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Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
za období od 20. 6. 2017 s výhledem do 12. 9. 2017
Následující písemná zpráva zachycuje období od 20. 6. 2017 (poslední zasedání
zastupitelstva kraje) do 25. 8. 2017 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do
12. 9. 2017 (5. zasedání v roce 2017). Je přílohou materiálu (ZK-05-2017-03, 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):
•

Dynamický nákupní systém
OAPŘ v rámci DNS dosud administroval sedm jednotlivých výzev dodávky propagačních
předmětů. Ve spolupráci s OI připravil otevření nového Dynamického nákupního systému
na výpočetní techniku pro kraj a příspěvkové organizace.

•

Veřejná zakázka na dodávku energií pro kraj a zřizované příspěvkové organizace
Odbor zrealizoval společnou veřejnou zakázku na dodávku elektrické energie a plynu pro
kraj (centrální zadavatel) a zřizované organizace (pověření zadavatelé).

•

Kybernetická bezpečnost
Odbor průběžně pracuje na řešení procesů nutných pro provedení dozorového auditu dle
ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Odbor ekonomický (OE):
• Příprava návrhu rozpočtu kraje na rok 2018
V červenci 2017 byly Radou kraje schváleny Zásady pro tvorbu návrhu rozpočtu kraje na
rok 2018. Současně byl zpracován i harmonogram tvorby rozpočtu. V současné době
byly shromážděny návrhy požadavků v jednotlivých kapitolách od správců kapitol
a u náměstka pro finance probíhá jejich projednání a zdůvodnění za účasti vedoucích
odborů a odvětvových radních. Výslednicí těchto projednání by mělo být vypracované
základní reálné znění návrhu rozpočtu kraje na rok 2018, které bude následně
předloženo a projednáváno v orgánech kraje. Cílem je předložení definitivního znění
návrhu rozpočtu na rok 2018 do prosincového zasedání Zastupitelstva kraje.
•

Přezkoumání hospodaření kraje
Kraj Vysočina obdržel oznámení Ministerstva financí o zahájení přezkoumání
hospodaření kraje za rok 2017. Přezkoumání tímto bylo zahájeno, kontrola na místě bude
zahájena dne 9. 10. 2017. Vedoucí kontrolní skupiny je Ing. Stanislav Vrchota. Do konce
roku 2017 proběhne I. etapa (I. dílčí přezkoumání), která se bude zabývat výběrem
příjmových, výdajových a financujících operací, účetních postupů, výběrových řízení,
majetkoprávních záležitostí, smluv apod. realizovaných v prvních devíti měsících roku
2017. Po ukončení kalendářního roku bude následovat II. dílčí přezkoumání hospodaření
kraje. Závěrečná zpráva, která shrnuje závěry z I. i II. dílčího přezkoumání, bude
předložena Zastupitelstvu kraje jako součást Závěrečného účtu kraje za rok 2017.
Součástí provedení přezkoumání hospodaření kraje je i provedení přezkoumání
hospodaření vybraných příspěvkových organizací kraje. Předmětem kontroly
příspěvkových organizací jsou vztahy mezi zřizovanou organizací a zřizovatelem, to
znamená finanční vztahy (poskytování příspěvků na provoz, dotací na investice, případně
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odvody do rozpočtu zřizovatele) a majetkoprávní vztahy mezi zřizovatelem a zřizovanou
organizací.
Odbor informatiky (OI):
•

Internet v Telči
Začátkem srpna se již po osmnácté konal seminář pořádaný v rámci projektu „Internet
v Telči 2017“. Zástupci různých krajů seznámili účastníky se současným stavem
i plánovaným rozvojem jejich krajských datových sítí. Část semináře byla vyhrazena
tématu kybernetické bezpečnosti a představení nové služby bezpečnostního dohledu pro
organizace různé velikosti.

•

Seminář pro praktické lékaře – eRecept
V rámci pilotního projektu zavedení elektronického receptu (eRecept) v Kraji Vysočina
proběhne, ve spolupráci s kolegy ze SÚKL, seminář pro praktické lékaře a praktické
lékaře pro děti a dorost. Hlavním důvodem realizace pilotního projektu je především
snaha připravit včas co nejvíce lékařů v Kraji Vysočina na elektronické předepisování
léků a pomoci jim s veškerými administrativními kroky, které s registrací do systému
souvisí a mohou být poměrně časově náročné. V případě zájmu si mohou lékaři na
místě zařídit registraci do systému eRecept i kvalifikovaný certifikát pro elektronický
podpis.

•

TESTA NG
V rámci projektu NIX-ZD.CZ – Zavedení přeshraničních služeb eHealth pro Českou
republiku se Kraj Vysočina ve spolupráci s MV ČR zúčastnil spolu s Chorvatskem tzv.
„Proof of Concept“ – ověření konceptu převedení evropské infrastruktury pro eHealth do
privátní uzavřené sítě TESTA NG. Doposud se předpokládalo, že tyto služby budou
propojeny otevřeným internetem, ale s ohledem na citlivost předávaných osobních dat
bylo na úrovni Evropské komise rozhodnuto, že evropská infrastruktura pro přeshraniční
služby eHealth bude přesunuta do uzavřené bezpečné sítě. Protože se jedná o poměrně
technicky složitou operaci, byly ze strany DG DIGIT a DG SANTE vybrány dvě země,
které převod infrastruktury do TESTA NG vyzkouší a splní zadaný Proof of Concent –
tedy přesně definovaný seznam testů, které bylo zapotřebí splnit a jejich splnění
prokázat. Kraj Vysočina - ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a NAKIT - i Chorvatsko
úspěšně všechny testy splnily, čímž bylo prokázáno, že přesun přeshraničních služeb
eHealth z internetu do uzavřené privátní sítě TESTA NG je technicky proveditelný. Nyní
se tato povinnost bude vztahovat na všechny členské státy EU zapojené do evropské
infrastruktury pro přeshraniční služby eHealth.

•

Seminář pro příspěvkové organizace – DNS, rámcové smlouvy
Dne 8. září se uskuteční seminář určený zástupcům příspěvkových organizací. Náplní
semináře bude vysvětlení procesu nákupu informačních technologií prostřednictvím
Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent a připravovaného Dynamického
nákupního systému.

Odbor kontroly (OK):
•

Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)
V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2017 se v letních měsících
uskutečnily následné kontroly použití veřejných finančních podpor poskytnutých z Fondu
Vysočiny nebo z rozpočtu kraje vybraným příjemcům. V září 2017 byly zahájeny kontroly
hospodaření příspěvkových organizací kraje.
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•

Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (přenesená
působnost)
Dne 28. srpna 2017 zahájili pracovníci oddělení přezkoumání hospodaření obcí
krajského úřadu první dílčí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí
v Kraji Vysočina za rok 2017. O přezkoumání svého hospodaření požádalo krajský úřad
625 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.
V rámci zajištění opatření a doporučení ke zlepšení stavu objektové bezpečnosti, které
vyplynuly z certifikačního auditu dle norem ISO z podmínek realizace projektu NIX_ZD,
připravuje oddělení hospodářské správy společně s odborem informatiky a odborem
analýz a podpory řízení změny v objektové bezpečnosti. Změny spočívají v řízení vstupu
a vjezdu do objektů krajského úřadu.

•

Veřejná zakázka malého rozsahu
Hejtman kraje rozhodl dne 7. 8. 2017 o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na dodání dvou automobilu Škoda Superb Style 1.8 TSI 132 kW. Dodavatelem je
společnost AUTO RACEK a.s.; IČO 25193112, celková cena s DPH činí 1 517 938,- Kč.
Termín dodání je stanoven na leden 2018. Jedná se o náhradu dvou stejných vozidel,
která jsou v současnosti pronajata a u nichž nájem končí k 31. 1. 2018.
Rozhodnutí bylo provedeno na základě vyhodnocení poptávkového řízení, osloveno
sedm autorizovaných prodejců vozidel Škoda na území Kraje Vysočina, podáno šest
nabídek.

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):
•

Doprava
V uvedeném období bylo zkontrolováno 94 vozidel v rámci státního odborného dozoru na
silnicích. Dále byly provedeny 2 kontroly státního odborného dozoru u dopravce. Ve
správním řízení bylo uloženo 10 pokut v celkové výši 237 000 Kč a 68 příkazů
k vybraným kaucím v celkové výši 1 292 000 Kč.
Bylo řešeno 29 odvolání.
Byla provedena 1 kontrola státního odborného dozoru ve školicím středisku.

•

Projektové řízení
Předložena žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (II/602
Jihlava – Dvorce).
Přijata dotace na projekty spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního
programu ve výši 63 530 166 Kč (II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 2; II/602
Olešná – průtah).
V rámci grantového programu Bezpečná silnice 2017 byla s 18 žadateli podepsána
smlouva o poskytnutí dotace v celkové výši 1 738 497 Kč.
V rámci grantového programu Bezpečná silnice 2016 byla proplacena dotace ve výši
304 245 Kč.

•

Investiční výstavba
Probíhá 5 výběrových řízení na vypracování projektové dokumentace.
Probíhá 1 výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.
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Byla dokončena 3 výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací.
Bylo dokončeno 5 výběrových řízení na vypracování projektové dokumentace.
Probíhá realizace 6 staveb spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního
programu a 4 staveb financovaných z rozpočtu kraje.
Bylo dokončeno a předáno vypracování Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina.
•

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Byla uzavřena smlouva a ukončeno výběrové řízení na dodávku vozidel pro zimní
údržbu.
Bylo zahájeno výběrové řízení na vypracování projektových dokumentací pro 51 akcí,
zejména mostů.
Dokončeno první sečení trav na silnicích II. a III. tříd a k 31. 8. dokončena obnova
vodorovného dopravního značení na silnicích II. tříd.

•

Dopravní obslužnost
Příprava podkladů s dopravci v linkové veřejné dopravě k zářijové změně jízdních řádů.
Projednávání opatření v dopravní obsluze území dotčených uzavírkami pozemních
komunikací.
Projednání návrhů jízdních řádů s Pardubickým krajem.
Příprava návrhu mezikrajské smlouvy v drážní dopravě pro Pardubický kraj a Jihočeský
kraj.
Jednání s Jihočeským krajem ohledně rozsahu mezikrajské dopravy a ohledně
mezikrajské smlouvy k zajištění mezikrajské linkové dopravy.
Jednání s obcemi za účelem projednání návrhů 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,
probíhají výkupy pozemků a další majetkoprávní úkony v rámci majetkoprávní přípravy
na dopravních stavbách spolufinancovaných z IROP.
V rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod krajskými silnicemi jsou uzavírány
další kupní smlouvy.

•

Některé úkoly řešené oddělením správy realit a úsekem veřejných zakázek
Probíhá realizace řady staveb, které jsou zařazeny v přílohách rozpočtu, intenzivní
stavební činnost probíhá na akcích v resortu školství, zdravotnictví, sociálních věcí.
Probíhají stavby Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba, Muzeum Vysočiny
Jihlava - Hrad Roštejn zpřístupnění expozic, Střední průmyslová škola Třebíč – pavilon
B, Horácké divadlo Jihlava – divadelní kavárna, zkušebna, Nemocnice Nové Město na
Moravě – pavilon dětského oddělení.
Rozsáhlé stavební práce probíhají na investičních akcích v Nemocnici Jihlava, Třebíč,
Havlíčkův Brod.
Projednávají se další investiční záměry v oblasti zdravotnictví, sociální péče školství
a kultury.
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SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:
Odbor sociálních věcí (OSV):
•

Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální
projekt V.
Odbor sociálních věcí zpracoval záměr projektu Podpora vybraných sociálních služeb
na území Kraje Vysočina individuální projekt V., ve kterém bude možné z prostředků ESF
do roku 2021 financovat rozšířenou kapacitu azylového domu v Třebíči a sociální
rehabilitaci zaměřenou na začleňování osob s poruchou autistického spektra
do pracovních aktivit. Celkový objem nákladů projektu bude 40 mil. Kč. V programovém
partnerství MPSV byl projektový záměr doporučen k dopracování a k podpoře projektu.

•

Vyhlášení výzvy k dotačnímu programu Podpora projektů v oblasti rodinné politiky
Dotační program určený pro rodinná a mateřská centra v Kraji Vysočina, která realizují
projekty v oblasti rodinné politiky, zaměřené na vytváření vhodných socioekonomických
podmínek pro fungování rodin, zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských
kompetencí, předcházení sociálnímu vyloučení, podporu rodin se specifickými potřebami,
mezigenerační soužití či podporu zdravého životního stylu. Celková alokace dotace
je 600 tisíc Kč, příjem žádostí proběhne v termínu od 11. 9. 2017 do 6. 10. 2017.

•

Letní dovádění s Vysočinou
Moderované odpolední akce, realizované během prázdninových měsíců v osmi obcích
Kraje Vysočina (Ždírec nad Doubravou, Koněšín, Nové Veselí, Polná, Dolní Cerekev,
Olešná, Víska a Martinice). Je zde připraven bohatý kulturně společenský program pro
celé rodiny i seniory (hudba, tanec, soutěže pro děti i dospělé, dětské), podpořeno
je mezigenerační setkávání. Promo tým Rádia Vysočina účastníkům podává informace
o prorodinných a seniorských aktivitách Kraje Vysočina, probíhá registrace Rodinných
a Senior pasů.

•

Letní škola Seniorů
Cyklus vzdělávacích přednášek pro seniory, realizovaný v deseti obcích Kraje Vysočina
(Havlíčkův Brod, Přibyslav, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Pelhřimov, Třešť, Třebíč,
Jaroměřice nad Rokytnou, Ledeč nad Sázavou a Pacov). Celkem 5 zajímavých témat,
které seniorům přinášejí nové informace a poznatky, umožňují jim setkávání s vrstevníky
a aktivní trávení volného času v období letních prázdnin.

•

Oddělení náhradní rodinné péče
Dne 24. 8. 2017 byla podána projektová žádost Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji
Vysočina z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.
- Dne 8. 8. 2017 se uskutečnil klub pro pěstouny na přechodnou dobu uspořádaný
ve spolupráci s Psychocentrem – manželskou a rodinnou poradnou Kraje Vysočina.
- Ve dnech 27. – 28. 7. 2017 byl uspořádán ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče
o duševní zdraví dvojdenní akreditovaný seminář pro sociální pracovníky obcí
a Úřadu práce ČR na téma Sociální práce s duševně nemocnými.
- Dne 12. 9. 2017 se uskutečnilo vystoupení pracovníka oddělení na Odborně
metodickém semináři pořádaným Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR na
téma Kontinuální práce s pachatelem trestné činnosti.

•

Pořádané semináře
v červnu 2017 byly ukončeny přednášky z cyklu Univerzita třetího věku
a v září 2017 opět začíná zahájení akademického roku dalšího semestru 2017 –
2018 vzdělávání seniorů v Kraji Vysočina: Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Velké
Meziříčí, Třebíč.
- od července 2017 do září 2017 je realizován projekt Letní škola seniorů, který zavítá
do 10 obcí Kraje Vysočina s 5 přednáškami na rozmanitá témata.
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Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):
•

Rozpočet kraje
OŠMS na základě Zásad pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 a pokynů
ekonomického odboru připravil návrh rozpočtu Kapitoly školství, mládeže a sportu na rok
2018.

•

Rozpočet přímých výdajů na vzdělávání
V souvislosti se společným vzděláváním a financováním přiznaných podpůrných opatření
byly provedeny další úpravy rozpočtu přímých výdajů, které pokrývají vykázaná podpůrná
opatření za měsíc červen 2017 a červenec 2017.

•

Rozvojové a dotační programy MŠMT
Průběžná administrace rozvojových a dotačních programů MŠMT, např. první etapa
rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního
školství, dotace z OP VVV – tzv. šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ.

•

Soukromé školy
Byly poskytnuty dotace soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí 2017.
Proběhl sběr a kontrola auditních zpráv soukromých škol potvrzujících použití poskytnuté
zvýšené dotace v souladu s uzavřenou smlouvou.
Sběr účetních a statistických výkazů
Byl dokončen sběr a kontrola účetních výkazů škol a školských zařízení zřizovaných
obcemi k 30. 6. 2017 a následně byly tyto výkazy zaslány do Centrálního systému
účetních informací státu.
Do centrálního systému účetních informací státu byly předány údaje o schválení účetních
závěrek za rok 2016 obecních škol a školských zařízení jejich zřizovatelem.
Proběhl sběr a kontrola výkazů P1-04 (čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových
prostředcích) za 2. čtvrtletí 2017 krajských a soukromých škol a jejich předání na MŠMT.

•

•

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 vyvrcholil ve školním
roce vzdělávací akcí pro žáky i učitele na téma „Ryby, jak je neznáme“. Proběhla
závěrečná schůzka s učiteli škol, na které byl finalizován rozpis praxí žáků na další
školní rok pro žáky 2. a 3. ročníků a naplánovány aktivity k pokračování projektu
i v příštím školním roce. Rovněž bylo naplánováno slavnostní zahájení projektu, které
se uskuteční dne 26. 9. 2017.
- Pokračuje projekt Podpora polytechnické výchovy na ZŠ a odborného vzdělávání na
středních školách, v rámci kterého proběhne v září 1. ročník soutěže Cihla k Cihle.
Příprava na soutěž probíhala ve spolupráci se školami a odbornými firmami.
- V rámci projektu „Postav si svůj traktor“ byly podepsány smlouvy o spolupráci
s firmou Zetor a s dodavatelem na dodání 2 ks traktorů.
- Ve spolupráci s OSH pokračuje příprava na Den s Krajem Vysočina, v rámci kterého
proběhne Gastrofestival za účasti odborných škol a firem.
- Projekty IROP v oblasti infrastruktury pro vzdělávání, které realizuje Kraj Vysočina ve
spolupráci s Projektovou kanceláří, pokračovaly v realizaci dle harmonogramů.

•

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Pokračují práce na přípravě projektu na implementaci návrhové části Krajského akčního
plánu, který bude realizovat Kraj Vysočina s alokací 84 mil. Kč, proběhla první konzultace
na MŠMT k věcnému zaměření projektu. Uskutečnilo se jednání další plánované
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platformy. Členové obou platforem vypracovali seznamy doporučených aktivizujících
nástrojů pro naplnění cílů projektového záměru na implementaci návrhové části KAP.
•

S Vysočinou do Evropy
Byly přepracovány Pravidla soutěže, aktualizována webová stránka, prověřena funkčnost
systému tak, aby se střední školy od 1. 9. 2017 mohly po výzvě registrovat do soutěže.
Byl připraven harmonogram 10. ročníku soutěže pro zajištění jejího hladkého průběhu.

•

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 – byla
dokončena výplata a rozesílání darů 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 – byla dokončena
výplata a rozesílání darů na obce.

•

Pravidla Rady Kraje
Pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol došlo
k vyhodnocení 1 139 předložených žádostí za 2. pololetí školního roku 2016/2017 a jejich
následné zpracování pro předložení orgánům kraje tak, aby po uzavření darovacích
smluv mohla proběhnout jejich výplata ve výši 1 194 000 Kč.

•

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). Ředitelé středních
škol absolvovali dvoudenní výjezdní poradu 22. 6. – 23. 6. 2017 na hospodářském dvoře
v Bohuslavicích. První den byl zaměřen na příklady dobré praxe, projekty a karierní
poradenství. Druhý den probíhala klasická porada (informace, organizační a řídící
záležitosti).

•

Stanovení pravidel pro hmotnou zainteresovanost ředitelů škol a školských
zařízení
OŠMS ve spolupráci s OddŘLZ stanovili pravidla pro hmotnou zainteresovanost ředitelů
příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku školství. Ředitelům
škol a školských zařízení byly předem stanoveny cílové úkoly s oznámením
hodnotitelných kritérií s vazbou na cílové odměny. Pravidla pro hmotnou
zainteresovanost byla schválena v Radě kraje dne 22. 8. 2017 usnesením
č. 1510/26/2017/RK.

•

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. Dne 10. 7.
2017 proběhl konkurs. Rada kraje jmenovala usnesením č. 1359/24/2017/RK nového
ředitele Mgr. Ing. Karla Matějů ke dni 1. 8. 2017. Administraci konkursního řízení
zajišťoval OŠMS.

•

Návrh rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2018
Byl proveden sběr a analýza podkladů pro stanovení návrhu příspěvků na provoz
a investičních příspěvků na rok 2018 pro školy a školská zařízení zřizovaná Krajem
Vysočina.
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•

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

•

LODM 2017
Proběhla LODM v Brně se zajištěním výpravy v místě konání. Výprava měla 300 členů
a sportovci dovezli 29 medailí. 7 zlatých, 12 stříbrných a 10 bronzových.

•

Eljub 2017
Proběhlo evropské literární setkání mládeže v Krems v rámci projektu eljub E-book
Woche 2017.

•

Talent Vysočiny a cena hejtmana 2017
Zajištění každoročního vyhodnocení a vyhlášení nejtalentovanějších studentů v pěti
oborech.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):
•

Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
V červenci 2017 bylo zahájeno projednávání trasy dopravní infrastruktury mezi Jihlavou
a novým jaderným zdrojem EDU pro přepravu nadměrných a těžkých komponent. Jedná
se o silniční obchvaty Brtnice, Zašovic, Třebíče a Slavětic, které budou následně
projednány v Aktualizaci č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

Odbor zdravotnictví (OZ):
•

Aktualizace rozpočtů a ostatních souvisejících plánů zdravotnických
příspěvkových organizací
Příprava podkladů pro aktualizaci rozpočtů (plán nákladů a výnosů) a ostatních
souvisejících plánů na rok 2017 a jejich následné projednávání a schválení u všech
zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

•

Dotační program MZ ČR ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských
pracovníků ve směnném provozu
Zpracování a odeslání žádostí o dotaci za poskytovatele zdravotních služeb zřizovaných
Krajem Vysočina poskytujících lůžkovou péči. Dotace z MZ ČR byla zaslána na účet
kraje dne 10. 8. 2017 v celkové výši 26 719 332 Kč, nyní probíhá příjem a administrace
žádostí za ostatní poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče se sídlem na území
kraje.

•

Motivační stipendia pro studenty na lékařských fakultách
Rada Kraje Vysočina schválila Pravidla pro poskytování stipendií pro účely zajištění
lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program), s cílem posílit zájem studentů medicíny
o poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotní
péče zřizovaných Krajem Vysočina. O stipendium zatím projevilo zájem 8 studentů
medicíny, kteří podali žádost a splnili podmínky pro zařazení do stipendijního programu.
Všech osm žádostí bylo radou schváleno. Žadatelé byli zařazeni do stipendijního
programu a následně podle pravidel byli vyzvání k uzavření budoucí pracovní smlouvy
s konkrétní nemocnicí, která projevila svým prohlášením vážný zájem o obsazení
pracovního místa lékaře v konkrétním oboru. Zatím poslední doručená žádost bude
zařazena na jednání rady dne 4. 9. 2017. Další žádosti očekáváme od října, kdy bude ve
většině škol zahájen následující akademický rok.
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•

•

10. ročník celostátní soutěže lůžkových zdravotnických zařízení Bezpečná
nemocnice 2017
V letošním roce proběhne již 10. ročník celostátní soutěže Bezpečná nemocnice
a souběžně s ní i 11. ročník celostátní konference Dny bezpečí. Od 1. 7. do 31. 10. 2017
mohou lůžková zdravotnická zařízení zasílat do soutěže jednotlivé projekty, jejichž
tématem je v letošním roce otázka – „Bezpečí ve zdravotnictví – nekonečný příběh?“
Již z názvu soutěže je jasný směr, kterým se po celou dobu jejího trvání ubírá. Jedná se
o bezpečí v našich zařízeních, a to jak z pohledu pacientů, zaměstnanců,
zaměstnavatelů i státu jako celku se všemi orgány, které mají s oblastí zdravotnictví co
dočinění.
Odbor zdravotnictví připravil leták s informacemi k soutěži, který je zároveň pozvánkou
i shrnutím její desetileté existence. Věříme, že v lednu 2018 budou opět prezentovány
zajímavé projekty, které naše zdravotnická zařízení dokáží v této otázce posunout dál
a finanční ohodnocení prvních šesti nejlepších projektů, které do soutěže věnuje
společnost Johnson & Johnson, s.r.o. přispěje k dalšímu rozvoji našeho zdravotnictví
v této otázce.
Projekty „První pomoc do škol“, „Program prevence dětských úrazů“ a „Dny
prevence“ ve školním roce 2016/2017
Rada kraje dne 22. 8. 2017 projednala a schválila vyhodnocení projektu „První pomoc
do škol“ ve školním roce 2016/2017 a přípravu již čtrnáctiletého ročníku 2017/2018.
V proběhlém školním roce tuto výuku absolvovala téměř celá populace čtrnáctiletých
(cca 95 %) a přes 85 % sedmnáctiletých v Kraji Vysočina. Za třináct ročníků projektu
bylo celkem proškoleno téměř sto čtyři tisíce (103 981) žáků a studentů. V několika
případech absolventi těchto kurzů dokázali zachránit lidský život. V srpnu 2016 Lukáš
Brychta, žák Základní školy v Radostíně nad Oslavou, zachránil život svému otci, který
ztratil vědomí při volnočasové aktivitě. Za tento čin mu mezinárodní humanitární
organizace ADRA udělila Cenu Michala Velíška. V únoru 2017 studentka Gymnázia
Chotěboř Pavla Henzlová při dopravní nehodě dokázala poskytnutím nepřímé srdeční
masáže zachránit život svému spolužákovi. Zachránkyně byla oceněna Záslužnou
medailí Kraje Vysočina 2017 a je nominována na udělení Plakety ČČK „Za záchranu
života“ každoročně předávanou předsedou Senátu Parlamentu ČR. Záslužnou medailí
I. stupně Kraje Vysočina při záchraně cizí osoby bylo oceněno dalších pět absolventů
těchto kurzů. V současné době probíhá sběr přihlášek do školního roku 2017/2018 a jsou
připravovány smlouvy o realizaci projektu.
V projektu Program prevence dětských úrazů, byly do konce šk. r. 2016/2017 dokončené
všechny části projektu. Jako poslední byla dne 30. 6. ukončena výtvarná soutěž
(přihlášeno 54 škol, 265 výtvarných prací od 262 účastníků). V tomto ročníku byla
nejúspěšnější Základní a Mateřská škola Hněvkovice, která získala první, čtvrté a sedmé
místo, a šťastný vítěz si přímo ze školy odvezl na prázdniny nové jízdní kolo.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):
•

Příprava projektů do Operačního programu Životní prostředí
V období od 15. 6. až 15. 9. 2017 jsou otevřeny tři pro kraj zajímavé výzvy Operačního
programu Životní prostředí OPŽP: 59. výzva pro specifický cíl: 4.3 - Posílit přirozené
funkce krajiny a 60. výzva pro specifický cíl: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, dále
je do konce roku 2017 otevřena 31. výzva pro specifický cíl: 4.1 - Zajistit příznivý stav
předmětu ochrany národně významných chráněných území. Ve sledovaném období byly
připravovány podklady pro podání žádostí Krajem Vysočina do uvedených výzev, a to
zejména ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje. Jedná se na příklad
o revitalizace parků ve vlastnictví kraje a o revitalizace zvláště chráněných území
a evropsky významných lokalit Natury 2000 v péči kraje.
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•

Strategie ochrany krajinného rázu (SOKR)
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA převzalo aktualizovanou verzi Strategie
ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina a ve spolupráci s OUPSŘ zpracovalo údaje ze
Strategie pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Strategie vymezuje
oblasti se soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami v Kraji Vysočina (mimo
CHKO). Tento koncepční materiál slouží jako podklad pro vyhlášení přírodních parků či
jiného řešení ochrany krajinného rázu.

•

Poplatky za znečišťování ovzduší
V uvedeném období krajský úřad ukončil vydávání platebních výměrů o vyměření
poplatků za rok 2016 a záloh na poplatek na roky 2017 a 2018 na základě podaných
oznámení provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší v Kraji Vysočina. Výše všech
vyměřených poplatků činí celkem 3 689 600,- Kč. Poplatkové přiznání se podává za
provozovnu, pokud je celková výše poplatku minimálně 50 000 Kč. Od roku 2017 je Kraj
Vysočina nově také příjemcem výnosu z poplatků za znečišťování ovzduší ze zdrojů
znečišťování, které se na jeho území nacházejí. Správou placení poplatků jsou pověřeny
příslušné celní úřady, které výnosy z těchto poplatků zasílají tedy na kraj ve výši 25 %,
zbytek výnosů je příjmem SFŽP ve výši 65 % a státního rozpočtu ve výši 10 %. Příslušný
výnos z poplatků za znečišťování, který je příjmem kraje, může být podle § 15 odst. 14
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, použit jen na financování opatření v oblasti
ochrany životního prostředí.

•

Problematika dlouhodobého sucha a nedostatku vody
Značná část území Kraje Vysočina je postižena dopady dlouhodobého sucha. Již třetím
rokem po sobě je srážkový úhrn na území kraje nižší, než je dlouhodobý normál (644 mm
za rok). Některé obce tak mají větší či menší problém s množstvím nebo kvalitou
dodávané pitné vody. Jedná se o obce, které nejsou napojeny na skupinové vodovody tj.
na vodárenské nádrže, ale spoléhají se pouze na lokální zdroje podzemní vody
s omezenou vydatností. Největší problémy s řešením dopadů dlouhodobého sucha má
jižní část kraje. Vzhledem k výše uvedenému se pro letošní rok podařilo zvýšit alokaci
finančních prostředků, které Kraj Vysočina poskytuje formou dotací do vodohospodářské
infrastruktury obcí, na více než 65 mil. Kč. Kromě dalších aktivit připravuje Kraj Vysočina
ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. seminář k problematice dlouhodobého sucha
a nedostatku vody, který by se měl uskutečnit v úterý 10. 10. 2017 od 14 hod. v sídle
kraje v Jihlavě. Dále bude probíhat ve dnech 5. 9. – 27. 9. 2017 v budově B Krajského
úřadu Kraje Vysočina výstava na téma Změna klimatu, jejíž vernisáž začíná ve
14:30 hod.

•

Výstava Země Živitelka v Českých Budějovicích
Ve dnech 24. 8. – 29. 8. 2017 se konal již 44. ročník mezinárodní výstavy Země živitelka
v Českých Budějovicích s logem „Zemědělství – život Vysočiny“ na téma obnova a rozvoj
venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní
a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní. Kraj
Vysočina prezentoval regionální potraviny v pavilonu T a potraviny typické pro zdravý
životní styl. V letošním roce se jednalo především o česnek a cibuli. Odbor životního
prostředí a zemědělství společně s Odborem sekretariátu hejtmana zajistil na stánku
Kraje Vysočina ochutnávku a prodej potravin z Vysočiny. Sobotní dožínky byly zpestřeny
vyřezáváním z dýní, které jsou výbornou zeleninou na vaření.

•

Den s Krajem Vysočina
Letošní den s Krajem Vysočina byl mimo jiné zaměřen na agrární sektor a široká
veřejnost měla možnost shlédnout drobné hospodářské zvířectvo – kachny, husy,
slepice, aj., včelaři představili výrobky z medu a zároveň si zástupci čtyř okresních
organizací převzali notebooky, které obdrželi v rámci akce Dobrý skutek za notebook.
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Zástupci odboru životního prostředí a zemědělství představili ve dvou stáncích ukázky
živých ryb a zajímavosti z jejich života a interaktivní prvky z lesní pedagogiky.
•

Monitoring kůrovce
Krajský úřad také zejména s ohledem na stále se zvyšující kůrovcové nebezpečí
realizuje ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně projekt. Tento projekt je zaměřen
na terénní šetření a snímkování zájmových lokalit bezpilotním letounem, jehož výstupem
bude zpracování dat a vyhotovení ortofotomap, návrh metodiky a klasifikace poškození
lesních porostů v zájmovém území metodami dálkového průzkumu Země. Projekt se
uskuteční na dvou lokalitách v kraji (Lesní družstvo Javoří, Lesní družstvo obcí Měřín).
Dále se připravují rekognoskační lety nad celým územím Kraje Vysočina, které budou
monitorovat poškození kůrovcem nejen na dřevinách smrku, ale i borovice a dalších
dřevin.

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 započalo s organizační a technickou přípravou voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Dne 15. 8. 2017 v 16. 00 hod. končila lhůta, ve které mohly
podat politické strany, politická hnutí a jejich koalice prostřednictvím svého zmocněnce
kandidátní listinu (OddOSČ převzalo celkem 24 kandidátních listin). Dne 23. 8. 2017
v 16.00 hod. končila lhůta, ve které mohly politické strany, politická hnutí a jejich koalice
prostřednictvím svého zmocněnce doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty,
případně měnit jejich pořadí. Dne 31. 8. 2017 do 16. 00 hod. mohou zmocněnci
volebních subjektů opravit nedostatky na kandidátní listině.

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. realizuje stavební práce
(zajišťuje OM). OKPPCR ve spolupráci s ORR a MVJ realizuje veřejnou zakázku na
výběr dodavatele expozic (probíhá hodnocení zakázky).
Připravovaný projekt
Program Interreg V-A AT-CZ – spolupráce s ORR na přípravě projektu Lidová kultura /
Volkskultur AT-CZ.

•

Projekty spolufinancované z ROP JV – fáze udržitelnosti
- Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ –
udržitelnost projektu končí 30. 5. 2019. Byla schválena 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.

•

Připravované a realizované záměry
- Spolupráce s OM na přípravě projektové dokumentace novostavby Krajské knihovny
Vysočiny v lokalitě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Spolupráce s Krajskou knihovnou
Vysočiny na přípravě dokumentace vnitřního vybavení.
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-

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 IROP, specifického cíle 3.1, výzvy č. 76
MUZEA II. – Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (příprava projektu
zaměřeného na optimalizaci péče o sbírky), Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková
organizace (příprava projektu zaměřeného na modernizaci expozic pobočky
v Moravských Budějovicích).
- 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 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 druhá vlna
dokladování požadovaných dokumentů.
- Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji
Vysočina (etapa II) – projekt předložen do 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). Na počátku srpna předloženy
podklady v rámci druhé vlny dokladování (VZ na dodavatele a doložení smluv
o spolupráci s participujícími obcemi).
- Schvalovací proces projektu návrhu vyznačení cyklotrasy Euro Velo č. 4.
- Handy cyklo maraton 2017 - ve dnech 3. – 4. 8. 2017 zajištění průjezdního bodu
ve Žďáře nad Sázavou – Pilská nádrž.

•

Dotační tituly na úseku OKPPCR
OKPPCR se ve sledovaném období zabýval následujícími dotačními tituly:
- dotace na oslavy obcí – administrace (kontrola vyúčtování, proplácení dotací),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (kontrola vyúčtování
a proplacení dotací),
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-

dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina – administrace (průběžná
kontrola obnov, kontrola závěrečných vyúčtování a proplacení dotací)
- dotace na předprojektovou dokumentaci obnovy kulturních památek - administrace
(průběžná kontrola obnov, kontrola závěrečných vyúčtování a proplacení dotací)
- grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2017“ – administrace
(průběžná kontrola obnov, kontrola závěrečných vyúčtování a proplacení dotací)
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2017“ – administrace
(uzavírání smluv o poskytnutí dotace)
„Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
turistických informačních center v Kraji Vysočina“ – administrace (konzultace,
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),
- grantový program Fondu Vysočiny „Klenotnice Vysočiny 2017“ – administrace
(kontrola a hodnocení žádostí, zpracování podkladů pro rozhodnutí orgánů kraje)
•

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 (MŽP ČR), vyhlášení VZ
na zpracování procesu SEA s příjmem nabídek do 21. 8. 2017.
- práce na Koncepci památkové péče na období 2017 - 2020 v návaznosti na
schválenou Koncepci památkové péče v České republice 2017-2020
- připravená smlouva o převzetí kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do
vlastnictví kraje vč. příloh byla odeslána na Biskupství českobudějovické

•

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),
- ukončena kontrola výkonu státní památkové péče Městského úřadu Nové Město na
Moravě
- dokončena aktualizace Plánu ochrany Moravských Budějovic a jeho odeslání
k připomínkování MK ČR a dalším dotčeným subjektům

ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKCÍ:
Odbor sekretariátu hejtmana (OSH):
− Ve dnech 20. – 23. 6. 2017 se uskutečnil projekt - odborné stáže běloruských lékařů
v zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina.
− Ve dnech 13. – 19. 8. 2017 se účastnili studenti z Užhorodské univerzity Letní
žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě.

13 (celkem 18)

ZK-05-2017- 03, př. 3
Počet stran: 18

−
−
−
−

Ve dnech 23. – 27. 8. 2017 proběhla návštěva delegace hasičů z partnerského
regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny v Kraji Vysočina.
Ve dnech 19. – 27. 8. 2017 se konal druhý ročník hokejového kempu pro hokejisty
(mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska.
Ve dnech 20. 8. - 1. 9. 2017 se konaly odborné stáže ukrajinských sociálních
pracovníků v sociálních zařízeních Kraje Vysočina.
Ve dnech 6. – 9. 9. 2017 proběhla návštěva delegace policie z partnerského regionu
Zakarpatská oblast Ukrajiny v Kraji Vysočina.

•

Podpora bezpečnosti v Kraji Vysočina – finanční dar Krajskému ředitelství policie
Kraje Vysočina
Příprava podkladů pro jednání RK a ZK k žádosti Krajského ředitelství policie Kraje
Vysočina, které požádalo v červnu Kraj Vysočina o finanční dar. Jedná se o částku 3 mil
Kč, které hodlá ředitelství využit ke zlepšení pracovních podmínek policistů
a zaměstnanců, se zaměřením především na zlepšení standardů pracovního vybavení
a prostředí v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Konkrétně na vytvoření
podmínek pro výkon služby po linii analytiky služby kriminální policie a vyšetřování, a to
k zajištění vybavení pro oblast kybernetické bezpečnosti, které by napomohlo k urychlení
procesů při vyšetřování a odstranění zatěžující administrativy.

•

Kontrola výkonu přenesené působnosti
Dne 27. června 2017 vykonalo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS) u krajského úřadu kontrolu v oblasti
krizového řízení za období od roku 2010 do 27. června 2017.
Kontrolní skupina MV-GŘ HZS závěrem svého kontrolního zjištění konstatovala, že
v kontrolovaném období bylo plnění úkolů stanovených Kraji Vysočina k zajištění
připravenosti na řešení krizových situací v souladu s rozsahem povinností vyplývajících
ze Zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
a Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Návštěva španělského velvyslance v Kraji Vysočina
Dne 20. července 2017 navštívil Kraj Vysočina velvyslanec Španělského království
v Praze Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. Na programu bylo přijetí hejtmanem Jiřím
Běhounkem a členy Rady kraje v sídle Kraje Vysočina, následovala návštěva Vysoké
školy polytechnické Jihlava a Gymnázia Jihlava, které dlouhodobě spolupracuje s jednou
španělskou střední školou nejen v rámci jazykové výuky. Odpoledne bylo věnované
návštěvě firmy Jihlavan, a. s., která významně obchoduje se španělskými partnery,
a města Telč, kde se pan velvyslanec v doprovodu náměstkyně hejtmana Jany
Fischerové setkal s představiteli města, návštěvu Kraje Vysočina zakončil prohlídkou
telčského zámku.
Francouzský lektor na středních školách v Kraji Vysočina
Oddělení vnějších vztahů spolu s odborem školství, mládeže a sportu
vyjednalo pokračování spolupráce s Jeanem Griffonem jako lektorem francouzštiny,
rodilým mluvčím. Lektor bude dále působit na šesti středních školách zřizovaných
Krajem Vysočina a spolupracovat s příspěvkovou organizací Vysočina Education i ve
školním roce 2017/2018.
Dva úspěšní žadatelé o středoškolská stipendia v partnerských regionech
Oddělení vnějších vztahů spolupracovalo s OŠMS při výběrovém řízení se žadateli
o stipendium podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium
na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Rada Kraje Vysočina
schválila přidělení stipendia dvěma studentům Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec, kteří
budou absolvovat školní rok 2017/2018 na lyceích ve městech Châlons-en-Champagne

•

•

•
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a Joinville v regionu Grand Est ve Francii. Oddělení vnějších vztahů pomáhá těmto
studentům se všemi potřebnými formalitami pro studium v zahraničí.
•

Návštěva z partnerské provincie Hubei
Kraj Vysočina navštívila na začátku července delegace z partnerské provincie Hubei
v Číně. Během pracovní návštěvy došlo na prioritní témata vzájemného partnerství –
spolupráce jednotlivých firem, oblast zdravotnictví, energetiky i zemědělství. Delegace
složená ze zástupců vedení čínské provincie a významných podnikatelů absolvovala na
Vysočině pracovní setkání se zástupci kraje, Krajské hospodářské komory a podnikatelů.

•

Vyslankyně německého velvyslanectví Christiana Markert navštívila 18. 7. 2017
Vysočinu
V sídle kraje se paní vyslankyně setkala s náměstkyní hejtmana paní Janou Fischerovou
a náměstkem hejtmana panem Vladimírem Novotným. Mezi tématy jednání byla
například podpora technického školství, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil,
jazykové vzdělávání, nebo spolupráce škol a firem. Konkrétní spolupráci střední
technické školy a velkého zaměstnavatele měla možnost paní Markert v praxi vidět ve
společnosti Bosch Diesel Jihlava. Odpolední program byl věnován návštěvě památek
UNESCO v Třebíči.

•

•

Mladá univerzita Waldviertel - Vysočina 2017
9. ročník velmi úspěšné aktivity v oblasti spolupráce Kraje Vysočina s Dolním
Rakouskem s názvem Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina 2017 proběhl v termínu
od 6. do 11. srpna. Mottem letošního ročníku, kterého se zúčastnilo 100 českých
i rakouských dětí ve věku 11 až 14 let, bylo „Objev v sobě badatele“. Středeční program
probíhal v Jihlavě, kde mladí studenti v sídle krajského úřadu absolvovali 3 přednášky
z oblasti vědy a techniky, cestování a vesmírného bádání. Další tematické workshopy
pak probíhaly v Jihlavě na Gymnáziu, v ZOO, v Domově dětí a mládeže, v Oblastní
galerii Vysočiny a také v Třebíči v Centru Alternátor. Mladou univerzitu již tradičně
zakončil závěrečný ceremoniál v Raabsu an der Thaya, kterého se zúčastnil také
hejtman Kraje Vysočina.
44. ročník mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy Agrokomplex Nitra
Největší výstava svého druhu na Slovensku, které se pracovně zúčastnil i radní Kraje
Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí Martin Hyský. Na Agrokomplexu
2017 se od 16. do 20. srpna prezentovalo 105 vystavovatelů z osmi zemí včetně České
republiky. Návštěva byla využita především pro projednání další spolupráce mezi
partnerskými regiony, a to hlavně v oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí.
Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnil premiér Robert Fico, předseda Národní rady
Slovenské republiky Andrej Danko, předseda Nitranského samosprávného kraje Milan
Belica i primátor Nitry, za Českou republiku například zástupci Agrární komory.
Agrokomplexu Nitra se tradičně zúčastňují firmy z mnoha zemí celého světa a vrcholní
představitelé politiky a hospodářství ze Slovenska i zahraničí. Krajská delegace
navštívila nejen výstavu Agrokomplex, ale prohlédla si i Nitranský hrad, zavítala i do
Vodného mlýna Kollárovo a navštívila město Komárno. Zajímavá je možnost srovnání
s obdobnou českou výstavou Země živitelka, která proběhla koncem srpna v Českých
Budějovicích a kde se Kraj Vysočina již tradičně aktivně prezentoval. Letos se na Zemi
živitelku poprvé přejeli podívat i partneři z Nitranského kraje v čele s podpředsedou
Ladislavem Marenčákem.
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Odbor regionálního rozvoje (ORR):
•

Kotlíkové dotace
Ve sledovaném období bylo doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši
238,8 mil. Kč na další vlnu kotlíkových dotací. Byla připravena Pravidla Rady Kraje
Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech, která
budou vyhlášena v druhé polovině září 2017. Jsou připravovány kulaté stoly pro občany,
které budou uskutečněny v ORP v období mezi vyhlášením výzvy a zahájením příjmu
žádostí.
V rámci první vlny kotlíkových dotací bylo již finálně schváleno a proplaceno 1992
závěrečných zpráv z celkového počtu 2217 aktivních smluv.

•

Nová drobná lesní technika
Od 13. 6. do 24. 8. 2017 zpracovával odbor regionálního rozvoje žádosti předložené dle
Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní
techniku. Celkem bylo předloženo 551 žádostí za více jak 11 mil. Kč. Z tohoto počtu bylo
doporučeno k podpoře 516 žádostí ve výši téměř 10,4 mil. Kč. Po ukončení
administrativní kontroly byly žádosti předány na OŽPZ k přípravě podkladů pro jednání
rady kraje a zastupitelstva kraje a následnému uzavření smluv.

•

Vesnice roku
Ve čtvrtek 3. 8. 2017 jsme ve spolupráci s kolegy z OSH a OI zorganizovali slavnostní
vyhlášení výsledků regionálního kola soutěže Vesnice roku 2017. Vyhlášení proběhlo
v obci Heřmanov, která získala v letošním roce zlatou stuhu a titul Vesnice Kraje
Vysočina roku 2017. Z letos přihlášených 14 obcí jich 10 bylo oceněno. Vítěz krajského
kola soutěže a držitelé oranžové a zelené stuhy postupují do celostátního kola.

•

Klimatour 2017
Ve dnech 20. – 22. 6. jsme organizačně zajistili šestý ročník ekologické cykloštafety.
Peloton propojil mateřské a základní školy v Urbanově, Staré Říši, Telči, Krahulčí
a Mrákotíně. V rámci programu Klimatour se pro žáky prvního stupně telčských
základních škol uskutečnil v Panském dvoře v Telči dne 21. 6. „Envi Den“, který byl
zaměřený na předcházení vzniku a recyklaci odpadu. Na jeho realizaci spolupracovali
odbor životního prostředí, krajský cyklokoordinátor, pracovníci SZÚ Jihlava, Elektrowin,
FCC Česká republika, s.r.o., Geopark Vysočina a Záchranná stanice Pavlov. Do
programu a připravených workshopů Klimatour 2017 se aktivně zapojilo 600 žáků.

•

Kulatý stůl k aktuálním problémům v zemědělství na Vysočině v rámci Polního dne
2017
Dne 22. 6. se v rámci Polního dne uskutečnil kulatý stůl na téma aktuální problémy
v zemědělství na Vysočině. Účastníci diskutovali o připravované Vyhlášce o ochraně
zemědělské půdy před erozí, nedostatku mladých lidí se zájmem dlouhodobě pracovat
v agrárním sektoru a o nutnosti zvýšení propagace potravin vyrobených v regionu
Vysočiny. Polní den a kulatý stůl byly zrealizovány ve spolupráci s kolegy z odboru
životního prostředí a zemědělství.

•

Setkání regionalistů
Dne 21. 6. 2017 se v Jihlavě uskutečnilo pravidelné setkání zástupců Kraje Vysočina
s pracovníky z obcí s rozšířenou působností, kteří mají v náplni práce oblast regionálního
rozvoje a související témata. V rámci setkání zazněly aktuální informace o stavu čerpání
prostředků v Integrovaném regionálním operačním programu v Kraji Vysočina, informace
o aktualizaci Regionálního akčního plánu a k tzv. kotlíkovým dotacím, dále pak shrnutí
průběhu letošního ročníku Čisté Vysočiny a ohlédnutí za dalšími úspěšnými aktivitami
v oblasti Zdravého Kraje Vysočina a místní Agendy 21. Závěrem jednání byl představen
projekt Obecní pozemek.cz, který si klade za cíl pomocí jednoduchého webového portálu
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zlepšit dostupnost informací o obecních pozemcích. Setkání regionalistů se uskutečnilo
pod záštitou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina.
•

10. zasedání Regionální stálé konference
Dne 11. 9. 2017 proběhne 10. zasedání Regionální stálé konference pro území Kraje
Vysočina („RSK“), regionální partnerské platformy, která se v programovém období
2014 - 2020 podílí na implementaci principů územní dimenze a naplňování akčního plánu
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020. Mezi hlavními projednávanými body
bude schválení pravidelné každoroční aktualizace Regionálního akčního plánu, dále pak
pozice ČR k politice soudržnosti po roce 2020, informace o stavu čerpání za Kraj
Vysočina v jednotlivých operačních programech, aktuální informace o realizaci
integrovaných nástrojů v Kraji Vysočina (strategie CLLD, IPRÚ Jihlavské sídelní
aglomerace) a další aktuální témata.

•

Evropský region Dunaj-Vltava
Koncem června byla vyhlášena fotografická soutěž ERDV, která je spojená s propagací
nové cyklistické brožury „28 nejhezčích jednodenních výletů“. Ve stejném období byla
zveřejněna nabídka hospitačního programu pro studenty pedagogických fakult se
zaměřením na germanistiku a stipendijního programu ERDV pro studenty vysokých škol
na území ERDV, kteří absolvují v rámci programu Erasmus+ zimní semestr 2017/2018
v některém z regionů ERDV. Dále byla natočena série videospotů, představující vysoké
školy v jednotlivých regionech ERDV. 8. 9. 2017 proběhne prezentace ERDV v rámci
Dne s Krajem Vysočina.

•

Hodnocení projektů podaných v rámci Programu spolupráce INTERREG AT-CZ
Celkem deset projektů, které byly podány do dalšího kola uzávěrky Programu
přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, bylo v červnu
hodnoceno externími experty z hlediska jejich kvality. Hodnocení koordinuje ORR jako
regionální kontaktní místo tohoto programu. Ve čtyřech projektech je zapojen partner
z Vysočiny. Tyto projekty budou schvalovány na jednání monitorovacího výboru
programu, který se uskuteční ve dnech 12. – 13. 9. v Dolním Rakousku.

•

Exkurze zástupců obcí a mikroregionů z Dolního Rakouska
Ve středu 12. července 2017 zavítala na Vysočinu exkurze složená ze zástupců
dolnorakouských obcí, mikroregionů a subjektů zabývajících se regionálním rozvojem na
lokální úrovni. Program exkurze byl zajištěn ze strany Kraje Vysočina a města Telč.
Účastníci exkurze byli seznámeni s fungováním MAS a mikroregionů na Vysočině
a s příklady dobré praxe při realizaci projektů z různých dotačních titulů.

•

Podpis Memoranda of Understanding v rámci Programu spolupráce INTERREG ATCZ
V pondělí 4. září bude na českém velvyslanectví ve Vídni slavnostně podepsáno
Memorandum of Understaning mezi Českou republikou a Rakouskem v rámci
přeshraničního Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.
Tento dokument je důležitou součástí pro úspěšnou implementaci tohoto programu. Kraj
Vysočina se tohoto jednání bude účastnit s ostatními kraji na AT-CZ hranici.

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

Legislativa
OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 52 materiálům zaslaným do meziresortního
připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny k 6 návrhům zákona, k 6 návrhům
nařízení vlády, k 29 návrhům vyhlášek a k 11 návrhům materiálů nelegislativní povahy.
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Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):
•

Katalog vzdělávacích akcí na II. pololetí roku 2017
OddŘLZ v měsíci červenci vydalo katalog vzdělávacích akcí na II. pololetí 2017, které
budou realizovány v prostorách sídla kraje. Katalog reflektuje potřeby vznesené
prostřednictvím vedoucích zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu. Obsahuje
nejen odborná témata reagující na legislativní změny a potřeby vyvolané výkonem
v praxi, ale i obecná témata, která se týkají práce s různými databázemi a aplikacemi
úřadu. Je určen pro zaměstnance Kraje Vysočina, ale i jim řízených příspěvkových
organizací. Volná kapacita je nabízena také účastníkům z obcí s pověřeným obecným
úřadem i obcím s rozšířenou působností. Katalog je zavěšen na intranetu krajského
úřadu a na Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina, dále byl elektronicky
distribuován na obce s pověřeným obecním úřadem a na obce s rozšířenou působností
v kraji k možnému využití.

•

2. ročník regionální konference Společenská odpovědnost organizací
Dne 21. září 2017 pořádá v sídle Kraje Vysočina oddělení řízení lidských zdrojů 2. ročník
regionální konference Společenská odpovědnost organizací. Konference si klade za cíl
zvýšení povědomí o problematice společenské odpovědnosti mezi organizacemi, jejich
zaměstnanci, jejich obchodními i jinými partnery, orgány regionální a místní samosprávy
a širokou veřejností a zvýšení prestiže organizací orientujících se na tuto problematiku.
Druhý ročník regionální konference navazuje na vyhlášení druhého ročníku Ceny
hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Konference se koná pod
záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

•

Podklady pro návrh rozpočtu 2018 Kapitoly krajský úřad
OddŘLZ v daném období připravilo podklady pro návrh rozpočtu na Kapitole krajský úřad
pro rok 2018, zejména pro osobní výdaje, věcné výdaje a ostatní neinvestiční výdaje,
které se týkají personálních, pracovněprávních a souvisejících záležitostí.

•

Informační systém o platech
OddŘLZ v daném období realizovalo (odborná stránka věci) ve spolupráci s OI
(technická stránka věci) sběr dat dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 328/2013 Sb., kterým se stanoví rozsah
a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech, ve znění pozdějších
předpisů. Sběr dat a odevzdání přehledu o vyplacených platech za první pololetí roku
2017 na Ministerstvo financí České republiky proběhlo za příspěvkové organizace
zřízené krajem a za Kraj Vysočina jako zaměstnavatele zaměstnanců zařazených do
krajského úřadu.

V Jihlavě dne 25. 8. 2017
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