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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 28. 3. 2017 s výhledem do 9. 5. 2017
Následující písemná zpráva zachycuje období od 28. 3. 2017 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 21. 4. 2017 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
9. 5. 2017 (3. zasedání v roce 2017). Je přílohou materiálu (ZK-03-2017-03, př. 3). Obsahuje
základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem Kraje
Vysočina v uvedeném období.
SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:
Odbor ekonomický (OE):


Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2016
Dne 24. 4. 2017 byla projednána Zpráva z druhého dílčího přezkoumání kraje a zároveň
návrh celkové Zprávy z přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2016. I. dílčí
přezkoumání proběhlo v měsíci říjnu a listopadu 2016, II. dílčí přezkoumání v měsíci
únoru a březnu 2017. Celková zpráva o přezkoumání hospodaření vyznívá velmi
příznivě, nebyly shledány žádné pochybení a nedostatky. Tato zpráva bude předložena
do zastupitelstva kraje jako nedílná součást závěrečného účtu kraje za rok 2016.

Odbor informatiky (OI):


Konference Internet ve státní správě a samosprávě
Ve dnech 3. až 4. dubna se Kraj Vysočina prezentoval na konferenci Internet ve státní
správě a samosprávě. Součástí konference byl odborný blok věnovaný elektronizaci
zdravotnictví, na němž se jako obvykle výrazně kraj podílel jako organizátor
i prezentující. Na konferenci byly vyhlášeny i výsledky ankety organizované Iniciativou
202020, kterou vyhrál systém elektronického objednávání pacientů do vybraných
ordinací nemocnic eAmbulance. Na konferenci převzal hejtman MUDr. Jiří Běhounek
zvláštní cenu ministra vnitra za rozvoj eGovernmentu.



IHE CAT v Benátkách
V rámci projektu NIXZD.CZ (národní brána pro předávání zdravotnické dokumentace) se
zástupci Kraje Vysočina zúčastnili akce IHE-CAT v Benátkách. Connectathon (CAT)
nabízí výrobcům a provozovatelům zdravotních systémů příležitost otestovat si u svých
produktů schopnost komunikace se systémy ostatních výrobců. Testuje se nejenom
funkčnost systémů, ale i shoda s tzv. IHE profily za použití speciálního validačního
software (kontrola průběhu a obsahu zpráv a logovaných informací vůči specifikacím
a standardům). Zástupcům kraje se podařilo úspěšně projít všemi naplánovanými testy
v roli poskytovatele zdravotnické dokumentace včetně testu komunikace vůči dvěma
dalším zemím.
Ze zemí připravujících národní brány se CAT zúčastnili Belgie, Řecko, Švýcarsko,
Rakousko, Portugalsko, Chorvatsko a zástupci Evropské komise.



Testování elektronické identity
Odbor informatiky provádí testování tzv. identity providerů (poskytovatelů elektronických
identit), abychom byli připraveni na využívání těchto el. identit v systémech kraje ve
vazbě na připravovaný zákon o elektronické identifikaci. Jedná se především
o elektronické občanské průkazy eOP (Státní tiskárna cenin), mobilní identita ADUCID,
MojeID od NIC.CZ, datové schránky ISDS a různé tzv. federativní identitní prostory jako
eduID, Národní identitní autorita (NIA).
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Pilotní projekt eRecepty
SÚKL a Kraj Vysočina spolupracují na realizaci kontinuálního zapojení zdravotnických
zařízení Kraje Vysočina do systému elektronické preskripce, což bude potvrzeno
podpisem Memoranda o spolupráci.

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.



Veřejná zakázka malého rozsahu
Hejtman kraje rozhodl dne 22. 03. 2017 o přímém zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na dodání automobilu Škoda SUPERB L&K 2.0 TSI 206 kW,6-ti stupňový
automat s pohonem 4x4, dodavatel A U T O …, s.r.o., se sídlem Nádražní 2118/67 Žďár
nad Sázavou; IČO 63470187, celková cena s DPH činí 975 200,- Kč. Termín dodání
stanoven do konce měsíce srpna 2017.
Rozhodnutí bylo provedeno na základě vyhodnocení poptávkového řízení, osloveno
sedm autorizovaných prodejců vozidel Škoda na území Kraje Vysočina, podány čtyři
nabídky.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo zkontrolováno 47 vozidel v rámci státního odborného dozoru na
silnicích. Dále bylo provedeno 12 kontrol státního odborného dozoru u dopravce. Ve
správním řízení bylo uloženo 46 pokut, z toho 39 kaucí, v celkové výši 981 000 Kč, z toho
kauce 926 000 Kč.
Bylo řešeno 13 odvolání.
Byly provedeny 2 kontroly autobusových dopravců a 1 kontrola STK.
Byly provedeny 2 kontroly přenesené působnosti na obcích s rozšířenou působností.



Projektové řízení
Aktualizace harmonogramu čerpání prostředků Integrovaného regionálního operačního
programu pro potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Zajištění podkladů pro vypracování Akčního plánu pro naplňování Programu rozvoje
Kraje Vysočina.
Konzultační činnost pro potenciální zájemce o čerpání grantového programu Bezpečná
silnice 2017.
Vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150 022.



Investiční výstavba
Probíhá 1 výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace.
Probíhají 4 výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací.
Probíhají 3 výběrová řízení na výkon technického dozoru stavebníka a 3 výběrové řízení
na koordinátora BOZP.
Byla dokončena 4 výběrová řízení na koordinátora BOZP a 5 výběrových řízení na výkon
technického dozoru stavebníka.
Byla dokončena 3 výběrová řízení na vypracování projektové dokumentace.
Bylo dokončeno 1 výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.
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Byly stanoveny skupiny úrovně připravenosti akcí rekonstrukcí silnic předpokládaných ke
spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu.
Probíhá realizace 2 staveb spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního
programu a 3 staveb financovaných z rozpočtu kraje.


Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Projednání Zprávy o činnosti a výsledku hospodaření Krajské správy a údržby silnic
Vysočiny za rok 2016.
Proběhlo otevírání obálek s nabídkami uchazečů veřejné zakázky „Nákladní technika na
údržbu komunikací Kraje Vysočina“.
Projednání znění smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2017 na opravy silnic II. a III. tříd ve vlastnictví kraje.



Dopravní obslužnost
Tvorba dodatků s linkovými dopravci v Kraji Vysočina na objížďky za konec roku 2016.
Jednání s Jihomoravským krajem ohledně koncepce mezikrajské dopravy a příprava
smlouvy k zajištění mezikrajské dopravy.
Jednání s Jihočeským krajem ohledně rozsahu 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.



Některé úkoly řešené oddělením správy realit a úsekem veřejných zakázek
Probíhá projektová a inženýrská příprava řady staveb, které jsou zařazeny v přílohách
rozpočtu, průběžně probíhají veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací
a projektových služeb.
Dokončují se nebo jsou dokončeny 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, Muzeum Vysočina Jihlava - Hrad Roštejn zpřístupnění expozic.
Projednávají se další investiční záměry v oblasti zdravotnictví, sociální péče školství
a kultury.

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


Zpracování Strategie paliativní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020
Odbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví v roce 2016 a v prvním čtvrtletí
roku 2017 pracovaly na Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina na období do
roku 2020. Na zpracování se podíleli zástupci poskytovatelů a aktérů, kteří se zapojují
poskytování paliativní péče. V dubnu byl dokument dokončen do finální podoby,
představen širší odborné veřejnosti a projednán v komisi sociální a pro oblast
protidrogové politiky a ve zdravotní komisi.
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Oddělení sociální ochrany a prevence
Dne 10. 4. 2017 byl uspořádán klub pro pěstouny na přechodnou dobu pořádaný
společně s Psychocentrem - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková
organizace.



Společenské aktivity
Dne 3. 5. 2017 jsme pořádali společenskou akci s názvem Přijďte k nám na návštěvu se
Srdcem na dlani XIV. Jedná se o mezigenerační setkání a vernisáž výstavy uživatelů
zařízení sociálních služeb Kraje Vysočina a dětí z dětských domovů, mateřských
a základních škol Kraje Vysočina.



V tomto období byly pořádané tyto semináře:
- Mentální postižení – specifika poskytování sociální služby, lektor Mgr. et Mgr. Matěj
Černý zastoupený firmou Curatio
- Manipulativní chování a jeho zvládání, lektor PhDr. Zdeněk Kulhánek, zastoupený
firmou Curatio
Sexualita osob v pobytových zařízeních sociálních služeb, lektor Mgr. Lucie Šídová,
Petra Hamerníková, Dis.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Rozpočet regionálního školství
Bylo dokončeno dohodovací řízení a všechny školy a školská zařízení mají nastaven
rozpočet přímých výdajů na vzdělávání (prostředky z MŠMT).
V souvislosti se společným vzděláváním a financováním přiznaných podpůrných opatření
byla provedena další již čtvrtá úprava rozpočtu přímých výdajů, která pokrývá vykázaná
podpůrná opatření za měsíc březen 2017.
Byly poskytnuty dotace soukromým školám a školským zařízením na 2. čtvrtletí 2017.



Sběr účetních a statistických výkazů
Byl dokončen sběr a kontrola účetních výkazů škol a školských zařízení zřizovaných
obcemi k 31. 3. 2017 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 1. čtvrtletí 2017 krajských a soukromých škol a jejich předání na MŠMT.



Plány činnosti škol a školských zařízení na rok 2017
Za spolupráce s OŠMS předložily školy a školská zařízení zřizovateli návrhy plánů
činnosti na rok 2017. Rada kraje dne 18. 4. 2017 na svém jednání předložené návrhy
schválila usnesením č. 0727/14/2017/RK.



Sběr účetních a statistických výkazů
Probíhá sběr a kontrola podkladů zaslaných školami a školskými zařízeními, které budou
v rámci zákonného schvalování účetních závěrek sestavených k 31. 12. 2016 předloženy
zřizovateli ke schválení spolu s návrhem na rozdělení výsledku hospodaření do
peněžních fondů.
Současně probíhá sběr a kontrola účetních závěrek sestavených k 31. 3. 2017.
GP Fondu Vysočiny 2017 (Sportujeme 2017, Sportoviště 2017, Jednorázové akce
2017)
Proběhla administrace žádostí a jejich vyhodnocení. Projekty navržené řídícími výbory
k podpoře byly schváleny orgány kraje.





Sportovec Vysočiny 2016
Zpracování a vyhlášení pravidelné sportovní ankety.
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Příprava galavečeru ve Žďáře nad Sázavou.


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
dokončena 24. 4. 2017 a hodnocení absolvovalo 34 ředitelů.



Mladý tvorca 2017
Ve dnech 26. 4. – 28. 4. 2017 se uskutečnila v Nitře celostátní výstava středních
odborných škol Mladý tvorca 2017. Z Kraje Vysočina se této výstavy zúčastnilo
13 středních odborných škol, 9 škol v krajském stánku a 4 školy ve společném stánku se
slovenskou partnerskou školou. OŠMS zajistil výstavní plochu, přihlášení škol, ubytování
a stravování žáků a učitelů. Na výstavišti v Nitře se objevil nový automobil Kaipan 14
a malý motocykl. Tyto výrobky postavili žáci se svými učiteli na středních odborných
školách.



Bezpečná Vysočina
Kraj Vysočina pokračuje v roce 2017 v projektu „Bezpečná Vysočina“, který zahrnuje
systém dopravně bezpečnostních. Jednou z těchto akcí je „Duben měsíc bezpečnosti
silničního provozu“. Společně s Policií ČR a základními školami proběhly běžné kontroly
řidičů doplněné podle situace měřením rychlosti. Místo pokut (když to umožnil charakter
přestupku) dostali řidiči citron, v případě bezproblémové kontroly čokoládovou minci.
OŠMS vytvořil časový harmonogram kontrol. ZŠ z dané obce zajistily skupinu žáků
s pedagogickým dozorem. V květnu pokračuje ve spolupráci s Policií další akce „Vážení
nákladních automobilů“, do které se zapojí žáci středních odborných škol, které zřizuje
Kraj Vysočina.



Jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol
OŠMS pokračoval v metodické podpoře středních a základních škol při zajištění
jednotných přijímacích zkoušek. Jednotné přijímací zkoušky proběhly ve dvou termínech.
První termín byl 12. 4. 2017 pro čtyřleté obory (18. 4. 2017 pro víceletá gymnázia)
a druhý termín se uskutečnil 19. 4. 2017 pro čtyřleté obory (20. 4. 2017 pro víceletá
gymnázia). K dispozici jsou ještě dva náhradní termíny (11. 5. a 12. 5. 2017).



Rozvojové projekty
Projekt zaměřený na zvýšení kvality odborné praxe žáků v oblasti gastronomie a zlepšení
spolupráce škol a firem s názvem Gastroakademie pokračoval vyúčtováním prvního
čtvrtletí nákladů ze strany škol. Započala příprava vzdělávacího kurzu v oblasti vysoké
gastronomie pro žáky a učitele zapojené do Gastroakademie a podpora přípravy na
soutěž dovedností žáků v této oblasti.
Pokračují další projekty v oblasti zejména podpory polytechnické výchovy a stavebních
oborů. Blíží se uzávěrka soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“, ukončeno je
přihlašování do soutěže „Stavíme z Merkuru“ a připravuje se vyhlášení soutěže „Cihla
k cihle“. Kromě výše uvedených aktivit v souvislosti s Rokem zemědělství a odborného
vzdělávání se připravuje ve spolupráci s OSH a OŽPZ soutěž „Zemědělství na Vysočině“.
Proběhlo finále soutěže S Vysočinou do Evropy.



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.

5 (celkem 15)

ZK-03-2017- 03, př. 3
Počet stran: 15


Krajský akční plán
Významný analytický a strategický dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
v Kraji Vysočina byl po projednání v pracovní skupiny Školství, vzdělávání, vysoké školy,
výzkum a vývoj při Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina a schválení
Regionální stálou konferencí pro území Kraje Vysočina odeslán ke schválení MŠMT.
Započaly práce na přípravě projektu na implementaci návrhové části Krajského akčního
plánu, který bude realizovat Kraj Vysočina s alokací 84 mil. Kč.



Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na
pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol – byl
vyhodnocen příjem žádost a uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace.



Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávacích činností
základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na
obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
a školských zařízení a na školních sportovištích – jsou připraveny darovací smlouvy,
které budou postupně rozesílány na obce.



Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti
základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje
na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků – jsou
připraveny darovací smlouvy, které budou postupně rozesílány na obce.



Pravidla Rady Kraje pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných
oborů středních škol – po navracení smluv ze škol jsou motivační stipendia postupně
vyplácena žákům.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Aktualizace č. 4 ZÚR
Odbor ÚPSŘ pokračuje na pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje
Vysočina výběrem zpracovatele dokumentace.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020
K 10. 4. 2017 byly na OZ všemi zdravotnickými příspěvkovými organizace zřizovanými
krajem prostřednictvím aplikace na Portále příspěvkových organizací předkládány první
návrhy střednědobých výhledů rozpočtu na období 2018-2020. Roční aktualizace
výhledů musí být schválena v radě kraje nejpozději do 30. 6. 2017. Nyní probíhají jednání
ohledně finální podoby střednědobých výhledů rozpočtu.



Účetní závěrky za rok 2016
V průběhu dubna byly všemi zdravotnickými příspěvkovými organizacemi zřizovanými
krajem předkládány materiály sloužící ke schválení účetních závěrek a výsledku
hospodaření za rok 2016 včetně jeho případného rozdělení. Účetní závěrka za rok 2016
musí být schválena nejpozději do 31. 5. 2017.



Projekty „První pomoc do škol“, Program prevence dětských úrazů“
a „Dny prevence“ ve školním roce 2016/2017
Výuka první pomoci v kategorii sedmnáctiletých ukončena na konci února t. r. v souladu
s uzavřenou smlouvou. V kategorii čtrnáctiletých byla výuka v kurzech první pomoci
zahájena na začátku ledna t. r. a prozatím probíhá v plánovaných termínech
a bez jakýchkoliv problémů. Význam této výuky se opět prokázal v únoru t. r. při vážné
havárii osobního vozidla, kdy studentka chotěbořského gymnázia Pavla Henzlová
(absolventka kurzu první pomoci) dokázala provést správně a účinně nepřímou srdeční
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masáž a tím, podle vyjádření lékaře zdravotnické záchranné služby, zachránila svému
spolužákovi život.
V projektu Program prevence dětských úrazů proběhla od prosince 2016 do konce
února 2017 výuka první pomoci pro učitele a zaměstnance základních škol s velmi
kladnou odezvou a vysokým hodnocením kvality výuky. Pro žáky třetích tříd je od ledna
t. r. realizovaný cyklus besed s tématikou prevence dětských úrazů a první pomoci
(přihlášeno 69 škol a 98 tříd). Zároveň probíhá stejně tematicky zaměřená výtvarná
soutěž (přihlášeno 54 škol). Dne 21 března t. r. byly podepsány smlouvy na realizaci
veřejné zakázky „Dny prevence 2016/2017“. Realizaci projektu zajistí oblastní spolky
Českého červeného kříže Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár
nad Sázavou. Do tohoto projektu se letos přihlásil rekordní počet účastníků – o 21 % více
než vloni.


Aktualizace Traumatologických,
připravenosti

Pandemických

plánů

a

Plánů

krizové

V souladu se zásadami traumatologického a krizového plánování ve zdravotnictví
předložily do konce března t. r. nemocnice zřizované krajem, Nemocnice sv. Zdislavy
Mostiště a. s., Psychiatrické nemocnice v Jihlavě a Havlíčkově Brodě a někteří další
poskytovatelé lůžkové zdravotní péče své Traumatologické a Pandemické plány a Plány
krizové připravenosti aktualizované pro rok 2017. Na základě aktualizace analýzy hrozeb
uvedené v Krizovém plánu Kraje Vysočina (schválené Bezpečnostní radou Kraje
Vysočina, č. 04/2016 13. 10. 2016) byla zpracovaná Zdravotnická analýza rizik Kraje
Vysočina, která bude předložena k projednání na Bezpečnostní radu Kraje Vysočina,
dne 10. 5. t. r. Poté dále proběhne aktualizace Traumatologického plánu Kraje Vysočina.
Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Výstava ke Světovému dni vody
Odbor životního prostředí a zemědělství uspořádal v druhé polovině měsíce března
výstavu ke Světovému dni vody, která byla k vidění v budově B sídla Kraje Vysočina.
Výstavu zahájil gesční radní Ing. Bc. Martin Hyský, kdy v úvodním slovu kladl důraz na
neustálou potřebu zlepšování čištění odpadních vod, trvale udržitelný rozvoj lesa a také
propagaci místních regionálních výrobců. K vidění byly fotografie ze staveb kanalizací
a čistíren odpadních vod, na jejichž vybudování ve většině případů přispěl ze svého
rozpočtu Kraj Vysočina. Formou lesní pedagogiky přiblížilo oddělení lesního hospodářství
a myslivosti les a dění kolem něj. Oddělení zemědělství se zaměřilo na téma zemědělské
plodiny s názvem výstavy Zemědělské plodiny aneb nahlédnutí do školního kabinetu. Ve
2. patře budovy B bylo možno shlédnout exponáty zapůjčené z České zemědělské
akademie v Humpolci. Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout na nástěnných plakátech
plodiny, které jsou k vidění na polích Vysočiny a také si vyzkoušet přiřadit jejich jednotlivá
semena formou poznávačky.



Integrovaná prevence
V daném období se pracovníci úseku integrované prevence zabývali vydáváním složitých
záměrů v režimu integrované prevence zejména povolení nových lakoven nebo změn
povolení skládek odpadů. Specifické a zajímavé bylo správní řízení k vydání
integrovanému povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
a omezování znečištění pro zařízení na zpracování starých lednic. Jedná se o unikátní
záměr pro řešení odpadového hospodářství v České republice za použití nejlepších
dostupných technik k ochraně životního prostředí. Integrované povolení pro zařízení:
„Recyklace chladicích zařízení systém SEG“ společnosti Rumpold v Havlíčkově Brodě
bylo vydáno v zákonném termínu a 4. 4. 2017 nabylo právní moci. Zařízení k recyklaci
chladících zařízení technologií SEG je technickou jednotkou tvořenou dvěma hlavními
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technologickými součástmi zpracování – prvním a druhým stupněm. Vznikající odpady
(freony R-11, R-12 a cyklopentan, jiné odpady z mechanické úpravy odpadu a odřezky
z kabelů, absorpční činidla a další odpady z úpravy chladicích zařízení) jsou předávány
k odstranění oprávněným osobám. Projektovaná kapacita: 350 000 ks lednic za rok,
tj. 17 500 t za rok.


Jednání pracovní skupiny k řešení dopadů sucha
Dne 21. 4. 2017 proběhlo v sídle kraje v Jihlavě jednání pracovní skupiny k řešení
dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody. Zřízení této pracovní skupiny jako
svého poradního orgánu inicioval hejtman Kraje Vysočina počátkem loňského roku. Jejím
vedoucím je gesční radní, dalšími členy jsou zástupci krajského úřadu, OŽPZ a OSH,
státních podniků Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu a další odborníci na
danou problematiku. Výstupem činnosti pracovní skupiny jsou zatím dva materiály, které
byly projednány v orgánech Kraje Vysočina včetně zastupitelstva v polovině loňského
roku. Jedná se o metodický materiál – Doporučení pro obce a obecní úřady Kraje
Vysočina k možnému postupu v případě nedostatku vody a Návrh krátkodobých,
střednědobých a dlouhodobých opatření, která by měla napomoci snížení dopadů sucha
a nedostatku vody na území kraje. Tyto výstupy, které jsou zveřejněny na webových
stránkách kraje v dokumentech OŽPZ: http://www.kr-vysocina.cz/ochrana-predsuchem/ds-303154/archiv=0&p1=65363, se budou v letošním roce dále diskutovat,
doplňovat a aktualizovat.



Zásady pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku z rozpočtu Kraje
Vysočina
Rada kraje na svém jednání dne 30. 8. 2016 uložila usnesením 1585/27/2016/RK odboru
životního prostředí a zemědělství připravit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v souladu s předpisy Evropské
unie k veřejným podporám v této oblasti.
S ohledem na přijaté usnesení odbor životního prostředí a zemědělství a odbor
regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina připravily Zásady Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku. Předmětem
dotace jsou motorová pila, křovinořez a postřikovač. Příjemci dotace jsou vlastníci nebo
nájemci lesních pozemků, které se nacházejí na území Kraje Vysočina. Maximální výše
dotace je stanovena na 23 000,- Kč. Cílem programu je podpora drobné lesní techniky
pro vlastníky, nebo nájemce lesa o minimální velikosti 5 ha, maximálně 50 ha lesního
majetku. Předpokládaná finanční alokace je 15 mil. Kč. Jde o část finančních prostředků
přerozdělených ze státního rozpočtu v rámci zákona o rozpočtovém určení daní,
u kterých se předpokládalo využití pro podporu hospodaření v lesích. Dotace bude
poskytována v režimu de minimis.



Diskusní setkání ISNOV
Dne 21. 4. 2017 se v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnilo diskusní
setkání k integrovanému systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV). Setkání
se zúčastnili zástupci obcí, kteří přistoupili ke smlouvě o spolupráci na ISNOVu, přizvány
byly i další obce (pověřené obce) a další významní partneři (organizace) řešící
problematiku komunálních odpadů v Kraji Vysočina. Na setkání zástupci Sdružení obcí
Vysočina prezentovali studie a práce, které byly v rámci ISNOV vytvořeny, např.
možnosti samostatného prodeje složek odpadů, motivační programy, právní aspekty
v odpadovém hospodářství, evidence množství odpadu a studie překladiště odpadu. Na
programu dále byly nová legislativa v oblasti nakládání s kaly, představeny byly aktivity
Kraje Vysočina a partnerských kolektivních systémů v kraji ad.

8 (celkem 15)

ZK-03-2017- 03, př. 3
Počet stran: 15

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). OKPPCR ve spolupráci s ORR a MVJ
realizuje výběrová řízení na restaurování sbírkových předmětů – byla uzavřena
smlouva na restaurování nábytku (zhotovitel Bc. Luděk Hovorka, cena díla
1 145 000,00 Kč); probíhá vyhodnocení zakázek na restaurování obrazů a plastik;
probíhá veřejná zakázka na stavební práce (zajišťuje OM) – vybrán dodavatel
STARKON a.s. s nabídkovou cenou 45 820 625,19 Kč včetně DPH; předpokládané
zahájení stavebních prací po uplynutí zákonných lhůt pro uzavření smlouvy – cca
1. pol. května 2017; ve spolupráci s ORR a MVJ připraví OKPPCR výběrové řízení
na dodavatele expozic.
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; proběhla jednání s budoucím lead
partnerem z Jihočeského kraje Jihočeským folklorním sdružením. V průběhu května
by se měla uskutečnit i schůzka se zástupci z Dolního Rakouska (Volkskultur
Niederösterreich Betriebs GmbH) a Horního Rakouska (partner nebyl do této doby
JFoSem upřesněn) ohledně vyspecifikování a konkretizace měkkých aktivit
s přeshraničním dopadem; OM zajistil zpracování projektové dokumentace (podána
žádost o stavební povolení); vybavení centra a měkké aktivity zajistí z pozice
projektového partnera Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace; aktuální
termín předložení žádosti o podporu do programu Interreg je do 3. 11. 2017,
zasedání MV 6. - 7. 3. 2018.



Projekty spolufinancované z ROP JV – fáze udržitelnosti
- Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ –
udržitelnost projektu končí 30. 5. 2019. Do 30. 5. 2017 bude zpracována
monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za období 1. 5. 2016 – 30. 4.
2017.
- 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 až březnu 2017 proběhla ex-post
kontrola projektu Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod – bylo
ověřeno plnění smluvních podmínek včetně kontroly vybraných originálů dokladů –
nebyly zjištěny nedostatky. Dále byla provedena kontrola v místech realizace projektu
(celkem bylo zkontrolováno 22 informačních kiosků) se zjištěním jednoho
nefunkčního kiosku – bude proveden servisní zásah.



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“.
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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 Rakousko-Česká 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 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
- Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016. Sběr nominačních
návrhů byl od 1. 1. do 31. 1. 2017. Veřejné hlasování probíhalo od 1. 3. do 31. 3.
2017. Příprava slavnostního vyhlášení, které proběhne 5. 6. 2017 na zámku ve
Vilémově.
- Spolupráce s Muzeem Vysočiny Třebíč, p. o. na Slavnostním předání ocenění
v oblasti tradiční lidové kultury udělované Krajem Vysočina 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 (uzavírání smluv),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (uzavírání smluv
o poskytnutí dotace, průběžná kontrola, kontrola vyúčtování a proplacení dotací
ukončeným projektům, administrace nových žádostí o dotaci na podporu účasti na
národních přehlídkách),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (příprava
materiálů pro rozhodnutí orgánů kraje, uzavírání smluv o poskytnutí dotace)
- dotace městům na památky UNESCO – administrace (uzavření smluv o poskytnutí
dotací)
- dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek - administrace
(hodnocení žádostí, příprava materiálů pro rozhodnutí orgánů kraje)

10 (celkem 15)

ZK-03-2017- 03, př. 3
Počet stran: 15
-

grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2017“ – administrace
(kontrola žádostí, příprava podkladů pro jednání řídícího výboru, podklady pro
rozhodnutí orgánů kraje)
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2017“ (vyhlášení, konzultace
s žadateli, příjem žádostí)
- grantové programy Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2016, Památkově chráněná
území 2016, Edice Vysočiny 2016 – (kontrola závěrečných zpráv a poskytování
dotací)
- 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),
- grantový program Fondu Vysočiny „Cyklodoprava a cykloturistika 2017“ –
administrace (administrace podkladů pro řídící výbory, materiály pro rozhodování
orgánů kraje, smlouvy s příjemci),
- grantový program Fondu Vysočiny „Klenotnice Vysočiny 2017“ – vyhlášení,
konzultace s potencionálními žadateli



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, příprava podkladů pro proces SEA.
- Práce na Koncepci památkové péče na období 2017 - 2020 v návaznosti na
schválenou 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),
- kontrola výkonu státní památkové péče obcí s rozšířenou působností – Městského
úřadu Pacov a Městského úřadu Humpolec
- organizace semináře pro obce s rozšířenou působností na úseku státní památkové
péče v Jihlavě
- příprava podkladů a zaslání vyjádření k návrhům na prohlášení nových národních
kulturních památek (NKP) na základě žádostí MK ČR

ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
 Ve dnech 28. – 31. 3. 2017 navštívila Kraj Vysočina delegace z partnerského regionu
Minská oblast Běloruska – zaměřená na oblast integrovaného záchranného systému,
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včetně návštěvy praktického cvičení složek IZS s názvem „AMOK“, které proběhlo
v Třebíči.
Ve dnech 3. – 6. 5. 2017 se uskutečnila pracovní cesta členů Zastupitelstva Kraje
Vysočina a zástupců spolupracujících měst a organizací do partnerského regionu
Zakarpatská oblast Ukrajiny u příležitosti výročí 10 let spolupráce našich regionů.
Dne 30. 3. se OSH-OKŘB podílel na organizaci cvičení IZS s názvem „Amok 2017“.
Tématem cvičení byl zásah proti aktivnímu útočníkovi ve školském zařízení.



Odborná příprava tajemníků bezpečnostních rad ORP
OSH-OKŘB ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zorganizoval odborný seminář
k problematice využití mostních provizorií za krizových situací. Seminář se uskutečnil ve
dnech 29. až 30. března 2017 ve Výcvikovém středisku Ministerstva dopravy v Kojetíně
a byl určen pro tajemníky bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností Kraje
Vysočina.



Odborná příprava členů krizového štábu kraje
Dne 7. 4. 2017 uspořádal OSH-OKŘB v sídle kraje odbornou přípravu členů krizového
štábu kraje (KŠ). V rámci přípravy bylo provedeno cvičené svolání členů KŠ
a vyhodnocení jeho úspěšnosti. Přítomní byli seznámeni s organizací a personálním
složením KŠ, jednacím řádem KŠ, způsobem vyrozumění a svolání KŠ, provozem
a bezpečností Jaderné elektrárny Dukovany.
Dne 28. 4. OSH-OKŘB ve spolupráci s HZS a JE Dukovany organizoval odbornou
přípravu členů KŠ kraje, kteří se zúčastní cvičení orgánů krizového řízení „ZÓNA 2017.



Prezentace Kraje Vysočina odborníkům v jaderné energetice
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu prezentovalo dne 23. března 2017 Kraj Vysočina
na jednání pořádaném agenturou pro jadernou energetiku Foratom. Jednání bylo určené
mj. zástupcům firem a výzkumu v oblasti energetiky. V rámci setkání bylo představeno
také stanovisko Kraje Vysočina k Jaderné elektrárně Dukovany.



Vyslání studentů na středoškolské studium ve Francii v programu Rok
v Champagne-Ardenne
Ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze proběhlo 31. března 2017 výběrové
řízení k jednoletému studiu na gymnáziu v oblasti Champagne-Ardenne ve školním roce
2017/2018. Francouzské straně budou nabídnuti tři kandidáti ze středních škol na
Vysočině a druhá fáze procesu bude spočívat ve vyhledání hostitelských lyceí a rodin.
Studenti mají možnost požádat o stipendium dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro
poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských
regionech. Jedna kandidátka byla navíc navržena do jiného programu Francouzského
institutu v Praze.



Exkurze studentů Gymnázia Jihlava a Katedralskole Aalborg do Bruselu
Ve dnech od 10. do 12 dubna 2017 patnáct gymnazistů z Jihlavy a jedenáct studentů
z dánského města Aalborg navštívilo spolu s pedagogy Brusel. Exkurze se konala
v rámci spolupráce mezi Gymnáziem Jihlava a Katedralskole Aalborg za podpory Kraje
Vysočina, který zajistil organizaci a hradil na základě rozhodnutí rady kraje studentům
Gymnázia Jihlava cestu. Účastníky tvořili zástupci školních parlamentů obou škol. Celý
program probíhal v angličtině. Program připravili zástupce Kraje Vysočina v Bruselu Jan
Skála a stážistka Bohdana Kyrlyk. Po aktivním zapojení studentů do programu
v Evropském parlamentu (simulační hra na rozhodování parlamentu a beseda
s europoslanci Pavlem Pocem a Christel Schaldemose) následoval poznávací program
představující zajímavosti Bruselu a společná diskuse o další spolupráci škol a školních
parlamentů.
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Návštěva hejtmana Kraje Vysočina v Dolním Rakousku
Poděkovat za dlouholetou spolupráci přijel do St. Pöltenu 30. března 2017 hejtman Kraje
Vysočina MUDr. Jiří Běhounek. Jeho dolnorakouský protějšek Erwin Pröll po 25 letech
ukončil působení ve své funkci. Při tomto přátelském setkání byla přítomna i nově
nastupující hejtmanka paní Johanna Mikl-Leitnerová. Představitelé obou partnerských
regionů velmi kladně zhodnotili dosavadní spolupráci a vyjádřili pevné přesvědčení
o tom, že spolupráce dlouholetých partnerských regionů bude probíhat i nadále. Mezi
nejvýznamnější aktivity patří spolupráce v oblasti kultury, cestovního ruchu, vzdělávání.
Také v oblasti zdravotnictví a IZS je aktuální problematika zajišťování zdravotnické
záchranné služby na území Dolního Rakouska jednotkami ZZS Kraje Vysočina a naopak.



Zahájení Dolnorakouské zemské výstavy 2017 za účasti zástupců Kraje Vysočina
Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj Pavel Pacal se 31. března 2017
zúčastnil slavnostního zahájení Dolnorakouské zemské výstavy, která pravidelně jednou
za dva roky tvoří ústřední bod kulturního dění partnerského regionu Kraje Vysočina Dolního Rakouska. Výstava s názvem Vše o právu tentokrát přibližuje část spolkové
země jižní Waldviertel a jeho významnou památku – zrekonstruovaný hrad Pöggstall.
Zemské výstavy jsou výrazným nástrojem pro regionální rozvoj. Cíleným zaměřením
podpory do konkrétního regionu dochází k modernizaci infrastruktury, která slouží nejen
velkému počtu návštěvníků v době konání výstavy, ale samozřejmě i v následujících
letech.



Koncert Kraje Vysočina 2017
Odbor sekretariátu hejtmana ve spolupráci s organizátory festivalu Mahler Jihlava
uspořádal dne 25. dubna 2017 v Kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě Koncert Kraje
Vysočina. Koncert Kraje Vysočina určený mj. i pro ředitelky a ředitele organizací
zřizovaných krajem, je jistým poděkováním za práci, kterou příspěvkové organizace
v Kraji Vysočina odvádějí. Na programu koncertu bylo provedení slavnostní mše Missa
Solemnis Jana Václava Stamice. Kromě významných osobností z Kraje Vysočina se
koncertu zúčastnil i velvyslanec Rakouska v České republice Dr. Alexander Grubmayr
a zástupci z partnerského Nitranského samosprávného kraje.



Mladý tvorca 2017
Ve dnech 26. – 28. dubna 2017 se uskutečnila ve slovenském partnerském regionu na
výstavišti Agrokomplex v Nitře výstava středních odborných škol. Z Kraje Vysočina se
této výstavy již tradičně účastní 14 středních odborných škol. Na výstavišti v Nitře se mj.
prezentovaly projekty krajských středních škol zaměřené na podporu řemeslných oborů
jako např. projekt Postav si svoje auto a malý motocykl. Tyto výrobky staví sami studenti
s učiteli.



Sportovec Kraje Vysočina 2016
Dne 7. dubna 2017 v Domě kultury Žďár nad Sázavou proběhl galavečer u příležitosti
vyhlášení ankety Sportovec Kraje Vysočina za rok 2016. Během dvouhodinového
programu byli v jedenácti kategoriích oceněni nejlepší krajští sportovci za uplynulý rok.
Hosté galavečera, kterých bylo více než 400 a patřili mezi ně nejúspěšnější sportovci
Kraje Vysočina i České republiky, byli nadšeni i doprovodným programem večera jako
byla například vzdušná akrobacie, biketrial nebo braek dance.



Návštěva z partnerské provincie Hubei
Zástupci Kraje Vysočina v čele s náměstkem hejtmana Pavlem Pacalem přijali dne
13. dubna 2017 návštěvu z partnerské čínské provincie Hubei, konkrétně města
Xiangyang. Tamní představitelé chtějí navázat na spolupráci obou regionů, zejména
v oblasti průmyslu a zemědělství. Za prioritní pokládají především automobilový průmysl,
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výrobu ultralehkých letadel a zpracování zemědělských produktů. Jednání se zúčastnil
i předseda Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina Jaroslav Huňáček.
Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Čistá Vysočina
9. ročník každoroční osvětové akce pořádané Krajem Vysočina spojené s úklidem
odpadků kolem silnic proběhl v termínu 10. – 23. 4. V letošním ročníku se přihlásilo
22 173 dobrovolníků z 512 skupin sbírajících. Jedná se o obce, školy, 6 soukromých
firem a několik spolků a jednotlivců. Od kraje dostali pytle na plast a směsný odpad
a reflexní vesty. Svoz posbíraného odpadu od krajských silnic zajistili pracovníci KSÚS
Kraje Vysočina.



Seminář MA21 a udržitelného rozvoje v Havlíčkově Brodě
Dne 18. 4. 2017 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo první ze tří školení projektu Podpora
realizace místní Agendy 21 v Kraji Vysočina. Účastníci z obcí, neziskových organizací
a dalších subjektů získali podrobné informace o MA21 a cílech udržitelného rozvoje.
Lektoři z obcí, dosahujících v České republice nejvyšší úrovně realizace MA21, přednesli
příklady z praxe v oblasti zapojování veřejnosti. Druhý seminář proběhne 9. 5. 2017
v Náměšti nad Oslavou a třetí je plánován na září 2017.



Program spolupráce Interreg V-A AT-CZ
3. výzva pro podávání projektů v rámci programu INTERREG V-A Rakousko - Česká
republika skončila v pátek 21. 4. 2017 ve 14:00 hod. Konzultovat žádosti podávané v této
výzvě přišli projektoví partneři z Vysočiny u pěti projektů. Po kontrole formální
přijatelnosti Společným sekretariátem do konce května, bude v červnu hodnocena kvalita
projektů, kterou provedou odborní hodnotitelé. O podpoře projektů bude rozhodovat
Monitorovací výbor programu v září 2017.



Soutěž Žijeme veřejnou dopravou
Do 31. 3. 2017 mohli žáci ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií podat
příspěvky do soutěže „Žijeme veřejnou dopravou: největší problém veřejné hromadné
dopravy v Kraji Vysočina mýma očima“. Do soutěže se přihlásilo 19 škol s celkem 203
soutěžními příspěvky. Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších se uskuteční
na přelomu dubna a května. Soutěž je součástí projektu RUMOBIL (Mobilita
v evropských regionech venkovského charakteru procházejících demografickými
změnami), realizovaného v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020.



Kotlíkové dotace
Dne 18. 4. 2017 rozhodla Rada Kraje Vysočina o 645 žádostech předložených do
dodatkové výzvy kotlíkových dotací, která podporuje výměnu starých kotlů na tuhá paliva
za kotle na biomasu a tepelná čerpadla. Podpořeno bylo 249 žádostí za téměř 30 mil. Kč.
Na tuto výzvu budou použity prostředky ve výši 23,8 mil. Kč, o které byla navýšena
původní alokace Kraje Vysočina a dalších téměř 6,2 mil. Kč, které nebyly dočerpány
příjemci 1. výzvy. Pro příjemce byly v první polovině května uspořádány semináře pro
příjemce k maximální eliminaci chybovosti při realizaci jednotlivých projektů. Semináře
proběhly v Jihlavě, Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Žďáru nad Sázavou a Třebíči.
Celkem bylo v rámci 1. vlny kotlíkových dotací podpořeno 2 298 žádostí za více jak 260
mil. Kč. Finálně uzavřeno a proplaceno již bylo 1 942 projektů za téměř 217 mil. Kč.
Dále byla připravena a do 28. 4. 2017 podána žádost do 2. vlny kotlíkových dotací.
Alokace pro Kraj Vysočina je ve výši 238,8 mil. Kč a za tyto prostředky by mělo být
podpořeno 2 486 výměn zastaralých zdrojů tepla.
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DALŠÍ ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 29 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny ke 4 návrhům zákona, k 7 návrhům
nařízení vlády, k 8 návrhům vyhlášek a k 10 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):




Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
V daném období se OddŘLZ spolupodílelo na organizaci soutěže a na slavnostním
vyhlášení 2. ročníku udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost. Soutěž ocenila snahy organizací, které do svých provozních činností
integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.
Vítězové jednotlivých kategorií na 1. až 3. místě si převzali originální skleněnou plastiku,
kterou speciálně pro tuto soutěž vytvořila Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia
a střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou. Oficiální tiskovou
zprávu k udělení ocenění lze nalézt na: http://www.kr-vysocina.cz/cena-hejtmana-krajevysocina-za-spolecenskou-odpovednost-patri-sportenu-prvni-brnenske-strojirne-velkabites-mestu-trebic-a-domovu-bez-zamku-namest-nad-oslavou/d-4079859/p1=1013
Evidenční listy důchodového pojištění
OddŘLZ zajistilo činnosti související s vyplněním a odesláním evidenčních listů
důchodového pojištění za rok 2016 zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu,
zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
uvolněných členů zastupitelstva kraje, členů komisí rady kraje, členů výborů
zastupitelstva kraje a členů řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny.

V Jihlavě dne 21. 4. 2017
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