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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 9. 5. 2017 s výhledem do 20. 6. 2017
Následující písemná zpráva zachycuje období od 9. 5. 2017 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 2. 6. 2017 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
20. 6. 2017 (4. zasedání v roce 2017). Je přílohou materiálu (ZK-04-2017-03, 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):


Nový modul pro Zásobník akcí
OAPŘ připravil další návazné moduly pro vytvoření seznamu akcí určených pro realizaci
- pro akce financované z krajského rozpočtu a pro akce financované z prostředků EU.
Jsou připraveny moduly pro generování střednědobého výhledu rozpočtu a k tomu
odpovídající reporty v datovém skladu. Školení zaměstnanců a diskuze o akcích
za přítomnosti odboru ekonomického a majetkového proběhnou v průběhu června
a začátkem července.

Odbor ekonomický (OE):


Závěrečný účet kraje za rok 2016
Do zastupitelstva kraje dne 20. 6. 2017 je předložen závěrečný účet kraje za rok 2016.
Jedná se o rozsáhlý dokument, který obsahuje údaje o příjmech a výdajích a veškerém
rozpočtovém hospodaření kraje, o stavech fondů, o hospodaření příspěvkových
organizací zřizovaných krajem, o stavu majetku kraje, o poskytovaných dotacích
i o projektech spolufinancovaných z prostředků EU. V závěru roku 2016 byla provedena
tvorba Fondu strategických rezerv ve výši 580 mil. Kč To je dobrý krok pro stabilizaci
hospodaření kraje v následujícím období. Po ukončení roku 2016 bylo dáno k dispozici
více než 500 mil. Kč prostředků do dalšího období, což umožnilo tvorbu Fondu Vysočiny,
pokrytí závazků z roku 2016, posílení prostředků na investice, opravy a náhrady škod po
zimě v dopravě o téměř 200 mil. Kč. O poslední části nerozděleného disponibilního
zůstatku ve výši cca 80 mil. Kč se bude rozhodovat v aktuálním zasedání zastupitelstva
kraje dle návrhu, který je do tohoto zastupitelstva předložen jako součást závěrečného
účtu.

Odbor informatiky (OI):


Zasedání grantových programů Fondu Vysočiny
V měsíci květnu proběhla zasedání řídících výborů ke dvěma grantovým programům.
V rámci programu Infrastruktura ICT 2017 řídící výbor navrhl podpořit 13 projektů
v celkové výši 3 114 128 Kč a v rámci programu Informační a komunikační technologie
2017 bylo navrženo podpořit 69 projektů v celkové výši 1 927 256 Kč.



Konference TNC17
Začátkem června se uskutečnila konference TNC17 v rakouském Linci. Vedoucí odboru
informatiky na ní, na pozvání společnosti CESNET, prezentoval zkušenosti Kraje
Vysočina s výstavbou regionálních sítí veřejné správy a spolupráce s NREN
a akademickou sférou.
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Seminář GDPR
Pracovní skupina pro elektronickou bezpečnost Kraje Vysočina ve spolupráci s externí
firmou připravila především pro informatiky obcí a příspěvkových organizací seminář na
téma „GDPR vás nemine, buďte připraveni!"
GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které vstoupí
v účinnost 25. května 2018 a přináší dosud největší revoluci v ochraně osobních údajů
pro celou EU.



Projekt eIDAS v elektronickém zdravotnictví
Kraj Vysočina byl osloven portugalským ministerstvem zdravotnictví, aby se jako jeden
z partnerů účastnil projektu, jehož účelem je implementace elektronické identity (eID)
a konektoru mezi Národním kontaktním místem pro eHealth a národním eIDAS uzlem.
Kraj Vysočina v rámci konsorcia bude předkládat žádost do fondu CEF - TELECOM
o realizaci projektu eIDAS v elektronickém zdravotnictví. Pokud bude žádost finančně
podpořena ze strany Evropské komise, bude Kraj Vysočina na realizaci plánovaných
aktivit spolupracovat se Správou základních registrů jako Národní identitní autoritou
a správcem národního uzlu eIDAS.

Odbor kontroly (OK):


Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti probíhají ve 2. čtvrtletí 2017
následné kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortu školství.



Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v kraji (přenesená
působnost)
Dne 14. 6. 2017 bylo ukončeno přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků
obcí v kraji za rok 2016. Kontroloři oddělení přezkoumání hospodaření obcí prověřili
v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, hospodaření 627 obcí
a 46 dobrovolných svazků obcí.

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.
Oddělení hospodářské správy připravilo k projednání plán obnovy, oprav a revitalizace
pracovišť krajského úřadu na období let 2018-2020.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):


Doprava
V uvedeném období bylo zkontrolováno 20 vozidel v rámci státního odborného dozoru na
silnicích. Dále bylo provedeno 9 kontrol státního odborného dozoru u dopravce. Ve
správním řízení bylo uloženo 29 pokut, z toho 18 kaucí, v celkové výši 725 000 Kč,
z toho kauce 572 000 Kč.
Bylo řešeno 10 odvolání.
Byly provedeny 3 kontroly STK.
Byla provedena 1 kontrola přenesené působnosti na obci s rozšířenou působností.
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Projektové řízení
Příprava podkladů pro vyhodnocení žádosti o podporu z grantového programu Bezpečná
silnice 2017; organizace jednání řídícího výboru; příprava smluv s úspěšnými žadateli pro
jednání rady a zastupitelstva kraje.
Předloženy tři žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
(II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602 028; II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní
křižovatka; II/406 Telč hr. kraje).



Investiční výstavba
Probíhají 2 výběrová řízení na vypracování projektové dokumentace.
Probíhají 4 výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací.
Byla dokončena 4 výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací.
Byla dokončena 3 výběrová řízení na vypracování projektové dokumentace.
Byla dokončena 4 výběrové řízení na koordinátora BOZP a 5 výběrových řízení na výkon
technického dozoru stavebníka.
Probíhá realizace 4 staveb spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního
programu a 3 staveb financovaných z rozpočtu kraje. Byly dokončeny 3 stavby
financované z rozpočtu kraje.



Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Byla uzavřena Smlouva o zajištění údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy (oblast
10 Vysočina).
Byla uzavřena Smlouva na poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. tříd ve vlastnictví kraje.
Bylo vyhodnoceno výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy na stavební práce.



Dopravní obslužnost
Jednání s Jihomoravským krajem ohledně koncepce mezikrajské dopravy a příprava
smlouvy k zajištění mezikrajské dopravy.
Jednání s Jihočeským krajem ohledně rozsahu mezikrajské dopravy a ohledně
mezikrajské smlouvy k zajištění mezikrajské linkové dopravy.
Jednání s obcemi za účelem projednání jízdních řádů v rámci projektu Veřejná doprava
Vysočiny.

Odbor majetkový (OM):
 Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním
Průběžně probíhá majetkoprávní příprava dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy,
m. j. probíhají výkupy pozemků na jedněch z nejvýznamnějších staveb připravovaných ke
spolufinancování z IROP – II/602 Jihlava jihovýchodní obchvat a II/353 Velký Beranov
obchvat. Současně probíhají jednání se statutárním městem Jihlava o budoucím
uspořádání silniční sítě po realizaci JV obchvatu.
V rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod krajskými silnicemi jsou uzavírány
další kupní smlouvy.
 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.
Byly zahájeny stavby Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba, Muzeum Vysočiny
Jihlava - Hrad Roštejn zpřístupnění expozic. Byla předána staveniště pro stavby Střední
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průmyslová škola Třebíč – pavilon B, Horácké divadlo Jihlava – divadelní kavárna,
zkušebna, Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení
Projednávají se další investiční záměry v oblasti zdravotnictví, sociální péče školství
a kultury.
SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):


Týden pro rodiny
Akce pořádaná u příležitosti Mezinárodního dne rodin, zaměřená na péči o rodinu
a především samotné pečovatele. Cílem jednotlivých aktivit bylo poskytnutí potřebného
informačního servisu pečovatelům, jejich podpora a motivace v náročné práci. Týden pro
rodiny zahájila 15. 5. přednáška dětského psychologa PaedDr. Zdeňka Martínka „Média
a dětský svět“, které se zúčastnilo 110 posluchačů. Dne 16. 5. proběhl praktický
seminář, týkající se komunikace a posílení sebevědomí pečovatelů. Celodenní
prorodinná konference 17. 5. byla věnována pečujícím rodičům, kteří se starají o malé
děti a často i o své rodiče. Celkem 7 příspěvků si vyslechlo 70 účastníků.



Předání cen Podnik přátelský rodině
Týden pro rodiny byl zakončen slavnostním vyhlášením vítězů 2. ročníku soutěže Podnik
přátelský rodině, který je určen zaměstnavatelům v Kraji Vysočina, jež se ve své
personální politice snaží slaďovat rodinný a pracovní život svých zaměstnanců.
Vyhlášení a předání cen vítězům v jednotlivých kategoriích proběhlo 18. 5. v prostorách
Horáckého divadla Jihlava. Součástí galavečera bylo divadelní představení z produkce
HD Jihlava Adéla ještě nevečeřela.



Burza filantropie
Odbor sociálních věcí se podílel na organizačním zabezpečení pilotního provedení burzy
filantropie. Jedná se o setkání nositelů projektů z nestátního neziskového sektoru
s donory z oblasti komerčního sektoru a s představiteli veřejné správy. Čtyři vybraní
nositelé projektů své záměry na setkání odprezentovali a donoři se během burzy
i následně rozhodovali o výši podpory, kterou přislíbili poskytnout na jednotlivé projekty.



Odborná návštěva spolupracujícího poskytovatele sociálních služeb z Německa
V období od 10. do 14. 5. navštívili Kraj Vysočina zástupci poskytovatele sociálních
služeb z Německa, kteří se seznámili s provozem zařízení ve zřizovatelské působnosti
kraje. Odbor sociálních věci organizací tohoto setkání umožnil výměnu zkušeností
zejména v oblasti péče o klienty s demencí, s duševním onemocněním nebo se závislostí
na alkoholu.



Ve sledovaném období se uskutečnily tyto semináře:
- Základní kurz bazální stimulace, lektorka Bc. Helena Dvořáková zastupující firmu
Curatio
- Detence – poskytování pobytové sociální služby bez souhlasu klienta, lektorka Ing.
Mgr. Alena Řehořová zastupující firmu Curatio
- Poruchy autistického spektra – úvod do problematiky, lektor Mgr. Matěj Černý,
zastupující firmu Curatio.
- Ve dnech 18. – 19. 5. 2017 byl uspořádán 5. mezikrajský workshop pracovníků
krajských úřadů, zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Kanceláře
veřejného ochránce práv na téma „Výkon přenesené působnosti na úseku sociální
práce a sociální prevence“.
- Dne 2. 6. 2017 byla uspořádaná porada k sociálně-právní ochraně dětí pro obce
s rozšířenou působností
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Dne 9. 6. 2017 byla uspořádána porada se sociálními pracovníky obecních úřadů
v Kraji Vysočina



Společenské aktivity
Dne 13. 6. 2017 se konala Krajská soutěž ve hře pétanque seniorů 2017 v Domově
pro seniory Třebíč Manželů Curieových, příspěvková organizace.



Porady ředitelů
Dne 7. – 8. 6. 2017 se konala výjezdní porada ředitelů příspěvkových organizací Kraje
v Hrotovicích spojená se vzděláváním ředitelů na téma „Mediální trénink“.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):


Rozpočet přímých výdajů na vzdělávání
V souvislosti se společným vzděláváním a financováním přiznaných podpůrných opatření
byly provedeny další dvě úpravy rozpočtu přímých výdajů, které pokrývají vykázaná
podpůrná opatření za měsíc duben 2017 a květen 2017.
Z povinně vytvořené rezervy byla školám a školským zařízením provedena první
„standardní“ úprava rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání.



Porada s pracovníky odborů školství obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
OŠMS organizuje porady s pracovníky odborů školství obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností. V květnu proběhla porada tematicky zaměřená na výkaznictví školami
poskytovaných podpůrných opatření a kontrolu jimi předkládaných údajů. V červnu se
uskutečnila porada zaměřená zejm. na rekapitulaci 1. pololetí roku 2017 a přípravu první
„standardní“ úpravy rozpočtu přímých výdajů.



Kontrolní činnost
V květnu proběhly průběžné veřejnosprávní kontroly dle schváleného plánu kontrol na
1. pololetí roku 2017 u soukromých škol a školských zařízení.



Porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
OŠMS organizuje pravidelné porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Krajem Vysočina. Školy a školská zařízení jsou rozděleny do třech skupin (1. Základní
školy a PPP a SPC Vysočina, 2. Dětské domovy, 3. Střední školy). První a druhá skupina
má poradu 9. 6. 2017. Střední školy budou mít dvoudenní výjezdní poradu 22. 6. – 23. 6.
2017 na hospodářském dvoře v Bohuslavicích.



Bezpečná Vysočina
Kraj Vysočina organizuje v roce 2016 projekt „Bezpečná Vysočina“, který zahrnuje
systém dopravně bezpečnostních akcí. V měsíci květnu se koná akce „Váhy a vážení“.
Policie ČR společně se žáky středních škol technického zaměření provádí kontroly řidičů
nákladních automobilů doplněné vážením nákladních aut. Policie ČR navrhla místa
a termíny kontrol. SŠ z dané obce zajistila skupinu žáků s pedagogickým dozorem.



Konkursní řízení na ředitele školy
Rada Kraje Vysočina vyhlásila usnesením č. 0906/17/2017/RK dne 15. 5. 2017 konkursní
řízení na ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť.
Administraci konkursního řízení zajišťuje OŠMS.



Odvolací řízení a přezkumy
Na středních školách probíhají přijímací řízení a maturity. OŠMS řeší odvolání
a přezkumy maturit.
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Schválení účetních závěrek
Byl proveden sběr a následně zkontrolovány a radě kraje ke schválení předloženy účetní
závěrky škol a školských zařízení sestavených k 31. 12. 2016 spolu se souvisejícími
doklady a návrhem na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 do peněžních fondů.



LODM 2017 v Jihomoravském kraji
dokončena akreditace 298 účastníků (3 vedoucí výpravy, 50 trenérů, 245 sportovců) za
Kraj Vysočina. Předání oblečení, akreditačních karet a pokynů k dopravě do Brna, místa
konání.



Talent Vysočiny
příprava hodnocení a vyhlášení každoroční ankety pro talentované děti v různých
oborech.



Rozvojové projekty
V uvedeném období pokračovaly aktivity v níže uvedených projektech:
- Projekt zaměřený na zvýšení kvality odborné praxe žáků v oblasti gastronomie
a zlepšení spolupráce škol a firem s názvem Gastroakademie pokračoval v dalším
měsíci praxemi žáků. 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. Proběhla schůzka mezi školami
a restauracemi, jejímž hlavním výstupem je zájem pokračovat v projektu i příští rok.
- Proběhlo vyhodnocení 2. ročníku soutěže „Stavíme ze stavebnice ROTO“, tři nejlepší
týmy prožily den v přírodním skanzenu Veselý kopec. V třebíčském Alternátoru
proběhl 4. ročník soutěže „Stavíme z Merkuru“, které se zúčastnilo 20 čtyřčlenných
žákovských týmů společně se svými vyučujícími. Připravuje se vyhlášení soutěže
Cihla k cihle. Ve spolupráci s OSH a OŽPZ proběhlo finále soutěže Zemědělství na
Vysočině.
- Pokračuje projekt „Postav si svůj traktor“, proběhl výběr dodavatele stavebnic
traktorů, připravena je smlouva o spolupráci s firmou Zetor.
- Ve spolupráci s OSH proběhl další ročník Technického fóra – přehlídky aktivit v rámci
Roku zemědělství a odborného vzdělávání a prezentace technického školství na
Vysočině.
- Pokračuje projekt „Plastikář“ – proběhla schůzka škol a firem s cílem vyhodnotit
a naplánovat další spolupráci.
- Do výzvy IROP byl ve spolupráci s Projektovou kanceláří předložen projekt
„Komunitní a poradenské centrum Kraje Vysočina“, na jehož realizaci bude
spolupracovat dále OSV a OŽP.



Krajský akční plán
Významný analytický a strategický dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
v Kraji Vysočina byl schválen 29. 5. 2017 MŠMT. Započaly práce na přípravě projektu na
implementaci návrhové části Krajského akčního plánu, který bude realizovat Kraj
Vysočina s alokací 84 mil. Kč, proběhly schůzky se zástupci základních a středních škol
a uskutečnilo se jednání první ze dvou plánovaných platforem.



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 darovací
smlouvy jsou postupně vráceny zpět z obcí, připravuje se finanční vypořádání zásad –
rozesílání darů na obce.
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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 – smlouvy jsou
postupně vráceny zpět z obcí, připravuje se finanční vypořádání zásad – rozesílání darů
na obce.


Pravidla Rady Kraje
Pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol – došlo
k výplatě všech předložených žádostí žákům.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):


Územně analytické podklady (ÚAP)
Odbor vlastními silami zpracoval 4. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů
Kraje Vysočina, které budou podkladem pro další postupy v procesu územního
plánování. Materiál bude předložen k projednání v Zastupitelstvu Kraje Vysočina.

Odbor zdravotnictví (OZ):


Střednědobé plány 2018-2020
Předložené návrhy střednědobých plánů zdravotnických příspěvkových organizací (dále
také „PO“) na období 2018-2020 byly OZ zkontrolovány a po jejich projednání vráceny
jednotlivým zdravotnickým PO k přepracování. Roční aktualizace plánů musí být
schválena v radě kraje nejpozději do 30. 6. 2017.



Projekt „Vzdělávací výcvikové středisko ZZS KV“
Dne 19. 5. 2017 získal podporu projekt „Vzdělávací výcvikové středisko ZZS Kraje
Vysočina“ (dále jen „Projekt“), podaný v rámci 27. výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu (dále jen „IROP“). Podpora ze strukturálního fondu ERDF činí
69.155.291,90 Kč, což je 85% celkových způsobilých výdajů Projektu, dotace ze státního
rozpočtu činí 4.067.958,35 Kč a představuje 5% celkových způsobilých výdajů Projektu.
Celkové předpokládané výdaje Projektu činí 85,4 mil. Kč včetně DPH a jeho realizace by
měla být ukončena do 31. 12. 2019.



Pravidla pro úhradu náborových příspěvků zdravotnickým pracovníkům
Odbor zdravotnictví připravil návrh pravidel, na základě kterých má být úhrada nákladů
spojených s vyplacením náborového příspěvku poskytována, návrh je předkládán na
jednání 20. RK dne 6. 6. 2017. Stávající poskytovaná výše náborových příspěvků
zaostává v konkurenčním prostředí na trhu práce ve zdravotnictví a rovněž poskytované
náborové příspěvky nediferencují dosaženou kvalifikaci nově nastupujících
zdravotnických pracovníků. Současně si nemocnice zřizované Krajem Vysočina
a Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (ZZS Kraje
Vysočina) s ohledem na svou finanční situaci nemohou dovolit navýšit náborové
příspěvky z vlastních zdrojů. Předkládaná pravidla mají posílit možnosti nemocnic
zřizovaných Krajem Vysočina a ZZS Kraje Vysočina získat do pracovního poměru
kvalifikovaný zdravotnický personál.



Projekty „První pomoc do škol“, „Program prevence dětských úrazů“ a „Dny
prevence“ ve školním roce 2016/2017
Výuka první pomoci v kategorii sedmnáctiletých byla ukončena na konci února t. r.
a do konce dubna byla vyfakturována v souladu s uzavřenou smlouvou. V kategorii
čtrnáctiletých byla výuka v kurzech první pomoci zahájena na začátku ledna t. r.
a probíhá v plánovaných termínech, ukončení výuky je plánované do 20. června 2017.
V projektu Program prevence dětských úrazů, po již ukončené výuce první pomoci pro
učitele a zaměstnance základních škol, je dokončovaný cyklus besed s tématikou
7 (celkem 17)

ZK-04-2017- 03, př. 3
Počet stran: 17
prevence dětských úrazů a první pomoci (přihlášeno 69 škol a 98 tříd). Zároveň již
proběhla stejně tematicky zaměřená výtvarná soutěž (přihlášeno 54 škol). Hodnocení
zaslaných prací proběhne 5. 6. na odboru zdravotnictví, nejlepší práce získají hodnotné
věcné ceny spojené s tématikou prevence úrazů a vítěz dostává plně vybavené jízdní
kolo – slavnostní předání ve škole na závěr školního roku.
Dále probíhá realizace programu „Dny prevence 2016/2017“, některé akce z tohoto
programu budou dobíhat ještě v září 2017.


Aktualizace Traumatologických, Pandemických plánů a Plánů krizové připravenosti
Na základě aktualizace analýzy hrozeb uvedené v Krizovém plánu Kraje Vysočina
(schválené Bezpečnostní radou Kraje Vysočina, č. 04/2016 13. 10. 2016) byla
zpracována Zdravotnická analýza rizik Kraje Vysočina. Materiál projednala a vzala na
vědomí Bezpečnostní rada Kraje Vysočina č. 2/2017 dne 10. 5. 2017. Zdravotnická
analýza byla rozeslána jako podklad jednotlivým složkám a zdravotnickým zařízením
v Kraji Vysočina.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):


Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci na infrastrukturu vodovodů
a kanalizací
Byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina
pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací č. 20/15. Jedná se
podporu realizace výstavby a obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu
v obcích na území Kraje Vysočina. Celkový objem finančních prostředků, které jsou
v této výzvě k dispozici, je 15,3 mil. Kč, z toho v oblasti A – zajištění zásobování obyvatel
kraje kvalitní pitnou vodou je to 5 mil. Kč a v oblasti B – zajištění odvádění a potřebné
úrovně čištění odpadních vod na území kraje je to 10,3 mil. Kč. Žádosti o dotaci mohou
zájemci předkládat od 15. 6. do 31. 7. 2017.



Návrh změny ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov
Poslední vodárenskou nádrží na území kraje, kde postupně probíhá změna ochranných
pásem, je vodárenská nádrž Švihov na řece Želivce. Na základě žádosti Povodí Vltavy,
státní podnik Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný vodoprávní úřad zveřejnil
dne 27. 1. 2017 návrh opatření obecné povahy OOP ve věci změny stávajícího
ochranného pásma III. stupně této vodárenské nádrže Švihov. Vzhledem k tomu, že
návrh OOP byl těžko srozumitelný, nepřehledný a nedostatečně odůvodněný, poslal
Krajský úřad Kraje Vysočina dne 15. 3. 2017 Krajskému úřadu Středočeského kraje své
stanovisko – námitky a připomínky k veřejné vyhlášce – oznámení o návrhu OOP.
Rovněž hejtman Kraje Vysočina zaslal své stanovisko ve věci dopisem ze dne
17. 3. 2017 ministrovi zemědělství, ministrovi životního prostředí a hejtmance
Středočeského kraje.
Dne 24. 4. 2017 obdržel Kraj Vysočina sdělení RNDr. Petra Kubaly, generálního ředitele
Povodí Vltavy, státní podnik, že se rozhodl svůj návrh na změnu ochranného pásma
vodárenské nádrže Švihov vzít zpět a požádá Krajský úřad Středočeského kraje
o ukončení řízení o vydání OOP. Důvodem je skutečnost, že navrhované změny lze
realizovat až v situaci, kdy budou metodicky vyřešeny otázky potřebných náhrad za
omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodárenské nádrže a nutných
kompenzací potřebných změn v užívání nemovitostí, zejména kompenzace změn
obhospodařování zemědělských pozemků, aby vlastníkům a uživatelům nemovitostí
v nich nebyla znemožněna podnikatelská činnost a omezení užívání jejich nemovitostí
neměla negativní sociálně ekonomické dopady v regionu, zejména na území Kraje
Vysočina, kterého se týká většina návrhů omezení. Dne 15. 5. 2017 vydal vodoprávní
úřad Krajského úřadu Středočeského kraje usnesení o zastavení řízení v uvedené věci.
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Zadání studie
Bylo zadáno vypracování studie na téma „Ověření účinnosti herbicidních látek při
pěstování brambor v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody v roce 2017“
Studie bude zaměřena na problematikou ověření herbicidních účinných látek v lokalitách
pěstování brambor, na plevele běžně se vyskytující v bramborářské oblasti zařazené do
pásem II. stupně zdrojů povrchové vody.
Studie má za cíl porovnat výsledky účinnosti herbicidních látek nevyloučených
z používání v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody s účinností
herbicidních látek při standardním pěstování brambor v bramborářské oblasti, které jsou
však vyloučené z používání v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.
Dále stanovit výnosovou úroveň brambor v závislosti na použití účinných herbicidních
látek s finanční kalkulací nákladů. Předpokládané ukončení studie je říjen 2017.



První ročník soutěže „Zemědělství na Vysočině“
Odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem sekretariátu hejtmana
a odborem školství, mládeže a sportu připravil první ročník soutěže „Zemědělství na
Vysočině“. Krajského kola soutěže se zúčastnilo 72 žáků. Soutěž byla určena pro žáky
6. a 7. ročníků základních škol a víceletých gymnázií a velice dobře hodnocena ze
strany nejen škol, ale i zástupců zemědělských subjektů. Cílem soutěže Zemědělství na
Vysočině bylo prověřit znalosti žáků z oblasti zemědělství, a to jak z živočišné, tak
rostlinné výroby, představit dětem zajímavým způsobem formou soutěžních otázek
současnou tvář moderní zemědělské výroby na Vysočině, posilovat vztah k rodnému
kraji a nenásilně motivovat k možné volbě povolání. Soutěž měla dětem ukázat, jak
důležitý je v zemědělství člověk a jeho vztah k přírodě. Její vyhlášení v tomto roce
kopíruje vyhlášení roku 2017 rokem zemědělství a odborného vzdělávání.



Implementace Programu zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina
Dne 19. 5. 2017 proběhlo na Krajském úřadě Kraje Vysočina již 2. jednání pracovní
skupiny pro zónu Jihovýchod. Obsahem programu jednání pro podporu implementace
opatření stanovených v Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO) zóna Jihovýchod
byly tyto tematické okruhy: představení výzev Národního programu Životní prostředí podpora tvorby akčního plánu realizace opatření programu zlepšování kvality ovzduší,
podpora zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón, podpora
zpracování plánu udržitelné městské mobility, dále finanční možnosti podpory programů
zlepšování kvality ovzduší z evropského dotačního programu LIFE, možnosti
financování dopravních opatření a problematika větrné eroze. Celý obsah programu je
elektronicky zveřejněn na webových stránkách krajské úřadu PZKO zóna Jihovýchod.



Setkání krajů podle dohody o spolupráci k tématu životního prostředí
V úterý 30. 5. 2017 se zástupci odboru ŽPZ zúčastnili jednání pracovní skupiny č. 3 –
ochrana přírody a životního prostředí, odpadové hospodářství a ochrana čistoty ovzduší
dle dohody o spolupráci mezi Dolním Rakouskem, Horním Rakouskem, Vídní a kraji
Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina. Letošní setkání proběhlo v Jihočeském kraji.
Projednávány byly tematické okruhy: 1. Ochrana přírody a životního prostředí – jednání
bylo zaměřené na řešení problematiky lokalit soustavy NATURA 2000, zajištění
mezikrajské a mezinárodní spolupráce při péči a monitoringu lokalit, výměnu zkušeností
se zajištěním ochrany a péče, propagace a publikace. 2. Odpadové hospodářství –
řešeny byly příklady inovačních technologií na předcházení vzniku odpadů a na recyklaci
odpadů, včetně technologií na zpracování komunálních odpadů (informace
o technologiích pro předcházení a recyklaci odpadů, např. počty třídících linek a jejich
kapacity, praktické příklady na předcházení vzniku odpadů a využívání již
vyprodukovaných odpadů, zejména komunálních). 3. Ochrana čistoty ovzduší – jednání
se zaměřilo na problematiku lokálního vytápění a kompetence odborných poradců v této
oblasti (za rakouskou stranu), a také na zkušenosti s výměnou neekologických kotlů
včetně příkladů z praxe.
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Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
Měsíc květen je každoročně zaměřen na akce lesní pedagogiky, která v rámci
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty přibližuje základní principy fungování
lesního hospodářství a poznávání lesa pomocí všech smyslů přímo v lese. I Kraj
Vysočina se v tomto období zaměřil na zajištění této aktivity a pro řadu žáků především
ze základních, ale i mateřských škol, připravil program na jednotlivých stanovištích přímo
v lese s tématikou zalesňování, ochrany lesa, těžby dříví, ale také myslivosti. Akce
proběhly na Žďársku, Havlíčkobrodsku, Velkomeziříčsku, ale i na Jihlavsku. Po zajímavé
a poutavě připravené odborně zajištěné návštěvě lesa odcházejí nadšené nejen děti, ale
i doprovod zajišťovaný jednotlivými školami.



Projekt „Dobrý skutek za notebook“
Kraj Vysočina, Český svaz včelařů, z.s. a společnost Asekol, a.s., provozovatel systému
zpětného odběru elektrospotřebičů realizují společnou spolupráci s názvem „Dobrý
skutek za notebook“. Kraj Vysočina zajistí sběr drobného elektroodpadu zaměřeného na
mobilní telefony a příslušenství k tomu, tzn. sluchátka, nabíječka, popř. power banka a
notebook během období 1. 6. – 30. 6. 2017. Asekol a.s. zafinancuje vylosovaným
úspěšným sběračům 3 úředníkům věcné dary a Českému svazu včelařů, z.s. –
4 notebooky. Včelaři zrealizují zdarma v průběhu tohoto roku medové akce, přednášky
a výstavy jako „Dobrý skutek“.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):


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



Úsek voleb
OddOSČ zajišťovalo první úkony v rámci organizačního a technického zabezpečení
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ve dnech 10. a 11. 5. 2017
se zástupci OddOSČ zúčastnili dvoudenní pracovní porady zaměřené na organizační
a technické zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a volby prezidenta České republiky. V současné době je na základě poznatků z pracovní
porady zpracovávána metodika k volbám pro starosty obcí. Proběhla kontrola počtu
volebních okrsků, počtu volebních materiálů u jednotlivých distribučních míst včetně
adresáře krajského úřadu a obcí s pověřeným obecním úřadem. Byla navázána
spolupráce s Českým statistickým úřadem, krajskou správou Jihlava.

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). Probíhá restaurování sbírkových
předmětů v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo. Firma STARKON a.s. zahájila
stavební práce (zajišťuje OM); OKPPCR ve spolupráci s ORR a MVJ připravil
zadávací podmínky pro výběr dodavatele expozic (nadlimitní veřejná zakázka na
dodávky); předpokládá se, že v 2. pol. června bude zadávací řízení zahájeno.
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;
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Příprava záměru do programu Interreg V-A AT-CZ; 22. 6. 2017 se uskuteční schůzka
projektových partnerů v Českých Budějovicích (JFoS, Volkskultur Niederösterreich
Betriebs GmbH, zástupce Horního Rakouska, Muzeum Vysočiny Třebíč, Kraj
Vysočina) 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. Na ÚRR Jihovýchod byla předložená
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. V květnu
proběhl servis informačních kiosků u všech zapojených organizací.



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“. Předpoklad ukončení stavebních prací do konce roku 2017.



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). Projektová žádost podána, zasedání Monitorovacího výboru
proběhne ve dnech 12. - 13. září 2017.
 Spolupráce na přípravě bilaterálních výstavních projektů a aktivit příspěvkových
organizací s vybranými kulturními subjekty spolkové země Dolní Rakousko, příprava
výstavních projektů pro rok 2018.
 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 ČechyVysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ (6 partnerů - Jihočeská Silva Nortica, Vysočina
Tourism, příspěvková organizace, Destination Waldviertel GmbH, Jihočeská centrála
cestovního ruchu, p.o., Národní památkový ústav a Mühlviertel Marken GmbH).,
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
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o dotaci – Marketingové aktivity v cestovním ruchu určený pro destinační společnosti
na podporu realizace marketingových aktivit. V současné době probíhá hodnocení
žádostí.
Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji
Vysočina (etapa II) – probíhá hodnocení žádostí podaných do 1. výzvy 2017
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj
základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D72100), dotačního titulu
č. 3 Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu (žádost podána 13. 1. 2017).
V případě navržení žádosti na podporu bude navazovat druhá vlna dokladování (VZ
dodavatele a doložení smluv o spolupráci s participujícími obcemi).
Koordinace národní kampaně soutěže na podporu cyklodopravy „Do práce na kole
2017“ v účastnických městech Kraje Vysočina (Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou),
participace na realizaci soutěže v Jihlavě.
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.

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 (kontrola vyúčtování
a proplacení dotací ukončeným projektům),
 dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (uzavírání
smluv o poskytnutí dotace)
 dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek - administrace
(uzavírání smluv o poskytnutí dotace)
 grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2017“ – administrace
(uzavírání smluv o poskytnutí dotace)
 grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2017“ – administrace (jednání
řídícího výboru, příprava materiálu pro rozhodování orgánů kraje)
 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
(ukončení realizace projektů, průběžná kontrola vyúčtování a poskytování dotace
ukončeným projektům)
 „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických
informačních center v Kraji Vysočina“ – administrace (uzavírání smluv o poskytnutí
dotace, průběžná kontrola)
 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 (smlouvy s příjemci),
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grantový program Fondu Vysočiny „Klenotnice Vysočiny 2017“ – konzultace
s potencionálními žadateli



Koncepční a programové materiály
 „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ (dne
12. 5. 2017 odevzdáno společností PROCES - centrum pro rozvoj obcí a regionů,
s.r.o. finální dílo) – 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
 příprava smlouvy o převzetí kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví
kraje



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 Humpolec a Městského úřadu Nové Město na Moravě
 aktualizace Plánu ochrany Moravských Budějovic a jeho předběžné projednání

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


Akce technicky a organizačně zajišťované OSH
 Ve dnech 11. – 12. 5. 2017 se konalo zasedání Komise pro veřejnou správu
a legislativu Rady Asociace krajů ČR v Třebíči.
 Ve dnech 19. – 20. 5. 2017 se uskutečnila dvoudenní poznávací cesta vítězů soutěže
„Poznej Vysočinu“ do Prahy.
 Dne 25. 5. 2017 proběhl Slavnostní večer u příležitosti udílení Záslužných medailí
Kraje Vysočina, letos již po deváté, bylo předáno 29 záslužných medailí I. a II. stupně
oceněným členům složek IZS Kraje Vysočina a civilistům za záchranu života.
K dnešnímu dni je mezi oceněnými už více než 220 držitelů záslužných medailí.
 Dne 26. 5. 2017 se konalo krajské kolo soutěže „Zemědělství na Vysočině“, určené
žákům 6. a 7. ročníků základních škol a víceletých gymnázií. Krajského kola se
zúčastnilo 81 žáků.
 Dne 27. 5. 2017 se uskutečnila ve spolupráci Kraje Vysočina a 22. Základny
vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou akce „Nebe nemá bariéry“. Akce byla
určena handicapovaným občanům Kraje Vysočina.
 Ve dnech 6. – 9. 6. 2017 se konala cesta do Zakarpatí - předání věcných darů
hasičům z partnerského regionu (3 vodní čerpadla).
 Ve dnech 20. – 23. 6. 2017 proběhly odborné stáže pro běloruské lékaře v Kraji
Vysočina.



Prevence kriminality
Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 9. 5. 2017 byla schválena výzva pro předkládání
žádostí neziskových organizací, obcí a škol o dotace na realizaci projektů podporujících
plnění opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok
2017. Konečný termín pro předložení žádostí je 14. 7. 2017.
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Provedeno vyhodnocení žádostí obcí o dotace na ochranu obecního nemovitého majetku
v roce 2017. Celkem 18 obcí předložilo 18 žádostí o dotace ve výši 352 tis. Kč. Všechny
předložené žádosti vyhovovaly stanoveným podmínkám.


Požární ochrana
Probíhá administrace žádostí obcí o dotace na dopravní automobily do vybavení jednotky
požární ochrany. V letošním roce je v Kraji Vysočina 69 obcí či jejich místních částí, které
uspěly se svojí žádostí o státní dotaci od ministerstva vnitra. Tyto obce si mohou
současně požádat o dotaci od kraje. Z celkového možného počtu (69) bylo do
28. 5. 2017 podáno 47 žádostí. Celková výše dotací z rozpočtu kraje, o kterou obce
žádají, činí 14 322 666 Kč.



Cvičení orgánů krizového řízení „Zóna 2017“
Ve dnech 15. - 17. 5. 2017 se uskutečnilo cvičení vybraných ústředních správních
úřadů, orgánů Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje a dalších subjektů zaměřené na
řešení události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně
Dukovany. Zástupci OSH se zúčastnili přípravy a především provedení cvičení ve 2. linii
(etapě) cvičení dne 16. 5. Cílem této etapy byla činnost krizových štábů při plnění
vybraných úkolů ochrany obyvatelstva dle obdržených rozeher – evakuace obyvatelstva
ze zasažené oblasti po úniku radioaktivních látek do životního prostředí a nouzové
přežití obyvatelstva s dalšími doplňkovými rozehrami.



Návštěva britské velvyslankyně v sídle Kraje Vysočina
Dne 23. 5. 2017 zavítala do sídla Kraje Vysočina velvyslankyně Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska v Praze paní Jan Thompson a setkala se s hejtmanem
Jiřím Běhounkem. Paní velvyslankyně dále v průběhu své jednodenní návštěvy v Kraji
Vysočina navštívila firmu Nuvia v Třebíči a Žďár nad Sázavou, kde si prohlédla kostel
svatého Jana Nepomuckého a zámek.



Czech Street Party 2017 v Bruselu
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se podílelo na přípravě a organizaci tradiční Czech
Street Party, která proběhla již podesáté dne 16. 6. 2017 v ulici Rue Caroly v Bruselu
a kde Kraj Vysočina prezentoval regionální potraviny, propagační materiály a zval
k návštěvě Vysočiny. Jedná se o jednu z největších českých akcí v zahraničí. Vystoupení
hudebních skupin a atmosféra akce přitahují početné publikum. Akci letos spolupořádalo
Stálé zastoupení ČR při EU, pět českých krajů, hlavní město Praha, statutární město
Brno, Mendelova univerzita Brno, České centrum v Bruselu, Czech Tourism a další
partneři. Akce se zúčastnil pan náměstek hejtmana Pavel Pacal, který svoji cestu spojil
s několika pracovními jednáními.



Koncert na zámku Wolpersdorf v Dolním Rakousku
Za účasti paní náměstkyně Fischerové proběhl dne 28. 4. 2017 koncert na zámku
Wolpersdorf v Dolním Rakousku – koncert akcentoval významné výročí světového
hudebního skladatele a rodáka z Vysočiny Jana Václava Stamice. U příležitosti koncertu
proběhlo také jednání s paní radní Barbarou Schwarz a zástupci dolnorakouského
odboru kultury. Jednání k přípravě cesty paní náměstkyně a pana náměstka Pacala do
St. Pöltenu 4. 7. 2017 - jednání s vedením odboru turistiky dolnorakouského zemského
úřadu.



Spolupráce s Dolním Rakouskem v oblasti školství
Dne 2. 5. 2017 oddělení vnějších vztahů a odbor školství, mládeže a sportu
zorganizovaly zasedání pracovní skupiny Vzdělání, výchova, mládež a sport v rámci
Pracovního programu spolupráce mezi Krajem Vysočina, Jihočeským krajem,
Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem, kromě jiného byly prezentovány také
aktivity letošní Mladé univerzity Waldviertel – Vysočina.
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Prezentace Kraje Vysočina na Světovém poháru horských kol
Ve dnech 20. -21. 5. 2017 se ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě konal
Světovém poháru horských kol. Kraj Vysočina měl svou prezentaci v těsné blízkosti
hlavní tribuny, desetičlenný promotým rozdával fandící tyče, balonky, vlajky, informační
materiály o kraji i další propagační předměty pro malé i velké fanoušky. Návštěvníci se
mohli vyfotit u fotostěny a také si zasoutěžit o vstupenky do Horácké galerie v Novém
Městě na Moravě. Veškeré aktivity byly průběžně sdíleny na sociálních sítích.
Svůj stánek v EXPO zóně měla i příspěvková organizace Vysočina Tourism, která
návštěvníkům nabízela tipy na výlety a další praktické informace. Největší sportovní akci
letošního roku v regionu navštívilo za oba dny přes 20 000 diváků.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):


Kotlíkové dotace
V průběhu měsíce května byly zrealizovány semináře pro příjemce dotace z dodatkové
výzvy ve všech bývalých okresních městech a zároveň byly se všemi úspěšnými žadateli
uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace. Rovněž byly doručeny ke kontrole a proplacení
první vyúčtování těchto příjemců.
V rámci první výzvy pro kotlíkové dotace, ve které Rada Kraje Vysočina schválila v dubnu
2016 k podpoře 2049 projektů, jich bylo již 1955 finančně vypořádáno a příjemcům byla
zaslána dotace v souhrnné výši téměř 217 mil. Kč. U těchto příjemců rovněž probíhají
veřejnosprávní kontroly na místě v době udržitelnosti.



Skutek roku 2016
Květnové Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo udělení deseti ocenění v soutěži Skutek
roku 2016 - Cena Zastupitelstva Kraje Vysočina za aktivity v oblasti rozvoje území Kraje
Vysočina a neziskového sektoru. Slavnostní vyhlášení této Ceny se konalo dne
5. 6. 2017 na zámku ve Vilémově. Ocenění získali čtyři dobrovolníci a šest právnických
osob.



Seminář MA21 a udržitelného rozvoje v Náměšti nad Oslavou
Dne 9. 5. 2017 se v Náměšti nad Oslavou uskutečnilo školení projektu Podpora realizace
místní Agendy 21 v Kraji Vysočina. Účastníkům z obcí, škol a neziskových organizací
bylo přiblíženo fungování a principy MA21 v praxi a společné cíle udržitelného rozvoje.
Lektoři z vybraných Zdravých obcí a měst představili příklady dobré praxe v oblasti
komunikace s veřejností a jejího zapojování.



Setkání Zdravých krajů
V úterý 16. 5. 2017 se na krajském úřadě konalo setkání Zdravých krajů. Organizátorem
setkání byla Národní síť Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Mezi zúčastněnými byli
zástupci Jihomoravského, Libereckého, Ústeckého, Jihočeského a Moravskoslezského
kraje, dále zástupci MMR ČR, Státního zdravotního ústavu a Centra pro otázky životního
prostředí Univerzity Karlovy. Řešily se především otázky auditů udržitelného rozvoje a
MA21. Kraj Vysočina představil tvorbu koncepčního materiálu kraje Program Zdraví
2020, aktivity mezinárodního projektu MagNet a projektu Podpora realizace MA21 v Kraji
Vysočina.



Seminář pro koordinátory MA21 ve vyplňování Databáze MA21
Dne 18. 5. 2017 se koordinátoři MA21 z obcí realizujících místní Agendu 21 v Kraji
Vysočina proškolili ve vyplňování aktualizované Databáze MA21. Školení proběhlo ve
spolupráci s příspěvkovou organizací MŽP ČR Cenia, českou agenturou životního
prostředí, která zároveň tuto databázi na národní úrovni spravuje. Účastníci se také
dozvěděli nové povinnosti v plnění Kritérií MA21 a tím dosahování kategorií D až A, které
vyjadřují kvalitu realizace MA21.
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Konference Sociální podnikání
Dne 12. května 2017 se na krajském úřadě uskutečnila konference „Sociální podnikání“
v rámci projektu „KOUSek po KOUSku k profesionalizaci“, realizovaného KOUS
Vysočina, z.s. Konference proběhla pod záštitou MUDr. Víta Kaňkovského, poslance
a místopředsedy Výboru pro sociální politiku PS PČR a Mgr. Pavla Fraňka, 1. náměstka
hejtmana Kraje Vysočina. Smyslem konference bylo přiblížit filozofii a možnosti
sociálního podnikání v našem kraji. V programu byly představeny formy podpory
sociálních podniků, a výhody, které má využívání produktů a služeb od sociálních firem.



Projekt RUMOBIL
V sídle kraje se dne 10. 5. 2017 udělovaly ceny za nejlepší výtvarné práce v soutěži pro
žáky základních a středních škol „Žijeme veřejnou dopravou“. Úkolem žáků bylo výstižně
a zároveň originálně ztvárnit největší problém veřejné hromadné dopravy ve městě či
vesnici. Porotu nejvíce zaujaly práce žáků ze ZŠ v Košeticích, ZŠ Křížová v Jihlavě a ZŠ
T. G. Masaryka v Moravských Budějovicích, kteří si jako ceny odvezli mj. sportovní
koloběžku či stavebnice Lego City Vysokorychlostní osobní vlak. Soutěž byla
doprovodnou aktivitou projektu RUMOBIL (Mobilita v evropských regionech venkovského
charakteru procházejících demografickými změnami), realizovaného v rámci programu
Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020.



Otevření laboratoře experimentálních měření na VŠPJ
V pondělí 15. května byla na Vysoké škole polytechnické Jihlava za přítomnosti
představitelů školy a Kraje Vysočina slavnostně otevřena Laboratoř experimentálních
měření. Celkovou hodnotu nové laboratoře a jejího vybavení podpořil účelovou dotací ve
výši 1,85 miliónu korun Kraj Vysočina. Potřeba vybudování laboratoře na VŠPJ vyvstala
s přípravou nového studijního programu Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi,
který byl pro studenty prezenčního studia otevřen v září roku 2016. Laboratoř se svým
špičkovým vybavením přispěje ke zlepšení kvality výuky, zvýší možnost zapojení VŠPJ
do základního nebo aplikovaného výzkumu a v neposlední řadě umožní větší zapojení
školy do přímé spolupráce s průmyslovými podniky Kraje Vysočina.



Dvoudenní vzdělávání v rámci projektu MagNet
Ve dnech 14. – 15. června se v Lukách nad Jihlavou uskutečnily první dva moduly
přeshraničního vzdělávání v oblasti MA21/G21 realizovaného v rámci projektu Podpora
přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje. Celkem proběhne devět modulů,
jejichž výsledkem bude vypracování konkrétní případové studie, která by měla pomoci
řešit konkrétní potřeby obcí, ze kterých jsou jednotliví účastníci. Součástí úvodních
modulů je i přednáška na téma „Megatrendy, které ovlivní život našich dětí“. Další modul
vzdělávání proběhne na podzim tohoto roku v Dolním Rakousku.



Školení hodnotitelů v rámci INTERREG V-A AT-CZ
V Brně se konalo 24. 5. školení hodnotitelů kvality projektů podaných v rámci programu
INTERREG V-A Rakousko - Česká republika. Toto školení bylo organizováno ze strany
Ministerstva pro místní rozvoj, jako Národního orgánu, a Společného sekretariátu ve
spolupráci s regionálními subjekty z Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.
Hodnotitelům z těchto dvou krajů byly prezentovány zkušenosti z prvních dvou kol
hodnocení a bylo předvedeno vzorové hodnocení kvality projektu.



4. Monitorovací výbor programu INTERREG V-A AT-CZ
Poslední květnový den se v Českých Budějovicích konal 4. Monitorovací výbor programu
spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Na tomto výboru byly ze strany
Řídícího orgánu programu prezentovány výsledky uzavřeného období 2007-13, byla
představena výroční zpráva za rok 2016 a byly také schvalovány změny a aktualizace
některých programových dokumentů.
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Burza filantropie
Ve spolupráci s OSV a KOUS Vysočina, z.s. se dne 29. 5. 2017 konala v budově
krajského úřadu pilotní Burza filantropie. Smyslem této burzy je představení projektů
neziskových organizací zástupcům podnikatelského a veřejného sektoru. Zástupci NNO
zde hledají podporu od ostatních dvou sektorů, která může mít formu finanční částky,
materiálního daru, služby či jiné formy pomoci. Tato aktivita je součástí projektu
realizovaného KOUS Vysočina, z.s., který je financovaný z prostředků Operačního
programu Zaměstnanost MPSV ČR.

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


Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 22 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny ke 2 návrhům zákona, k 5 návrhům
nařízení vlády, k 6 návrhům vyhlášek a k 9 návrhům materiálů nelegislativní povahy.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):


Obnovení akreditací vzdělávacích programů pro průběžné vzdělávání
OddŘLZ podalo na MV ČR žádosti o obnovení akreditací vzdělávacích programů, které
má Kraj Vysočina akreditované. Akreditace vzdělávacím programům a instituci se dle
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů uděluje na dobu tří let. Kraj
Vysočina má akreditováno 9 vzdělávacích programů, z toho u čtyř z nich končí
akreditace. Byla podána žádost o obnovení akreditace na vzdělávací programy: Veřejné
zakázky; Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích; Zákon o obcích a předpisy související; Zákon
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů.



Akreditace vzdělávacího programu Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní
OddŘLZ podalo na MV ČR žádosti o akreditaci vzdělávacího programu pro průběžné
vzdělávání Korupce ve veřejné správě a obrana proti ní. Akreditace vzdělávacích
programů a instituci se dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů uděluje na dobu tří let.



Analýza kvalifikačních předpokladů vyplývajících ze zákona č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
V souvislosti s přijetím zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení,
jehož účinnost nabývá dnem 1. července 2017, zpracovalo OddŘLZ analýzu
u oprávněných úředních osob, zda zákonem uvedené kvalifikační požadavky příslušní
zaměstnanci splňují.
Po provedení analýzy byla vedoucím odborů/samostatným oddělení zaslána informace,
která osoba požadavky splňuje, která osoba si musí doplnit vzdělání a která osoba bude
muset složit zkoušku odborné způsobilosti podle tohoto zákona.

V Jihlavě dne 2. 6. 2017
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