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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 7. 2. 2017 s výhledem do 28. 3. 2017
Následující písemná zpráva zachycuje období od 7. 2. 2017 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 10. 3. 2017 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
28. 3. 2017 (2. zasedání v roce 2017). Je přílohou materiálu (ZK-02-2017-03, 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):


Zahájení kurzů v rámci projektu Profesionální a bezpečný úřad
OAPŘ ve spolupráci se školiteli zahájil kurzy pro ekonomy ze zřizovatelských
a servisních odborů KrÚ věnované finanční analýze a finančnímu řízení a kontrole. Jde
o podrobné kurzy věnované zmiňované tematice s tím, že praktické ověřování bude
prováděno na datech z datového skladu.

Odbor ekonomický (OE):


Uzavření roku 2016
Ekonomický odbor provedl závěrkové práce za rok 2016, byla provedena účetní
uzávěrka a fyzická i dokladová inventarizace majetku a závazků. Předání účetních
a finančních výkazů i výkazů PAP (pomocný analytický přehled) do Centrálního systému
účetních informací státu (CSÚIS) proběhlo ve stanoveném termínu. Předpokládáme, že
schválení účetní závěrky bude probíhat v zastupitelstvu kraje spolu se schvalováním
závěrečného účtu kraje.



Přezkoumání hospodaření kraje
Dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů probíhá přezkoumání
hospodaření kraje za rok 2016. Z I. dílčího přezkoumání hospodaření kraje nevyplynuly
žádná pochybení. V měsíci březnu (od 20. 3. do 31. 3. 2017) proběhne poslední etapa
přezkoumání hospodaření kraje, následně bude vypracována zpráva, která bude
součástí závěrečného účtu kraje. Závěrečný účet kraje bude zpracován a předložen
nejpozději do červnového zastupitelstva kraje.

Odbor informatiky (OI):


Realizace projektu NIX-ZD.CZ – Národního centra pro výměnu zdravotní
dokumentace
V průběhu února 2017 probíhala další řada aktivit zatím nejrozsáhlejší a nejsložitějšího
projektu OI v oblasti elektronizace zdravotnictví. Projektový tým se zúčastnil několika akcí
mezinárodní koordinace národních center organizovaných Evropskou komisí. Proběhlo
několik prezentací projektu včetně účasti na konferenci eHealth Day 2017 v IKEM. Dále
pokračuje příprava samotného softwarového řešení národní brány, návrhů úprav
legislativy a zdravotních standardů.



Rozvoj geografických systémů příspěvkových organizací kraje
Oddělení správy geografických informačních systémů v únoru zorganizovalo seminář
zaměřený na problematiku využívání moderních geografických informačních systémů
(GIS) v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina. Zároveň probíhá rozvoj dalších
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mapových aplikací, které jsou využívány i ze strany organizací kraje, měst a obcí –
mobilní GIS v oblasti lesnictví, příprava projektu portálu územních plánů, evidence
majetkoprávních vztahů v oblasti silničního hospodářství a další.


Problematika elektronické kriminality
OI ve spolupráci s OAPŘ řeší aktuálně řadu událostí bezpečnostního charakteru, kdy
jsou vedeny automatické, ale i cílené kybernetické útoky na organizace Kraje Vysočina.
Bohužel některé z těchto útoků jsou úspěšné. To potvrzuje i společná aktivita Policie ČR
a kraje, kdy vzniklo varování před konkrétním typem útoku, který byl opakovaně úspěšný
i v privátním sektoru na území kraje a došlo v několika případech ke vzniku značné
finanční škody. Kraj proto také 6. 3. v rámci aktivit pracovní skupiny pro elektronickou
bezpečnost zorganizoval již tradiční seminář pro správce IT věnovaný aktuálním
bezpečnostním otázkám.

Odbor kontroly (OK):


Zpráva Kraje Vysočina o výsledcích finančních kontrol za rok 2016
Ve spolupráci s ostatními útvary krajského úřadu byla zpracována a na Ministerstvo
financí dne 3. 3. 2017 odeslána Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016.
Každoroční povinnost předkládání této zprávy je stanovena zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě.



Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2017 probíhají od března 2017
následné kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje.

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 17 vozidel v rámci státního odborného dozoru na
silnicích. Dále byly provedeny 2 kontroly státního odborného dozoru u dopravce. Ve
správním řízení bylo uloženo 39 pokut, z toho 31 kaucí, v celkové výši 1 139 000 Kč,
z toho kauce 910 000 Kč.
Bylo řešeno 11 odvolání.
Byla provedena 1 kontrola autobusového dopravce.



Projektové řízení
Z grantového programu Bezpečná silnice 2016 bylo proplaceno 300 tis. Kč.
Vydána dvě rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu.
V rámci činnosti znalostní platformy Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu
Dunaj – Vltava aktualizovány projektové fiše strategických záměrů.
Připomínkování aktualizace Dopravních sektorových strategií.
Ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje v rámci projektu RUMOBIL zavedeny
pilotní autobusové spoje.
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Investiční výstavba
Probíhají 4 výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací.
Probíhají 4 výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací.
Probíhá 1 výběrové řízení na vypracování diagnostiky vozovky.
Byla dokončena 4 výběrová řízení na koordinátora BOZP a 4 výběrová řízení na výkon
technického dozoru staveb.
Bylo dokončeno 1 výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace.
V závislosti na klimatických podmínkách probíhají realizace 2 staveb hrazených z IROP
a 2 staveb hrazených z rozpočtu kraje.



Krajská správa a 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 (dále jen KSÚSV).
Byla dokončena příprava akcí, které předpokládáme hradit z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury v roce 2017 – příslib finančních prostředků ve výši 268 811 tis. Kč.
Byla provedena aktualizace sborníku nákladů činností KSÚSV.
Byla vypracována Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření KSÚSV za rok 2016.
Byla podána nabídka na veřejnou zakázku na zimní údržbu silnic I. třídy v Kraji Vysočina.



Dopravní obslužnost
Tvorba dodatků ke smlouvám s linkovými dopravci v Kraji Vysočina na rok 2017.
Jednání s Jihomoravským krajem ohledně koncepce mezikrajské dopravy a příprava
smlouvy k zajištění mezikrajské dopravy.
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, zejména staveb, u nichž se předpokládá spolufinancování z Integrovaného
operačního programu.
Průběžně je řešeno majetkoprávní vypořádání dalších pozemků pod krajskými silnicemi.
Probíhá majetkoprávní příprava projektů transformace klientů ústavů sociální péče.
Probíhá jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci jeho
požadavků na podmínky převodů pozemků.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit a úsekem veřejných zakázek
Do užívání bylo předáno další rekonstruované patro pavilonu interny v Nemocnici
Jihlava.
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.)
Byla zahájena projektová příprava několika staveb zařazených do rozpočtu kraje na
základě usnesení rady kraje.
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SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):


Proces řízení o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
Na základě výzvy vyhlášené radou kraje podávali zájemci žádosti o zařazení Krajské sítě
sociálních služeb Kraje Vysočina a to v termínu do 28. 2. 2017. Odbor sociálních věcí
poskytoval při zpracování záměru informační a metodickou pomoc a následně vyzývá
k dalším doplněním tak, aby orgány kraje získaly úplné podklady pro posouzení
potřebnosti nových sociálních služeb a možnosti zajistit jejich financování.



Reporting sociálních služeb
Odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem analýz a podpory řízení a s odborem
informatiky v roce 2016 zřídil nový systém reportování dat o financování a provozu
sociálních služeb, které kraj spolufinancuje. Poskytovatelé sociálních služeb
do 28. 2. 2017 s metodickou a technickou podporou uvedených odborů vyplnili údaje za
předchozí rok. Nyní bude zajištěna práce na reportech ze zjištěných údajů a na
případných vylepšeních systému sběru dat na základě získaných zkušeností.



Projekt „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“
Dne 13. 2. 2017 byla vypracována Závěrečná zpráva o realizaci projektu a vyúčtování
neinvestiční dotace programu Úřadu vlády ČR Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti za rok 2016. Dále byla dne 3. 3. 2017 vypracována Zpráva o stavu romské
menšiny v kraji za rok 2016.



Pořádané semináře
Ve sledovaném období se uskutečnily tyto semináře:
 Základy šetrné sebeobrany pro zaměstnance sociálních služeb, lektor Mgr. Pavel
Drexler, zastupující firmu Curatio
 Osoby s problémovým a nebezpečným chováním v praxi sociálních služeb, lektor
PhDr. Jiří Tinka, PhD., zastupující firmou Curatio
 Právní rámec financování sociálních služeb, lektor JUDr. Karel Zuska
 Dne 2. 3. 2017 ve spolupráci s kanceláří Veřejného ochránce práv seminář na téma
Vybrané problémy exekučního a insolvenčního řízení pro sociální pracovníky obcí
Kraje Vysočina.



Další vzdělávací aktivity
Dne 16. 3. 2017 se uskuteční aktivita s názvem Mozkohrátky se slovy, lektorka Jana
Vejsadová. Tato akce je uspořádána v rámci Národního týdne trénování paměti na
Vysočině a je určena pro širokou seniorskou veřejnost.



Porady ředitelů
 Dne 23. 3. 2017 se uskuteční porada ředitelů příspěvkových organizací z oblasti
sociálních služeb v Domově pro seniory Třebíč Koutkova Kubešova.
 Dne 23. 3. 2017 se uskuteční porada k sociální práci pro sociální pracovníky obcí
Kraje Vysočina.

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 byla
zahájena 1. 3. 2017 a končí 5. 4. 2017.
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Jmenování předsedů zkušebních komisí pro absolutoria, maturitní zkoušky
a závěrečné zkoušky
OŠMS dokončil jmenování předsedů zkušebních komisí pro absolutoria, maturitní
zkoušky a závěrečné zkoušky v roce 2017. Celkem OŠMS připravil jmenování pro 356
předsedů a předsedkyň.



Porada ředitelů škol a školských zařízení
V únoru 2017 se uskutečnila pravidelná porada pro ředitele škol a školských zařízení
zřizovaných Krajem Vysočina. V rámci zefektivnění jednání proběhla ve třech skupinách
– ZŠ speciální a PPP a SPC Vysočina, dětské domovy, střední školy.



Jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol
OŠMS pokračuje v metodické podpoře středních a základních škol při zajištění
jednotných přijímacích zkoušek. Poslední termín pro podání přihlášek na střední školy
byl 1. 3. 2017. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou ve dvou termínech. První termín
bude 12. 4. 2017 pro čtyřleté obory (18. 4. 2017 pro víceletá gymnázia) a druhý termín se
uskuteční 19. 4. 2017 pro čtyřleté obory (20. 4. 2017 pro víceletá gymnázia).



Financování regionálního školství
Bylo dokončeno finanční vypořádání státních dotací poskytnutých právnickým osobám
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení (obecní, krajské, soukromé) v roce 2016
z rozpočtu MŠMT prostřednictvím přímých výdajů na vzdělávání a rozvojových
programů. Na účet MŠMT byly v rámci finančního vypořádání vráceny právnickými
osobami nevyčerpané prostředky v celkové výši 390 568,40 Kč.
Pokračují práce související s normativním rozpisem rozpočtu přímých výdajů na
vzdělávání na rok 2017 – na základě stanovených krajských normativů a statistických
výkazů obdržely právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (obecní
a krajské) normativní návrh rozpočtu a probíhá dohodovací řízení.
V souvislosti se společným vzděláváním a financováním přiznaných podpůrných
opatření, byly provedeny již tři úpravy rozpočtu přímých výdajů. Tyto úpravy pokrývají
vykázaná podpůrná opatření za období říjen 2016 – prosinec 2016, leden a únor 2017.
Byly poskytnuty dotace soukromým školám a školským zařízením na 1. čtvrtletí 2017.



Sběr účetních a statistických výkazů
Byl dokončen sběr a kontrola účetních výkazů škol a školských zařízení zřizovaných
Krajem Vysočina a obcemi v Kraji Vysočina sestavených k 31. 12. 2016 a následně byly
tyto výkazy zaslány do Centrálního systému účetních informací státu.
Proběhl sběr a kontrola výkazů P1-04 (čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových
prostředcích) za rok 2016 krajských a soukromých škol a jejich předání na MŠMT.
Schvalování účetních závěrek škol a školských zařízení sestavených k 31. 12. 2016
Probíhá sběr podkladů nutných k zabezpečení schválení účetních závěrek škol
a školských zařízení sestavených k 31. 12. 2016 a ke schválení rozdělení výsledku
hospodaření do peněžních fondů.



Finanční plány škol a školských zařízení na rok 2017
Aktuálně probíhá spolupráce se školami a školskými zařízeními na návrhu finančních
plánů na rok 2017, které budou radě kraje předloženy ke schválení.



Rozvojové projekty
Projekt zaměřený na zvýšení kvality odborné praxe žáků v oblasti gastronomie a zlepšení
spolupráce škol a firem s názvem Gastroakademie pokračoval vyhodnocením aktivit za
uplynulý rok se zástupci restaurací a škol. Došlo k převážně pozitivnímu vyhodnocení
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dosavadních aktivit a určení směru další spolupráce, na kterém mají zájem jak školy, tak
i restaurace.
Pokračují další projekty v oblasti zejména podpory polytechnické výchovy a stavebních
oborů. Byla vyhlášena soutěž Stavíme ze stavebnice ROTO, před finalizací je vyhlášení
soutěže Stavíme z Merkuru a Cihla k cihle. Započaly aktivity související se
čtvrtou průmyslovou revolucí a pokračujícím trendem digitalizace a automatizace výroby.
Kromě výše uvedených aktivit v souvislosti s Rokem zemědělství a odborného
vzdělávání se připravuje ve spolupráci s OSH a OŽPZ soutěž Zemědělství na Vysočině.
Připraveno je finále soutěže S Vysočinou do Evropy.


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. Na výstavišti v Nitře se objeví automobil Kaipan a malý motocykl. Tyto
výrobky staví žáci se svými učiteli na středních odborných školách.



Příprava projektů pro OP VVV
Ve sledovaném období pokračuje spolupráce směrem ke zřizovaným středním a vyšším
odborným školám v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 02 16 035 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ.



Krajský akční plán
Byly dokončeny aktivity v souvislosti s finalizací významného analytického
a strategického dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Kraji Vysočina, který
byl projednán v pracovní skupině Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj při
Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina a schválen Regionální stálou
konferencí pro území Kraje Vysočina.



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



Sportovec Vysočiny – byla vyhodnocena anketa a připraven slavnostní galavečer (Žďár
nad Sázavou).



Rozvojové programy
Pravidla Rady Kraje Vysočina – Volný čas 2017. Byly zpracovány a schváleny žádosti
na rok 2017.
Vyhlášení GP Fondu Vysočiny
- 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
Byla vyhlášena Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání
technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež,
probíhá sběr žádostí.
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované
mládeže a jejich podporu - podpora schválených žádostí na rok 2017 a vyúčtování za
rok 2016.
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Odbor zdravotnictví (OZ):


Schvalování rozpočtů a ostatních souvisejících plánů zdravotnických
příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017
Příprava, projednávání a následné schválení rozpočtu (plánu výnosů a nákladů na
rozpočtový rok) u všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem
Vysočina (včetně všech souvisejících plánů – investičního plánu, odpisového plánu,
plánu oprav a plánu tvorby a čerpání peněžních fondů). Zdravotnické příspěvkové
organizace připravily na rok 2017 vyrovnaný finanční plán. V souladu s § 28a odst. 3
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, byl návrh rozpočtu zveřejněn na internetových stránkách zřizovatele
i zdravotnických příspěvkových organizací.



Pilotní projekt „Datové centrum pro analytickou podporu, optimalizaci výnosů
a nákladů nemocnic krajů ČR“
Zástupci nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a OZ nainstalovali přístupy do
demoverze od společnosti SW Lab, s.r.o. a probíhá postupné seznamování se systémem
(tvorba otázek, nápadů, názorů a připomínek).



Projekt Výjezdové stanoviště Ledeč nad Sázavou
Finanční objem podaných žádostí o podporu v rámci 36. výzvy IROP překročil celkovou
alokaci výzvy ještě před ukončením příjmu žádostí o podporu. V současné době
prověřujeme možnost podání žádosti o podporu v některé z připravovaných výzev.



Projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV
Centrum pro regionální rozvoj České republiky ukončilo hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti projektu registrovaného do 27. výzvy IROP. Před vydáním právního aktu
(rozhodnutí o podpoře) zbývá doložit pravomocné stavební povolení.



Projekty „První pomoc do škol“, „Program prevence dětských úrazů“ a „Dny
prevence“ ve školním roce 2016/2017
Výuka první pomoci v kategorii sedmnáctiletých (provádí Zdravotnická záchranná služba
Kraje Vysočina, příspěvková organizace) byla realizovaná v období říjen 2016
až únor 2017 v souladu s uzavřenou smlouvou. V kategorii čtrnáctiletých byla výuka
kurzů první pomoci zahájena na začátku ledna t. r. a prozatím probíhá v plánovaných
termínech a bez jakýchkoliv problémů.
V projektu Program prevence dětských úrazů probíhá od října 2016 výuka první pomoci
pro učitele a zaměstnance základních škol, předpoklad ukončení je do 15. března t. r.,
Pro žáky třetích tříd je od ledna t. r. realizovaný cyklus besed s tematikou prevence
dětských úrazů a první pomoci (přihlášeno 69 škol a 98 tříd), zároveň probíhá stejně
tematicky zaměřená výtvarná soutěž (přihlášeno 54 škol). Dne 28. února t. r. proběhlo
hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Dny prevence 2016/2017“. Do tohoto projektu
se letos přihlásil rekordní počet účastníků (94 škol a 3120 žáků) – o 21 % více než vloni.
Nabídky na realizaci projektu podaly oblastní spolky Českého červeného kříže Jihlava,
Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Jejich nabídky byly přijaty a byly
s nimi uzavřeny smlouvy na realizaci projektu.



Aktualizace Traumatologických, Pandemických plánů a Plánů krizové
připravenosti
V souladu se zásadami traumatologického a krizového plánování ve zdravotnictví
předložili v únoru t. r. nemocnice zřizované krajem, Nemocnice sv. Zdislavy Mostiště a.s.
a někteří další poskytovatelé lůžkové zdravotní péče své Traumatologické a Pandemické
plány a Plány krizové připravenosti aktualizované pro rok 2017. V současnosti
je prováděna aktualizace analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících
ohrožení území Kraje Vysočina z hlediska potřeb zajištění zdravotních služeb
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(Zdravotnická analýza rizik). Na základě těchto údajů dále proběhne aktualizace
Traumatologického plánu Kraje Vysočina.


Současný stav Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina je v současné době jedním z krajů,
který má svého zástupce v pracovní skupině, jenž se podílí na finálním a správném
nastavení registru v návaznosti na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
V rámci této pracovní skupiny jsou řešeny problémy naplnění registru správnými
číselníky, dále umožnění potřebných exportů dat pro jednotlivé správní orgány dle krajů,
dobrá funkčnost registru v návaznosti na ROB a ROS, a další problémy, které je nutné
v registru řešit. Od podzimu roku 2014, kdy došlo k oficiálnímu spuštění registru, jehož
funkčnost tehdy byla nefunkční, a jeho následnému přechodu do správy ÚZIS, byl
pracovníky ÚZIS odveden obrovský kus práce a registr v dnešní podobě již začíná
odpovídat registru, který má být nápomocen jak správním orgánům, tak široké veřejnosti.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA ve spolupráci s Oddělením rozvoje a podpory
životního prostředí připravilo aktualizaci Pravidel pro úhradu nákladů na provádění péče
o pozemky z důvodů ochrany přírody. V minulých letech se podařilo do péče o pozemky
ve prospěch ochrany přírody zapojit více vlastníků a nájemců a zvýšit povědomí
o důležitosti ochrany rostlinných a živočišných druhů na jejich pozemcích. Tím se rozšířil
i okruh činností, které bylo třeba do Pravidel zahrnout (nově např. budování tůní nebo
strhávání drnu). Zájem vlastníků a nájemců pozemků vedl též k rozšíření úhrady nákladů
za opatření ve prospěch zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů mimo zvláště
chráněná území.



Seminář pro povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ pod záštitou gesčního radního kraje Ing. Martina
Hyského uspořádal v sídle kraje v Jihlavě dne 28. 2. 2017 pro povodňové orgány obcí
a obcí s rozšířenou působností seminář, který byl zaměřen zejména na řízení ochrany
před povodněmi, činnosti v průběhu povodní a zákonné povinnosti povodňových orgánů
při řízení ochrany před povodněmi, částečně i na problematiku dlouhodobého sucha
a možná opatření ke zmírnění negativních následků sucha a nedostatku vody. Na
semináři vystoupili zástupci krajského úřadu, OŽPZ a OSH, vodohospodářských
dispečinků státních podniků Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu,
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a VODNÍ DÍLA - TBD a.s. Prezentace
byly zveřejněny na webových stránkách kraje v dokumentech OŽPZ, oddělení vodního
hospodářství:
https://www.kr-vysocina.cz/prezentace-ze-seminare--pro-povodnoveorgany-obci-a-orp-konaneho-28-2-2017/d-4079017/p1=65363.



Seminář pro obce k zajištění odvádění a čištění odpadních vod
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ pod záštitou gesčního radního kraje Ing. Martina
Hyského uspořádal v sídle kraje v Jihlavě dne 6. 3. 2017 pro obce seminář, který byl
zaměřen zejména na možnosti získání finančních prostředků z dostupných dotačních
titulů na odvádění a čištění odpadních vod. Na semináři vystoupili zástupci krajského
úřadu, OŽPZ, Ministerstva zemědělství a Státního fondu životního prostředí České
republiky. Prezentace ze semináře byly zveřejněny na webových stránkách kraje
v dokumentech OŽPZ, oddělení vodního hospodářství.



Jednání pracovní skupiny Za čistou řeku Jihlavu
Dne 21. 3. 2017 proběhlo v sídle kraje v Jihlavě jednání pracovní skupiny Za čistou řeku
Jihlavu, jejímž vedoucím je gesční radní kraje Ing. Martin Hyský. Dalšími členy jsou
zástupci krajského úřadu, OŽPZ, Povodí Moravy, s.p., ČEZ, a.s. a České inspekce
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životního prostředí. Jednání se týkalo dalších aktivit této skupiny zejména ve vazbě na
aktualizaci Jakostního modelu povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice a jeho rozšíření na
povodí nad VN Nové Mlýny. ČEZ, a.s. předal aktualizovaný jakostní model počátkem
února 2017 Kraji Vysočina k dalšímu využití.


Setkání zástupců zemědělců s vedením Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ ve spolupráci s gesčním radním Ing. Martinem
Hyským uspořádal v měsíci únoru a březnu jednání se zástupci Krajské agrární komory
Kraje Vysočina, Zemědělského svazu ČR a Asociace soukromého zemědělství.
Předmětem jednání byla problematika agrárního sektoru jako např. mezigenerační
obměna, problematika hospodaření v pásmech hygienické ochrany vod, propagace
domácí produkce, propagace zemědělství mezi mládeží, atd. Ze strany Kraje Vysočina
byla nabídnuta pomoc k posílení zájmu studentů o rostlinnou a živočišnou výrobu
zemědělství formou exkurzí ZŠ na zemědělských podnicích a environmentální výchovou
(soutěže, besedy, film o zemědělství na DVD, atd.) ukázat současnou tvář moderní
zemědělské výroby na Vysočině, posilovat vztah k rodnému kraji a nenásilně motivovat
k možné volbě povolání.



Vodní eroze půdy u brambor
Dne 7. 3. 2017 proběhlo v Havlíčkově Brodě již 20. zasedání Bramborářského kroužku.
Tématem setkání byly mimo jiné výsledky pokusů brambor a nově registrované odrůdy,
bramborářské aktuality a aktivity. Aktuální informace z technologie a pěstování brambor
– výzkumy ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod,s.r.o..
OŽPZ inicioval zařazení přednášky na téma – Vodní eroze půdy u brambor – příčiny
vzniku a možnosti zmírnění jejich dopadů nově zaváděnými technologickými postupy.



Seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře a veřejnost
Pod záštitou radního Ing. Martina Hyského připravil OŽPZ dne 14. 2. 2017
v Kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina seminář pro vlastníky lesů,
odborné lesní hospodáře a veřejnost. Semináře se zúčastnili i pracovníci státní správy
lesů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Přednášejícími byli zástupci Czech
Globe – Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Lesy ČR, s.p., Lesní ochranné
služby, Ministerstva zemědělství, správy lesního majetku města Budišov nad
Budišovkou a krajského úřadu. Hlavními tématy byly klimatické změny a s tím související
chřadnutí smrkových porostů a finanční příspěvky do lesů. Z jednání vyplynula nutnost
intenzivní podpory činností v lesích směřujících k zajištění ochrany lesa a zvýšení
pestrosti dřevinné skladby. Tato pravidelná akce se těší velké oblibě, důkazem toho je
více než 140 účastníků na tomto semináři.



Chovatelská přehlídka oblasti chovu jelení zvěře Žďárské vrchy
Na základě vyhlášení oblasti chovu jelení zvěře Žďárské vrchy proběhla z podnětu
odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu ve dnech 24. – 26. 3. 2017
chovatelská přehlídka trofejí jelení zvěře ulovených v oblasti. Tato přehlídka je součástí
výstavy trofejí zvěře ulovené za rok 2016 na území okresu Žďár nad Sázavou. Nedílnou
součástí chovatelské přehlídky je i vyhodnocení lovu a doporučení pro následující
období. Mezi hlavní závěry a doporučení vztahující se k zvěři prasete divokého patří
nutnost zintenzivnit lov mladé a samičí zvěře.



Pachové ohradníky
Pachové ohradníky mají na Vysočině mnoholetou tradici. I v letošním roce se Kraj
Vysočina dohodnul na spolupráci s nadací pojišťovny Generali. V rámci tohoto
společného projektu bude ošetřeno 100 km silnic na území Kraje Vysočina pachovými
ohradníky, a díky tomu dochází na ošetřených silnicích k výraznému, cca 65% snížení
srážek vozidel se zvěří. Kromě pozitiva snížení škod na vozidlech a zvěři se část silnic
Vysočiny stala bezpečnější.
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Udržitelnost projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí
Odbor životního prostředí a zemědělství zpracovává průběžné provozní monitorovací
zprávy pro projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), které
jsou ve fázi udržitelnosti. OŽPZ pro potřeby zpracování průběžných provozních
monitorovacích zpráv (a obecně pro zajištění udržitelnosti projektů) v terénu kontroluje
dokončené akce podpořené z OPŽP (nejčastěji revitalizované parky v zařízeních
zřizovaných Krajem Vysočina) a průběžně sleduje, zda nedochází ke změnám
v realizovaných projektech, a to jak vlivem vnějších příčin (úhyny smrků vlivem škůdců,
vývraty a zlomy stromů vlivem nárazových větrů, sněhu a námrazy apod.), tak vlivem
investičních či transformačních záměrů kraje, se kterými v době přípravy a realizace
projektu nebylo počítáno. V uplynulém období například mimořádné sucho způsobilo
úhyn některých nově vysázených dřevin, které bylo nutné znovu dosázet. Nyní řešíme
vývraty či zlomy vzrostlých stromů apod. Během této činnosti spolupracuje odbor
životního prostředí a zemědělství s příspěvkovými organizacemi kraje či dalšími odbory
krajského úřadu.



Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně Pávov
Zástupci oddělení integrované prevence z OŽPZ společně s pracovníky Magistrátu
města Jihlavy uspořádali dne 15. 2. 2017 tiskovou konferenci k prezentaci výsledků
měření kvality ovzduší v průmyslové zóně Pávov města Jihlavy za rok 2016. Naměřená
data představili a vyhodnotili odborníci z brněnské pobočky Českého
hydrometeorologického ústavu. Z hodnocení vyplynulo, že v rezidenčních částech Jihlavy
je velmi dobrá kvalita ovzduší, blížící se tzv. pozaďovým hodnotám. Za celý minulý rok
byl překročen denní limit pro koncentrace prašných částic 22krát, přesto nedošlo
k překročení imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci, neboť k překročení
imisního limitu dojde pouze v případě, kdy je denní koncentrace pro prašné částice
překročena více než 35krát za rok. Toto nastalo za celou dobu sledování pouze na
začátku měření v roce 2010. Neméně důležitá je skutečnost, že v Kraji Vysočina nebyla,
na rozdíl od většiny jiných krajů, v lednu a v únoru letošního roku vyhlášena smogová
situace. Kraj Vysočina tak stále patří k nejčistším regionům v České republice. Měření
bude pokračovat i v letošním roce, o náklady na měření se podílejí rovným dílem Kraj
Vysočina a Statutární město Jihlava.

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, konference ke správnímu řádu.
OddOSČ organizačně a technicky zajistilo ve dnech 2. a
konference s názvem „Správní řád v praxi krajských úřadů“.

3. března 2017 11. ročník

Na dalších shora uvedených úsecích zajišťovalo OddOSČ běžné pracovní činnosti.


Úsek voleb
Dne 4. 2. 2017 proběhly nové volby do Zastupitelstva obce Ostašov. Zastupitelstvo
obce bylo řádně zvoleno.

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


Projekty spolufinancované z EU v období 2014-20
Realizovaný projekt
Projekt „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ – 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
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řízení na restaurátorské práce, seznamy sbírkových předmětů). Probíhá veřejná zakázka
na stavební práce (zajišťuje OM).
Připravovaný projekt
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 (Jihočeské folklorní sdružení),
Dolního Rakouska (Volkskultur Niederösterreich Betriebs GmbH) a Horního Rakouska
(partner bude upřesněn do konce března) ohledně vyspecifikování a konkretizace
měkkých aktivit s přeshraničním dopadem. Vybavení objektu a měkké aktivity zajistí
z pozice projektového partnera muzeum. Pravděpodobný termín předložení žádosti
o podporu do programu Interreg je podzim 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 lednu 2017 byla schválena monitorovací zpráva o zajištění
udržitelnosti za období 1. 12. 2015 – 30. 11. 2016. Probíhá kontrola projektu z Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod



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 akci „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 – projekt
„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 projekt
„Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-VysočinaWaldviertel-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)., Projektové žádosti
byly projednány a schváleny 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 byl dne 16. 1. 2017
předložen do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2016 – 2020
v rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci – Marketingové aktivity v cestovním ruchu
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určený pro destinační společnosti na podporu realizace marketingových aktivit.
V současné době probíhá hodnocení žádostí.
Schvalovací proces projektu návrhu vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4
Žádost o dotaci MMR – NPPCRR - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu – projekt „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras
a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II“ - v současné době probíhá hodnocení žádosti.
Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku. Příprava 13. ročníku (výběr
30 nejzajímavějších nominací z každé kategorie, příprava anotací k vyvěšení na web,
1. 3. – 31. 3. hlasování, příprava slavnostního večera).
Spolupráce s Muzeem Vysočiny Třebíč, p. o. na Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Kraje Vysočina. Dne 14. 12. 2016 byla zapsána na seznam položka
č.5/2016 Historický morový průvod v Brtnici, v souladu s usnesením rady kraje ze dne
17. 1. 2017 usnesením č. 0089/03/2017/RK předložena nominace tohoto statku na
Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. O zápise na
národní seznam rozhoduje ministr kultury na základě doporučujícího stanoviska Národní
rady pro tradiční lidovou kulturu, která je stálým poradním orgánem ministra kultury.
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“ dne 28. 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 (poskytování konzultací před odevzdáním
žádostí, sběr žádostí, kontrola administrativních náležitostí a hodnocení žádostí,
příprava materiálů pro rozhodnutí orgánů kraje),
 dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (kontrola
administrativních náležitostí a hodnocení žádostí, příprava materiálů pro rozhodnutí
orgánů kraje, uzavírání smluv),
 dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (konzultace
a příjem žádostí na rok 2017, hodnocení a příprava materiálů pro rozhodnutí orgánů
kraje)
 dotace městům na památky UNESCO – administrace (sběr žádostí, příprava
materiálu pro rozhodnutí orgánů kraje)
 grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2017“ – administrace
(kontrola žádostí, příprava podkladů pro jednání řídícího výboru)
 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 (příjem žádostí od 1. 2. 2017 do
15. 2. 2017, kontrola administrativních náležitostí a hodnocení žádostí, příprava
materiálů pro rozhodnutí orgánů kraje)
 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“ –
administrace (vyúčtování, poskytování dotace ukončeným projektům),
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grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ –
administrace (vyhlášení výzvy, konzultace žádostí, od 10. 3. do 17. 3. 2017 příjem
žádostí na rok 2017),
grantový program Fondu Vysočiny „Klenotnice Vysočiny 2017“ – příprava výzvy do
orgánů kraje

ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
 Dne 6. 2. 2017 se konalo setkání rady kraje a vedení krajského úřadu s poslanci
a senátory za Kraj Vysočina.
 Ve dnech 21. – 24. 2. 2017 proběhla pracovní cesta do partnerského regionu Zakarpatí –
výběr investičních a měkkých projektů na rok 2017.
 Dne 17. 3. 2017 se konalo finálové kolo celokrajské soutěže „Poznej Vysočinu“ (osmý
ročník soutěže).
 Ve dnech 28. – 31. 3. 2017 se uskutečnila návštěva z partnerského regionu Minská
oblast Běloruska – výměna zkušeností v oblasti IZS.


Seminář k bezpečnosti ve školských zařízeních
Dne 15. 2. 2017 uspořádal OSH-OKŘB v sídle kraje seminář k tématu „Mimořádné
situace ve školských zařízeních“ určený pro ředitele základních a středních škol Kraje
Vysočina. Jeho cílem bylo seznámení účastníků s jednotlivými druhy mimořádných
událostí, které se mohou v souvislosti s provozem školských zařízení vyskytnout (od
živelních pohrom, přes havárie, po bombové výhružky až po výskyt agresivních osob).
Hlavním akcentem semináře bylo předání zkušeností od odborníků z praxe, jak
postupovat v případě přítomnosti aktivního útočníka ve školském zařízení.
Zástupci Policie ČR dále přiblížili psychologické aspekty útočníků, seznámili s historií
a okolnostmi některých takových útoků v zahraničí i v ČR a informovali o realizovaných
a plánovaných cvičeních složek IZS v této oblasti (cvičení typu „AMOK“).
Seminář je z kapacitních důvodů rozdělen do 2 částí. Pro druhou skupinu účastníků je
stejný blok přednášek plánován v termínu 14. 3. 2017.



XII. Kongres Medicína katastrof Brno 2017
Dne 16. 2. 2017 se úředníci kraje zúčastnili výše uvedeného kongresu, který pořádala
Úrazová nemocnice v Brně. Témata kongresu byla Spolupráce složek IZS a nemocnic,
evakuace nemocnice. Zástupce OSH - OKŘB vystoupil v programu s příspěvkem na
téma: Problematika evakuace nepohyblivých pacientů z nemocničního zařízení
a domovů pro seniory. Seznámil posluchače s dobrou praxí Kraje Vysočina s řešením
projektu evakuace nepohyblivých pacientů z nemocničního zařízení a domovů pro
seniory pomocí evakuačních podložek. Evakuační podložka je pomůcka, která je
zabudovaná do lůžka pacienta a v případě potřeby (požár, povodeň apod.) umožňuje
rychlou evakuaci částečně nebo plně imobilních pacientů. Evakuaci je po krátkém
zaškolení schopen provádět každý člen týmu pečujícího o pacienta.



Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu
V rozmezí od 8. do 19. února 2017 se konal pátý ročník Ozvěn Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu (Ozvěny MFDF Jihlava). Ozvěny byly oficiálně
zahájeny promítáním v Evropském parlamentu pod záštitou a za přítomnosti poslance
Evropského parlamentu Pavla Poce a velvyslance ČR v Belgii Jaroslava Kurfürsta,
přítomna byla také členka Evropské komise Věra Jourová. Ozvěny za Kraj Vysočina
zahájila náměstkyně hejtmana Jana Fischerová. Program Ozvěn nabídl v devíti
promítacích večerech šestnáct filmů z programu posledního ročníku MFDF s důrazem na
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výrazné tituly ze všech hlavních soutěžních sekcí. Ozvěny MFDF Jihlava v Bruselu
organizuje Kraj Vysočina ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava, Českým centrem
v Bruselu a bruselským kinem Nova.
 Mobility francouzských učňů v programu Erasmus+
Oddělení vnějších vztahů zprostředkovalo na základě zájmu z francouzské strany
spolupráci v rámci programu Erasmus+ spočívající ve výměnných pobytech
francouzských učňů v různých oborech v praktickém vyučování OA, SZŠ a SOŠS Jihlava.
Partner na francouzské straně je Alméa Formations sdružující čtyři učiliště v oblasti
Champagne-Ardenne.
 Vydání tištěné informační brožurky Nebezpečný oxid uhelnatý
Oddělení vnějších vztahů a oddělení krizového řízení a bezpečnosti zajistilo vydání, tisk
a distribuci informačního materiálu pro širokou veřejnost informujícího o nebezpečí oxidu
uhelnatého, který vzniká při používání plynových spotřebičů. Vydaný materiál je
osvětového charakteru a má za cíl informovat veřejnost o nebezpečí oxidu uhelnatého
a o preventivních opatřeních vedoucích k minimalizaci rizik spojených s užíváním
plynových spotřebičů v domácnostech. Tento informační materiál formátu A5 je vydán
v nákladu 250 000 ks a jeho distribuce je zajištěna do všech poštovních schránek v Kraji
Vysočina, dalšími distribučními kanály jsou sbory dobrovolných hasičů, nemocnice apod.
Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Kotlíkové dotace
Dne 13. 2. 2017 byl zahájen příjem žádostí do dodatečné výzvy na kotlíkové dotace.
První den příjmu bylo řádně podáno 625 žádostí, z nichž bylo 290 zasláno elektronickou
cestou prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky podepsaného e-mailu
(200 elektronických podání bylo uskutečněno v průběhu prvních 3 minut příjmu žádostí).
Na tuto výzvu budou použity prostředky ve výši 23,8 mil. Kč, o které byla navýšena
původní alokace Kraje Vysočina. Podpořit tak bude možné přibližně 200 žádostí.
V rámci první výzvy pro kotlíkové dotace, ve které Rada Kraje Vysočina schválila v dubnu
2016 k podpoře 2049 projektů, jich bylo již 1934 finančně vypořádáno a příjemcům byla
zaslána dotace v souhrnné výši téměř 217 mil. Kč.



5. zasedání pracovní skupiny „Školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj“
při RSK
Dne 27. 2. 2017 se uskutečnilo 5. zasedání pracovní skupiny „Školství, vzdělávání,
vysoké školy, výzkum a vývoj“ při Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina
(RSK). V rámci tohoto jednání pracovní skupina doporučila RSK schválit Krajský akční
plán rozvoje vzdělávání a jeho klíčové dokumenty (Analýza potřeb území, Analýza potřeb
škol, Prioritizace potřeb v území, návrhová část), včetně aktualizace tzv. Rámce pro
investice do infrastruktury. Na jednání dále zazněly informace o realizaci místních
akčních plánů rozvoje vzdělávání.



9. zasedání RSK
Dne 6. 3. 2017 proběhlo 9. zasedání Regionální stálé konference pro území Kraje
Vysočina (RSK), regionální partnerské platformy, která se v programovém období 2014 2020 podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020. Na svém 9. jednání RSK schválila
Zprávu o hodnocení naplňování Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina
(RAP), Výroční zprávu o činnosti RSK za rok 2016 a aktualizaci přílohy RAP - seznamu
projektových záměrů kraje na modernizaci a rekonstrukci vybraných úseků silnic II. a III.
třídy připravovaných k předložení do specifického cíle 1.1 IROP. K dalším
projednávaným tématům patřilo schválení Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání,
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vč. aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury, informace o vyhodnocení
Národního programu na podporu cestovního ruchu a aktuální informace o integrovaných
nástrojích v Kraji Vysočina (strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD),
Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace).


Čistá Vysočina
Do konce února se mohli dobrovolníci hlásit do tradiční akce Čistá Vysočina spojené
s jarním úklidem přírody. Celkem se do devátého ročníku zaregistrovalo 21.722
účastníků z celkem 495 organizací. Nejvíce se hlásily jednotlivé obce, dále školy, různé
spolky, ale také soukromé firmy či jednotlivci z celého kraje. Sběr odpadků probíhá
především v okolí silnic na Vysočině. Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy
mimo obec zajistí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

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


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 19 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny ke 2 návrhům zákona, ke 3 návrhům
nařízení vlády, k 9 návrhům vyhlášek a k 5 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Zpráva o vzdělávací činnosti za rok 2016
OddŘLZ v daném období zpracovalo a odeslalo na Ministerstvo vnitra ČR „Zprávu
o vzdělávací činnosti za rok 2016“. Tímto byla splněna povinnost § 39 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V loňském roce byly realizovány celkem tři akreditované vzdělávací aktivity zařazené do
průběžného vzdělávání, kterých se zúčastnilo celkem 262 účastníků. Dále se uskutečnily
čtyři kurzy vstupního vzdělávání, kterým prošlo 125 účastníků.
název kurzu



počet
počet
kurzů účastníků

Vstupní vzdělávání - zaměstnanci zařazeni do Krajského úřadu
Kraje Vysočina

4

43

Vstupní vzdělávání - zaměstnanci zařazeni do obcí Kraje Vysočina

4

82

Spisová služba

3

43

Správní řád pro pokročilé

1

103

Veřejné zakázky
Celkem

1
13

116
387

Katalog vzdělávacích akcí na I. pololetí roku 2017
OddŘLZ v měsíci únoru zveřejnilo aktualizaci katalogu vzdělávacích akcí realizovaných
v sídle kraje. Došlo v něm k rozšíření vzdělávacích aktivit, reflektující potřeby vznesené
prostřednictvím vedoucích zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu
a k doplnění termínů stávajících aktivit. Katalog je určen pro zaměstnance Kraje
Vysočina, ale i jím řízených příspěvkových organizací. Volná kapacita je případně
nabízena také účastníkům z obcí s pověřeným obecným úřadem i obcím s rozšířenou
působností.
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Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost – ročník 2016
OddŘLZ v daném období zajišťovalo organizaci soutěže a přípravu na slavnostní
vyhlášení 2. ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok
2016, které proběhne 10. 4. 2017.



Realizace změny systému úhrady stravenek
V souladu s novým vnitřním předpisem č. 1/17, Směrnice o vydávání a úhradě stravenek
ze dne 30. 1. 2017, realizovalo OddŘLZ v daném období testování aplikace na přenos
úhrady stravenek prostřednictvím srážek z platu/odměn, které vede k zefektivnění tohoto
systému. OddŘLZ současně zajistilo související záležitosti jako uzavření dohod
o srážkách se zaměstnanci a první zpracování těchto nově zavedených srážek.



Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
OddŘLZ zajistilo ve sledovaném období činnosti související s provedením ročního
zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků,
zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a volených představitelů kraje, a to za
rok 2016. Zaměstnancům, kteří si o vypořádání daňové povinnosti žádali prostřednictvím
zaměstnavatele, bylo roční zúčtování daně zahrnuto do výplaty platu za měsíc únor.
Ostatním zaměstnancům a voleným představitelům kraje byla dle zájmu poskytnuta
podpora a pomoc při zpracování samotných daňových přiznání. Uvedená podpora se
týkala i zaměstnanců činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr, členům komisí a výborů zastupitelstva kraje. Současně bylo na Finanční úřad
v Jihlavě předloženo Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a Vyúčtování daně
vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob za předcházející rok
2016.

Oddělení vnitřní kontroly (OddVK):


Kontrolní činnost Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2016
Na webových stránkách Kraje Vysočina byl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejněn materiál „Vyhodnocení kontrolní
činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí 2016“. Uvedený soubor je na této
adrese:
http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4078863

V Jihlavě dne 10. 3. 2017
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