďování v podmínkách Krajského úřadu Kraje
Vysočina, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003059.

V Jihlavě 20. 1. 2017
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