Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 13. prosince 2010
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 13. 12. 2010
v 10:04 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 52 členů zastupitelstva kraje,
3 členové byli nepřítomni.
Z účasti na zasedání byli omluveni: Ing. Jaroslav Faltýnek, Miroslava Vlčková,
JUDr. Ing. Petr Wisiński.
Zahájení zasedání se neúčastnila Hana Kaštilová Tesařová (příchod v 10:19 hod.).
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík

1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Tesařík zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku Veroniku
Dresslerovou, hlasovací zařízení obsluhuje a hlasování spouští Ing. Niče, vedoucí
kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním skrutátorem.
Informoval, že 6. 10. 2010 obdržel od paní poslankyně MUDr. Jitky Chalánkové
písemné oznámení o odstoupení z funkce člena Zastupitelstva Olomouckého kraje
(ZOK). O této skutečnosti jsou zastupitelé informování v materiálu č. 1.1. v rámci
programu dnešního jednání zastupitelstva. Ze zákona nastupuje na uprázdněný
mandát náhradník, kterým je Leoš Hannig. Členem ZOK se stal již od 7. 10. 2010
a aby se mohl ujmout svých práv a povinností, musí složit na začátku dnešního
zastupitelstva slib. Poprosil Ing. Niče o přečtení slibu.
Ing. Niče: Přečetl slib člena zastupitelstva: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje
a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
Leoš Hannig: Slovem „Slibuji“ splnil povinnost uloženou zákonem a v krátkosti se
členům zastupitelstva představil.

Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
ČSSD
Bc. Miroslav Petřík
ODS
Bc. Dalibor Horák
KSČM
Ing. Miroslav Marek
KDU-ČSL
Ing. Pavel Horák
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
ČSSD
Ing. Josef Kopečný
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ODS
Josef Sobotík
KSČM
Mgr. Alena Hlavešová
KDU-ČSL
Ing. Pavel Horák
Přítomno 51, pro 48, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 24. 9. 2010 nebyly
vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva Olomouckého
kraje se tedy zápis považuje za schválený.

K dotazům členů zastupitelstva vzneseným na posledním zasedání dne 24. 9. 2010:
K bodu 16 „Krajský plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“
požádali MUDr. Sumara, Doc. Vomáčka a MUDr. Chalánková o předložení tabulky
připomínkového řízení.
PhDr. Čožíková, vedoucí OSV, předala tabulku připomínkového řízení členům ZOK
ihned po ukončení zasedání.
K bodu 36 „Olomouc region Card – zajištění dalšího fungování projektu“ požádal
Ing. Marek o vyhodnocení dosavadního života karty.
Ing. Niče, vedoucí KH, zajistil zaslání požadovaných informací e-mailem dne
27. 9. 2010.

Ing. Tesařík avizoval, že k bodu 22 dnešního programu pod názvem Protipovodňová
opatření na území Olomouckého kraje je přizván na 12:00 hod. generální ředitel
Povodí Moravy, s.p., Ing. Radim Světlík.
Připomněl, že návrhy na úpravy, změny a doplnění usnesení, navrženého
v materiálu pro jednání zastupitelstva, předloženého zastupitelstvu dle
§ 7 odst. 4 jednacího řádu, se předkládají předsedajícímu písemně.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. První část materiálů byla zastupitelům zaslána
dne 24. 11. 2010, druhá část materiálů projednaných na jednání Rady Olomouckého
kraje (ROK) 2. 12. 2010 byla zaslána 6. 12. 2010. Navrhl doplnit program o body
39.1. Různé - příspěvek obci Bukovany, 39.2. Různé - žádost Arcidiecézní charity
Olomouc o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje (OK) a 39.3. Různé - Rozdělení
finančních darů příspěvkovým organizacím a jednotkám sborů dobrovolných hasičů
obcí OK na následky povodní v květnu 2010. Z programu jednání byl stažen bod
č. 16. Na stůl byla předložena Příloha č. 6 k bodu 3.
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Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání

1.1.

Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje

2.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

4.1.

Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – dodatky ke smlouvám

4.2.

Prodloužení termínu vrácení půjčky pro obec Bílá Voda – dodatek ke smlouvě

5.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny

5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny – DODATEK
5.2.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
Olomouckého kraje

5.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
Olomouckého kraje – DODATEK
5.3.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na
poskytování sociálních služeb

5.4.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - příspěvky ze státního rozpočtu obcím
Olomouckého kraje na rok 2010 - úprava

5.5.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - žádost města Kostelec na Hané

5.6.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - Významné projekty Olomouckého kraje

5.7.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - plnění rozpočtu k 31. 10. 2010

6.

Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou
v roce 2011

7.

Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnou železniční osobní
dopravou v roce 2011

8.

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu

9.

Plnění podmínek smlouvy o závazku veřejné služby veřejné linkové dopravy týkající se
poskytnutého příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty v základní dopravní obslužnosti
dopravci VOJTILA TRANS s.r.o.

10.

Generel veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji

11.

Žádost o navýšení finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty železničního
dopravce Veolia Transport Morava a.s. v roce 2010

12.

Priority státních dopravních staveb na území Olomouckého kraje

13.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
13.1.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku - DODATEK
13.2. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
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13.2.1. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku - DODATEK
13.3. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
13.3.1. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
13.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
13.4.1. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku - DODATEK
13.5. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
13.5.1. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku DODATEK
14.

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

15.

Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti sportu v roce 2011

16.

Hodnocení projektů v rámci globálních grantů Olomouckého kraje OPVK

17.

Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2011

18.

Navýšení dotace Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu

19.

Žádost městyse Náměšť na Hané o prominutí povinnosti vrátit nevyčerpanou část
poskytnuté dotace

20.

Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje

21.

Poskytnutí příspěvku obcím na řešení kalamitního přemnožení komárů

22.

Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

23.

Úprava č. 2 Pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na
území Olomouckého kraje pro období 2007 - 2013

24.

Organizační záležitosti příspěvkových organizací v sociální oblasti a změna zřizovací
listiny

25.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011-2014

26.

Nemocnice Olomouckého kraje, a. s. – zvýšení základního kapitálu peněžitým
vkladem

27.

Program obnovy venkova 2011 - oblasti podpory

28.

Řešení nezaměstnanosti v Olomouckém kraji - plán dalších aktivit

29.

Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize - poskytnutí
příspěvku na zateplení a výměnu oken

30.

Spolupráce s partnerským regionem Vojvodina – společný projekt v oblasti
regionálního rozvoje

31.

Plnění podmínek Smluv o poskytnutí finanční podpory na akce v rámci Společného
regionálního operačního programu

32.

Aktualizace plánu investičních akcí z oblasti školství na rok 2010

33.

Schválení financování projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji"
předloženého do Integrovaného Operačního programu
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34.

Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého
kraje na rok 2011

35.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

35.1. Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje - Výbor pro zdravotnictví
36.1. Smlouva o půjčce pro Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
36.2. Dodatek ke smlouvě o půjčce a příspěvku na realizaci projektu „Běžecké lyžování
v Jeseníkách“
36.3. Dodatek ke smlouvě o půjčce na realizaci projektu „Jeseníky turistům“
37.

Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti
vodohospodářské infrastruktury

38.

Poskytnutí příspěvku Folklornímu sdružení ČR na uspořádání Národního krojového
plesu

39.

Různé

39.1. Různé - příspěvek obci Bukovany
39.2. Různé - žádost Arcidiecézní charity Olomouc o příspěvek z rozpočtu Olomouckého
kraje
39.3. Různé - Rozdělení finančních darů příspěvkovým organizacím a jednotkám sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na následky povodní v květnu 2010
40.

Závěr

Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
schvaluje upravený program 17. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 13. 12. 2010

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/1/2010
Přítomno 52, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

1.1.

Změna ve složení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vše potřebné bylo učiněno již v úvodu
zasedání. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
V důvodové zprávě na str. 1 byla provedena oprava v datu zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje, které bylo přesunuto z 10. 12. 2010 na 13. 10. 2010.
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Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2.
bere na vědomí
a) zánik mandátu člena Zastupitelstva Olomouckého kraje - odstoupení z funkce,
MUDr. Jitky Chalánkové ke dni 6. října 2010
b) složení slibu novým členem Zastupitelstva Olomouckého kraje panem Leošem
Hannigem

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/2/2010
Přítomno 52, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

2.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/3/2010
Přítomno 52, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Připomněl, že na stůl byla předložena Příloha
č. 6 důvodové zprávy.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/4/2010
Přítomno 52, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

4.1. Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatky ke smlouvám
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Obsahem dodatku je pouze upřesnění výkladu
ze strany Řídícího orgánu operačního programu s tím, že se jedná o změnu sankcí
za nedodržení hodnot u nápočtových monitorovacích indikátorů, změn kódů a názvů
monitorovacích indikátorů a doplnění nápočtových monitorovacích indikátorů dle
smluv v části I. V části II. je návrh dodatku ke smlouvě s příjemcem podpory Vyšší
odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická. V rámci projektu bylo
pořízeno 180 ks notebooků a příjemce žádá o možnost zapůjčení tohoto zařízení pro
žáky školy, a to s ohledem na udržitelnost projektu, která činí 5 let od ukončení
realizace projektu.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/5/2010
Přítomno 52, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

4.2. Prodloužení termínu vrácení půjčky pro obec Bílá Voda – dodatek
ke smlouvě
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Rozhodnutím zastupitelstva bylo schváleno
poskytnutí bezúročné půjčky obci Bílá Voda ve výši 6,94 mil. Kč se splatností do
31. 12. 2010. Partnery projektu jsou dále obec Zabkowice a obec Zlaty Stok, hlavním
partnerem jsou Zabkowice. Vzhledem k prodloužení administrativní činnosti žádá
obec Bílá Voda zastupitelstvo o prodloužení termínu splatnosti do 31. 12. 2011.
Přílohou důvodové zprávy je dodatek č. 1 a žádost obce Bílá Voda.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/6/2010
Přítomno 52, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Požádal o doplnění usnesení o bod 3, který
obsahuje zmocnění pro ROK k provádění všech rozpočtových změn týkajících se
rozpočtu OK v období do 31. 12. 2010, aby se nemuselo svolávat mimořádné
zastupitelstvo pokud by ještě přišly dotace nebo podobné platby.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v Příloze č. 1, Příloze č. 2, Příloze č. 3, Příloze č. 4 a Příloze č. 5
2.
schvaluje rozpočtové změny v Příloze č. 6 a Příloze č. 7
3.
zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění všech rozpočtových změn,
týkajících se rozpočtu Olomouckého kraje v období do 31. 12. 2010

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/7/2010
Přítomno 52, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny – DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Příloha č. 1 se týká rozpočtových změn, které
jsou v kompetenci rady, zastupitelstvo je bere na vědomí. Příloha č. 2 (str. 21)
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obsahuje dvě rozpočtové změny v kompetenci zastupitelstva. Na str. 22 je celková
bilance rozpočtu, která se pohybuje těsně pod 11 mld. Kč.
Ing. Tesařík Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/8/2010
Přítomno 52, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

5.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/9/2010
Přítomno 52, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

5.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o tři typy státních dotací. První část
se týká výplaty dávek sociální péče, rozpis pro jednotlivé obce je uveden v tabulce.
Úhrnem se jedná o 437 mil. Kč, úprava byla pouze 4 mil. Kč. Druhý typ jsou dotace
na realizaci akce EU peníze školám. Rozpis ukazuje, že se jedná o částku 2.622.698
Kč. Třetí je dotace pro obec Lipová-lázně na realizaci programu péče o krajinu
v částce téměř 15 tis. Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/10/2010
Přítomno 52, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

5.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/11/2010
Přítomno 52, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
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5.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - příspěvky ze státního rozpočtu
obcím Olomouckého kraje na rok 2010 - úprava
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/12/2010
Přítomno 52, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

5.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - žádost města Kostelec na
Hané
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o prodloužení splatnosti půjčky,
kterou schválilo ZOK ve výši 10,5 mil. Kč na významnou cyklostezku mezi
Prostějovem a Kostelcem na Hané. Rada doporučuje zastupitelstvu vyhovět
prodloužením termínu do 30. 4. 2011 i přesto, že starosta města požádal
o prodloužení půjčky až do konce listopadu 2011. Navržený termín byl stanoven po
projednání se starostou a hejtmanem, který je současně předsedou regionální rady.
Termín 30. 4. 2010 bude dostačující pro čerpání peněz z ROPu a pro vrácení půjčky.
Ing. Tesařík: Potvrdil projednání dané problematiky s panem starostou Ladislavem
Hynkem a ředitelem Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
Ing. Ivanem Matulíkem.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/13/2010
Přítomno 52 pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

5.6. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2010

-

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Předkládány jsou poslední žádosti
o Významné projekty, u kterých není navrženo krytí. Rada se shodla, že v letošním
roce považuje vyčerpanou částku na Významné projekty za konečnou, proto
nedoporučuje podpořit další projekty. V roce 2010 bylo vykryto 97 projektů v úhrnné
částce 48 mil. Kč, což je dostatečná suma i vzhledem k omezeným zdrojům.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: Dotázal se, kde se budou schvalovat pravidla na rok 2011.
RNDr. Kosatík: Na dnešním jednání zastupitelstva, v návrhu rozpočtu na rok 2011
jsou součástí příloh i pravidla na příští rok.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/14/2010
Přítomno 52, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

5.7.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - plnění rozpočtu k 31. 10. 2010

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Klíčové jsou poslední dvě strany. Na str. 48 je
vidět celkové saldo vlastních příjmů a vlastních výdajů OK v částce 721 mil. Kč. Na
str. 49 je uvedeno saldo celkových příjmů a výdajů OK, které je k datu 31. 10. 2010
ve výši 1.045 mil. Kč. Plnění rozpočtu z hlediska dotací do jisté míry zkresluje, jak
rozpočet na konci roku opravdu dopadne. Doplnil informace ke konci listopadu, kde
přeplnění skutečných daňových příjmů OK proti odhadovaným rozpočtovaným je
11 mil. Kč. Rozpočet se vyvíjí relativně příznivě a bude záležet na tom, jak dopadne
poslední prosincová tranše.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/15/2010
Přítomno 52, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

6.
Zajištění dopravní obslužnosti
linkovou osobní dopravou v roce 2011

Olomouckého

kraje

veřejnou

Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Rozsah dopravní obslužnosti bude na příští rok
nejen dodržen, ale v autobusové linkové dopravě bude mírně navýšen na
17,6 mil. km. Celková částka na dopravní obslužnost veřejnou linkovou osobní
dopravou činí 344.691 tis. Kč. Souhrnnou sumu, kterou kraj tento rok věnuje na
dopravní obslužnost, včetně drážní, bude cca 734 mil. Kč. Veřejnou linkovou
dopravu zajišťuje 18 dopravců. Jejich činnost průběžně kontroluje odbor dopravy
a silničního hospodářství. Nyní je zpracována o všech těchto dopravcích souhrnná
zpráva, která je v případě zájmu zastupitelům k dispozici. Součástí materiálu je
informace o uzavření dodatku smluv o závazku veřejné služby, kterým bude
prodloužena jejich účinnost do 31. 12. 2017. Důvodem je umožnit dopravcům ve
veřejné linkové dopravě čerpání finančních prostředků z regionálních operačních
programů na základě vyhlášené výzvy v prioritní ose Doprava. Dodal, že je možné
v případě potřeby smlouvu vypovědět s roční výpovědní lhůtou. Zákon umožňuje
i odebrání licence za nekorektní jednání dopravců.
Ing. Tesařík: Požádal, aby byla v zápise uvedena informace týkající se prodloužení
smlouvy s dopravcem VOJTILA TRANS, s.r.o. Tento dopravce zatím nemá
dořešenou úhradu penále vůči Olomouckému kraji (blíže v materiálu bod bodem
č. 9). Prodloužení smlouvy s firmou VOJTILA TRANS, s.r.o., je proto podmíněno
úhradou penále v termínu do 31. 1. 2011.
Vyzval zastupitele k dotazům.
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Bc. Horák: Informoval, že se záležitost dopravce VOJTILA TRANS, s.r.o., úzce
dotýká města Uničov. Dotázal se, jak se bude situace řešit, pokud dopravce
podmínku nesplní.
Mgr. Mačák: Na jednání dne 6. 12. 2010 zástupci VOJTILA TRANS, s.r.o., uznali
své pochybení a slíbili, že závazky vůči Olomouckému kraji bezvýhradně splní.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/16/2010
Přítomno 51, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

7.
Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého
železniční osobní dopravou v roce 2011

kraje

veřejnou

Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Na příští rok schvalujeme rozsah dopravní
obslužnosti zhruba 6 mil. vlkm. V rozpočtu je vyčleněna částka ve výši 389 mil. Kč,
z toho 371 mil. Kč pro České dráhy, a.s., a 17 mil. Kč pro dopravce Veolia Transport
Morava, a.s. Železniční osobní doprava nebyla objednána na dvou tratích, a to
Litovel předměstí – Mladeč a Velká Kraš – Vidnava. Doprava na trati Velká Kraš –
Vidnava bude plně nahrazena autobusovou linkovou dopravou. V rozpočtu je na ni
vyčleněna částka 1 mil. Kč. Minulý týden proběhlo jednání za účasti starostek obcí
a bylo dohodnuto, že pokud ještě praxe ukáže nějaké nedostatky, vyřeší se při další
změně jízdního řádu. Ze strany ministerstva dopravy jsou snahy o redukci regionální
železniční dopravy, Olomoucký kraj tlak ustál a nebyly zrušeny žádné tratě.
Připomněl, že kraje zásluhou memoranda a desetiletých smluv zachrání v průměru
minimálně 12 regionálních tratí, což je v době vysoké nezaměstnanosti velkým
přínosem.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Tesařík: Vznesl dotaz k údajně plánované změně na trati Šumperk – Kouty nad
Desnou – Petrov nad Desnou – Sobotín, kde osobní železniční dopravu provozuje
Svazek obcí údolí Desné. O tomto se dozvěděl z rádia.
Ing. Mikulec: Informoval, že je předsedou svazku obcí do první valné hromady, která
proběhne 22. 12. 2010. Minulé vedení si nechalo zpracovat rozsáhlou studii, která
popisovala veškeré poměry na železnici. Jsou zde velmi složité právní a ekonomické
vztahy především z toho důvodu, že svazek obcí není standardním
majitelem/provozovatelem ve vztahu k různým dotacím a jiným legislativním
záležitostem. V souladu s právními předpisy bylo vyhlášeno výběrové řízení na
nového provozovatele dráhy, které stále probíhá. Je předpoklad, že dojde
k zásadním změnám ve vedení svazku.
Ing. Tesařík: Konstatoval, že pokud se týká objednávky vlkm, žádna změna
avizovaná není.
Ing. Mikulec: Potvrdil, že v tomto směru nejspíš ke změnám nedojde.
Mgr. Mačák: Doplnil, že jsou s Ing. Mikulcem i zástupci svazku obcí v úzkém
kontaktu a situaci pečlivě konzultují.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/17/2010
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

8.

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - návrh rozpočtu

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Na minulém jednání zastupitelstva
24. 9. 2010 byl schválen Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2011 2012. Dnes předkládaný návrh rozpočtu z tohoto materiálu vychází, některá čísla
byla aktualizována. Na str. 2 důvodové zprávy a v následných tabulkách se lze
dočíst, že se očekává růst daňových příjmů meziročně zhruba o tři procenta. Mezi
roky 2011 a 2012 se očekává růst 4 %. V minulých deseti letech rostly daňové příjmy
meziročně i o 5, o 7 %. Na str. 2 je také uvedeno, že se do našeho rozpočtu
promítají některá rozhodnutí centrálních orgánů, a to pro OK s minusovým
znaménkem. Olomouckému kraji tak vznikají nové výdaje, které musí zabezpečit.
Požádal o provedení opravy na str. 2 důvodové zprávy v odstavcích 4a) a 4b):
4a) – „1,92 %“ bude opraveno na „2,73 %“ a částka „13 790 mil. Kč“ bude
opravena na „19 561 mil. Kč“. Nově bude tento odstavec znít: a) výdaje na
dopravní obslužnosti (zejména drážní), která je oproti roku 2010 vyšší o 2,73 %,
což představuje nárůst o 19 561 mil. Kč. Chyba byla způsobena tím, že při
projednávání rozpočtu v druhém čtení došlo k některým úpravám, které do
důvodové zprávy nebyly promítnuty. V tabulkách jsou údaje správně.
4b) – „mil.“ bude opraveno na „tis.“. Nově bude tento odstavec znít: výdaje na
provoz příspěvkových organizací v sociální oblasti nárůst oproti roku 2010
o 26 037 tis. Kč, což je nárůst o 16,75 % (viz bod č. 6).
Další dopady na rozpočet vlivem vlády, jsou rozhodnutí z 11. 8. 2010
a 22. 9. 2010, kterým se stanovilo, že se od příštího roku nebudou ze státního
rozpočtu kofinancovat nově zahajované projekty krajů, které jsou financovány
z regionálních operačních programů. Tento dopad je odhadován ve výši 20 mil. Kč.
V bodě 5 důvodové zprávy je uvedeno, že kraj dostane i menší příspěvek na výkon
státní správy, a to o 7,258 mil. Kč. Po sečtení všech položek vyjde částka 73 mil. Kč,
o kterou kraj dostane méně, přitom všechny agendy bude muset pokrýt z vlastních
daňových příjmů. V návrhu státního rozpočtu na rok 2011 je nyní navrženo pro
sociální oblast 6,1 mld. Kč, což je o 700 mil. Kč méně oproti roku 2010. Tuto situaci
není nutné řešit ihned, také na začátku letošního roku nebyla jasná konečná částka
jak z hlediska státního rozpočtu, tak příspěvku OK. Krajské příspěvkové organizace
jsou pokryty a minimálně polovinu roku zvládnou bez problémů. Vývoj státních dotací
bude průběžně sledován a v případě potřeby bude nutné najít nové zdroje. Co se
týká externích finančních zdrojů, OK má otevřen úvěrový rámec u EIB na částku
3 mld. Kč. Smlouva je z roku 2007 a z celkové částky bylo zatím vyčerpáno
1,4 mld. Kč, tedy necelá polovina. V rozpočtu příštího roku se předpokládá čerpání
další tranše v částce 500 mil. Kč. Z úvěru KB se předpokládá čerpání ve výši 180
mil. Kč. Hraniční dluhová služba stanovená usnesením vlády je ve výši 30 %. OK je
v tuto chvíli na čísle 5,78 % a v následujících dvou letech, čili do skončení volebního
období se nepředpokládá překročení 10 %. Upozornil na Přílohu č. 1 na str. 9, která
obsahuje sumární čísla příjmů a výdajů OK. Podle posledních řádků obou tabulek je
vidět, že rozpočet je vyrovnaný, a to na částce 4.412.375 tis. Kč. Daňové příjmy na
řádku 1 jsou prognózovány proti letošnímu roku v 3% nárůstu. Nárůst rozpočtu
(příjmy a výdaje celkem) se odhaduje zhruba o 8 %. Je to dáno zapojením externích
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zdrojů - 500 mil. Kč EIB, 180 mil. Kč KB. Provozní výdaje jsou uvedeny ve spodní
tabulce v řádcích 1 a 2. Krajský úřad a jeho odbory mají nárůst pouze o 1,1 %
a příspěvkové organizace o 2 %.
Upozornil na chybu v tabulce na str. 38 v řádku Celkem, posledním sloupci, kde má
být správně uvedeno číslo 100.
Zmínil Přílohu č. 5, která obsahuje přímou podporu kraje ve třech oblastech:
Kultura a významné kulturní počiny v OK (str. 157) – 11 kulturních akcí ve výši
6,75 mil. Kč. Celková částka na oblast kultury zůstává v návrhu rozpočtu ve
stejné výši jako v letošním roce.
Oblast podpory vrcholných sportovních klubů na území OK (str. 155-156) – 16
sportovních klubů v částce 23 mil. Kč, 1 mil. Kč zůstane na sportovní granty pro
jednotlivé menší sportovní kluby a na sportovní akce konané v příštím roce na
území OK.
Podpora vysokým školám, které mají sídlo na území OK (str. 158) – přímá
podpora třem vysokým školám se sídlem na území OK ve výši 13,5 mil. Kč.
Čísla jsou stejná jako v letošním roce.
Obsahem Přílohy č. 6a (str. 159-161) jsou Pravidla pro čerpání příspěvků na
významné projekty pro příští rok, která zůstala proti letošnímu roku nezměněna.
Žádosti se podávají v termínu do 31. 10. 2011. Důležitá srovnávací tabulka je na str.
166 – 167, kde jsou vypsány všechny dotační tituly včetně srovnání od roku 2007.
Příspěvky zůstávají na úrovni letošního roku, jsou zde pouze tři odchylky. Řádek
č. 14 Stipendia pro žáky učebních oborů – došlo k navýšení z 1,8 mil. Kč v letošním
roce na 4,1 mil. Kč pro příští rok. Jednalo se o nový dotační titul, byly dotovány
pouze první ročníky, v příštím roce přibudou i druhé. Další změna je v řádcích 28
a 29, kde se jedná o dotace do oblasti dopravy. Sumárně zůstává částka 11 mil. Kč
pro oba tituly stejná, pouze se finanční prostředky v rámci těchto dvou položek
přeskupí. Požadavků na příspěvky na bezpečnostní prvky na silnicích je mnohem
více. Na str. 167 upozornil na tři položky, které jsou jiné než v letošním roce. V řádku
19 V. letní olympiáda dětí a mládeže v roce 2011 se jedná o mimořádnou akci, pro
kterou je navržena podpora ve výši 2 mil. Kč. Řádek 22 Správa železniční dopravní
cesty obsahuje příspěvek 20 mil. Kč na investiční akci Mádrův podjezd Přerov. Na
řádku 23 je navrženo mírné navýšení příspěvku OK pro Muzeum umění Olomouc.
Investice Olomouckého kraje okomentuje pan hejtman.
Ing. Tesařík: Zopakoval, že čísla v návrhu rozpočtu na rok 2011 vychází
z projednaného rozpočtového výhledu na roky 2011 – 2012. Výdaje zde byly
schváleny ve výši 4.708.752 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na str. 9 jsou plánované
výdaje v obdobné výši, došlo jen k drobným změnám. Důležité je, že byl schválen
objem investic. Příloha č. 4a obsahuje rozpracované investiční akce, které přecházejí
z roku 2010 do roku 2011 a jsou v celkovém objemu 277.596 tis. Kč. V Příloze č. 4b
jsou nově zahajované akce v roce 2011 v celkovém objemu 842.660 tis. Kč. Tato
částka je kryta rozpočtem OK ve výši 191.022 tis. Kč, nařízenými odvody
z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši přes 8 mil. Kč, podílem
z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 4.088 tis. Kč, nájemným za
pronájem nemocnic ve výši 10.044 tis. Kč a dále úvěrovým rámcem z EIB ve výši
478.941 tis. Kč a úvěrovým rámcem z KB ve výši 160.562 tis. Kč. Při projednávání
rozpočtového výhledu jsme vám prezentovali, že je snahou mít rozpočet přírůstový,
a aby bylo na investice vyčleněno více finančních prostředků. V době recese chceme
především podpořit investice v OK, abychom dali nové příležitosti k zaměstnání
v dodavatelských firmách na našem území. Za každou oblast byly vybrány

13

nejdůležitější akce. Dále zmínil, že součástí rozpočtu je pod Přílohou č. 8 informace
o přehledu rozpracovaných projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.
Také zde se nejedná o žádné nové akce, každá z nich již byla v zastupitelstvu
v průběhu letošního roku projednána, číslo usnesení zastupitelstva je uvedeno
v posledním sloupci. Součtová tabulka je na str. 168. Celkové náklady na podané
projekty přesahují částku 1 mld. Kč. Podíl OK činí 176.684 tis. Kč, výše možných
dotací pak 830.140 tis. Kč. Rozpis v tabulce hovoří i o výdajích v různých letech, pro
rok 2011 je plánováno, že z EIB bychom potřebovali 319 mil. Kč, na přímé dotace
269.818 tis. Kč. Poslední sloupec obsahuje rok 2012. Obecně lze k investicím říct, že
byly připravovány ve spolupráci s jednotlivými odbory a výbory ZOK. Čísly jsme se
vešli do rozpočtového výhledu, který byl schválen. Závěrem porovnal objem investic
v letošním roce k roku 2011, které jsou ve výši 1.116 mil. Kč, a tedy vyšší
o 300 mil. Kč.
RNDr. Kosatík: Za nepřítomného předsedu finančního výboru JUDr. Ing.
Wisińského sdělil, že výbor projednal návrh rozpočtu na svém jednání 7. 12. 2010
a doporučuje ho schválit v předložené podobě, včetně všech zmocnění tak, jak jsou
předložena radou.
Ing. Tesařík: Upozornil na rozpočet odboru kanceláře hejtmana (ORJ 02), kde
dochází meziročně k výraznému zvýšení výdajů. Vysvětlil, že nárůst souvisí
především s poskytnutím finančních prostředků - půjčkou pro Jeseníky - Sdružení
cestovního ruchu, což je ještě na dnešním programu jednání pod body 36.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: Konstatoval, že k některým dotačním titulům jsou předkládány
samostatné materiály, k významným projektům však ne. V Pravidlech postrádá
definici toho, co to je významný projekt a dále uvedení konkrétních specifických
kritérií, na které se odkazuje odstavec IV. Kritéria, bod 4 – případná další specifická
kritéria dle jednotlivých oblastí.
RNDr. Kosatík: Poskytovat příspěvky na významné projekty byl nápad již minulé
rady a zastupitelstvo minulé i současné ho podporovalo. Pravidla byla vždy součástí
rozpočtu, ale v případě zájmu je možné stanovit jiný způsob. Systém je nastavený
tak, aby bylo možné podávat žádosti hned od začátku roku. Zastupitelé mají možnost
i během roku vznášet připomínky, nápady, které se následně do pravidel zapracují.
V odstavci I. Žadatel je vymezeno, kdo může být žadatelem, a na které oblasti je
možné žádat. Smyslem významných projektů bylo vytvořit možnost pro ZOK, aby
mohlo podpořit projekty, které jsou pro kraj zajímavé a není možné čerpání z úzké
oblasti jiných dotačních titulů, které jsou v rozpočtu nastaveny (např. kultura, sport),
nebo jsou tak velké, že by z velké části daný dotační titul vyčerpaly. Nyní je to již více
než 5 let, kdy OK poskytuje příspěvky na významné projekty a systém se určitě
osvědčil. Občanská sdružení, neziskové organizace, sportovní kluby, požární
jednotky a jiní žadatelé si na tento způsob zvykli, a bylo by škoda ho nějak
modifikovat.
Ing. Marek: Sdělil, že nedostal odpověď na otázku týkající se definice významného
projektu. Stává se, že příspěvky jsou poskytovány na běžnou činnost některých
organizací, což určitě není významný projekt. Uvítal by, kdyby se třeba příští rok

14

podařilo vydefinovat, co je pro OK významný projekt. Dále zopakoval, že nenašel
v pravidlech specifická kritéria.
Ing. Tesařík: Významný projekt definujeme rozhodnutím zastupitelstva.
Zastupitelstvo dostává ke schválení na základě doporučení rady materiál, o kterém
pak rozhoduje. Každý z členů zastupitelstva může mít naprosto rozdílný názor,
a každý si sám za sebe rozhoduje, co daný projekt může přinést pro OK. Definice je
tedy velmi široká, ale pravomoc má svěřené jen zastupitelstvo, které rozhodne, co
významný projekt je nebo není.
RNDr. Kosatík: Snaha byla, aby pravidla i způsob čerpání byl trochu jiný než
u evropských projektů. Tyto projekty vzbudily velká očekávání a mnozí žadatelé,
mezi které patří i soukromé firmy nebo veřejnoprávní subjekty se schopnými
manažery, jsou rozladěni přílišnou složitostí systému. Poskytování příspěvků na
významné projekty je pod trojí kontrolou – rady, zastupitelstva, finančního výboru,
případně kontrolního výboru. Zatím se nevyskytl problém v tom, že by žadatel použil
finanční prostředky na jiný účel nebo částku nevyčerpal. Zkušenosti jsou zatím jen
pozitivní. Vyjádřil souhlas s tím, že stanovit, co je významný projekt, je subjektivním
hodnocením, ale hodnocením 55 krajských zastupitelů.
Ing. Sekanina: Upozornil na Operační program Olomouckého kraje (OPOK), který
vznikl v roce 2002. Kritéria měl v podstatě okopírovaná podle projektu PHARE.
Program trval pouze dva roky, bylo od něj upuštěno právě z důvodu příliš náročných
specifik. Následně se hledala jiná forma poskytování příspěvků, která by nebyla pro
žadatele příliš svazující a bylo na ně možné snadněji dosáhnout.
Dr. Černý: Za klub KSČM sdělil, že návrh rozpočtu podpoří. Pozítří bude
pravděpodobně schválen státní rozpočet na příští kalendářní rok. Na úrovní státu při
projednávání rozpočtu určitě nepanuje taková idylka, jako v ZOK. Otázka příjmů je
velmi složitá a odhadovaný nárůst 3 % v příštím roce a 4 % v roce 2012 vůbec
nezpochybňuje. RNDr. Kosatík a Ing. Juřena se dobře trefují několik let a již zmíněná
dluhová služba nebo prognóza toho, jak rozpočet dopadne, je toho dokladem. To, že
bude rozpočet dokonce mírně přírůstový je právě v porovnání se státním rozpočtem
nejvíce ocenitelná záležitost. Složil radě hold za to, jakým způsobem se jí v době
krize a v době naprosto nevyzpytatelného postupu některých klíčových rezortů
včetně financí, daří rozpočet OK držet ve velmi rozumných mezích a přitom i mírně
přírůstový. Závěrem ještě jednou konstatoval, že klub KSČM rozpočet podpoří.
Ing. Tesařík: Situace je opravdu velmi složitá, meziročně je náročnější sestavit
rozpočet, což může potvrdit každý ze zde sedících starostů. Na str. 2 důvodové
zprávy jsou popsány výpadky ze strany státu ve výši 73 mil. Kč proti letošnímu roku.
Sice se snažíme tyto škrty nahradit, ale je nutné o tom hovořit, protože stát si
objednal výkon státní správy a občané OK musí za tuto činnost zaplatit 7.250 tis. Kč.
Stát musí být odpovědný za svou objednávku, musí uhradit činnost, kterou si
objednal. Stejně jako předal krajům do vínku správu sociálních ústavů s určitým
objemem peněz, tak není možné, aby tyto finanční prostředky meziročně snižoval.
V roce 2011 to bude oproti roku 2010 snížení o 26 mil. Kč. Věříme, že se stát bude
chovat tak, že bude plnit své závazky, například i v memorandu veřejné osobní
železniční dopravy, kdy se zavázal poskytovat Českým dráhám, a.s., meziroční
inflaci, která bude řádově v milionech korun. Musíme však mít připravenu variantu,
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že finanční prostředky nedostaneme a bude potřeba je najít ve vlastních zdrojích.
Závěrem za radu doporučil předložený návrh schválit.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje
a) rozpočet Olomouckého kraje na rok 2011 v předložené podobě,
b) závazné ukazatele rozpočtu Olomouckého kraje v rozsahu tabulky bilance příjmů,
výdajů a financování dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy;
c) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3b
důvodové zprávy,
d) na rok 2011 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru paušální
částkou ve výši 150,- Kč/1 hod. (ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, ve znění pozdějších předpisů),
e) Pravidla pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty
Olomouckého kraje pro rok 2011 dle Přílohy č. 6 důvodové zprávy,
f) poskytnutí přímé podpory vrcholovým sportovním oddílům dle Přílohy č. 5a
důvodové zprávy,
g) poskytnutí přímé podpory významných kulturních akcí dle Přílohy č. 5b důvodové
zprávy,
h) poskytnutí příspěvku vysokým školám se sídlem na území Olomouckého kraje dle
Přílohy č. 5c důvodové zprávy,
3.
zmocňuje Radu Olomouckého kraje
a) k provádění vnitřních rozpočtových změn, které neovlivní celkové příjmy a výdaje,
k provádění rozpočtových změn týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu
a státních fondů, k provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody
příspěvkovým organizacím zřizovaných Olomouckým krajem do rozpočtu
Olomouckého kraje a k provádění rozpočtových změn v souvislosti s finančním
vypořádáním,
b) k rozpočtovým změnám v oblasti investic v rámci jednotlivých resortních oblastí
a k rozpočtovým změnám v oblasti investic mezi jednotlivými resortními oblastmi do
výše 5 mil. Kč za jednotlivé případy,
c) ke schvalování investic pro zastupitele Olomouckého kraje a Krajský úřad
Olomouckého kraje,
d) k rozdělování dotací na přímé náklady na vzdělávání, které budou poukazovány
zálohově školským příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi Olomouckého
kraje a příspěvkovým organizacím z oblasti školství zřizovanými Olomouckým krajem,
e) k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčích čerpání z úvěrového rámce
u České spořitelny, a.s. pro financování projektů, individuálních projektů a globálních
grantů,
f) k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčích čerpání z úvěru EIB
a úvěrového rámce z EIB /poznámka: zmocnění pro Radu Olomouckého kraje bylo
schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/7/5/2005 ze dne
12.12.2005 (úvěr na projekt "Modernizace silniční sítě") a UZ/18/4/2007 ze dne
22.6.2007 (úvěrový rámec na financování projektů v období 2008-2013)/
g) k zapojení zůstatků k 31. 12. 2010 na zvláštních bankovních účtech určených pro
financování grantových schémat, globálních grantů, individuálních projektů a dalších
projektů spolufinancovaných z evropských fondů a k zapojení zůstatků k 31. 12. 2010
na zvláštních bankovních účtech určených pro financování půjček z EIB do rozpočtu
Olomouckého kraje roku 2011,
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h) k provádění rozpočtových změn, týkajících se příjmů z plnění pojistných událostí
(škody na majetku Olomouckého kraje) včetně provádění rozpočtových změn,
týkajících se přijetí finančních darů, příspěvků a dotací přijatých na odstraňování
škod na majetku Olomouckého kraje,
i) k provádění rozpočtových změn, týkajících se dílčích čerpání z úvěrového rámce
z Komerční banky, a.s.,
j) k provádění změn závazných ukazatelů rozpočtu Olomouckého kraje,
k) k provádění změn závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace,
4.
ukládá Radě Olomouckého kraje informovat pravidelně Zastupitelstvo
Olomouckého kraje o provedených rozpočtových změnách,
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: průběžně
5.
ukládá Radě Olomouckého kraje předložit Zastupitelstvu Olomouckého kraje
ihned po obdržení rozpisu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
rozdělení dotace na přímé náklady na vzdělávání
O: Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana
T: duben 2011
6.
ukládá Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje
čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2011,
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: čtvrtletně
7.
schvaluje odměňování pro rok 2010 občanům - členům výborů, komisí
a zvláštních orgánů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Olomouckého kraje dle
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/15/2009 ze dne 20. 2. 2009.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/18/2010
Přítomno 49, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
RNDr. Kosatík: Konstatoval, že se jedná v pořadí již o desáté projednání
a schválení rozpočtu. Poděkoval Ing. Juřenovi, Ing. Vítkové a ostatním kolegům
odboru ekonomického, kteří se podíleli na přípravě rozpočtů. Zastupitelům poděkoval
za věcné projednávání rozpočtu a korektní debatu.
Ing. Tesařík: Doplnil, že poděkování patří i odboru investic a evropských programů,
který se také nemalou měrou podílel na sestavení rozpočtu.

Ing. Tesařík vyhlásil přestávku, která trvala od 11:44 do 12:00 hod.

9.
Plnění podmínek smlouvy o závazku veřejné služby veřejné linkové
dopravy týkající se poskytnutého příspěvku na úhradu prokazatelné
ztráty v základní dopravní obslužnosti dopravci VOJTILA TRANS s.r.o.
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Dne 6. 12. 2010 se uskutečnilo jednání se
zástupci dopravce VOJTILA TRANS, s.r.o. Odbor dopravy a silničního hospodářství
a kontrolní oddělení provedlo u tohoto dopravce ve dnech 15. 2. 2010 a 19. 3. 2010
veřejnoprávní kontrolu na použití finančních prostředků z rozpočtu OK. Při kontrole
bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a dopravci byl uložen odvod z neoprávněně
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použitých finančních prostředků ve výši zhruba 118 tis. Kč s povinností uhradit
penále ve výši cca 51 tis. Kč. Dopravce neoprávněné finanční prostředky v plné výši
vrátil zpět na účet OK dne 23. 6. 2010 s tím, že zároveň požádal dne 18. 8. 2010
o povolení úlevy z povinnosti uhradit zmíněné penále.
Zopakoval, že si u každého dopravce nechal zpracovat chronologii, jak plní své
povinnosti, jak jsou korektní, jak kvalitní je dopravní obslužnost. V případě zájmu je
připraven tyto informace poskytnout.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/19/2010
Přítomno 48, pro 43, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

Ing. Tesařík požádal zastupitele, aby umožnili přesunutí projednávání některých
bodů, konkrétně bod 22, protože byl na 12. hodinu pozván generální ředitel Povodí
Moravy, s.p. Následně požádal kolega Rašťák o předřazení jeho bodů, tj. 15, 17, 18
a 38.

15. Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti
sportu v roce 2011
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. V rozpočtu byla na příští rok schválena pro
oblast sportu částka 37.067 tis. Kč, která zůstala stejná jako v letošním roce. V rámci
rozpočtu již byla rozdělena částka 23 mil. Kč vrcholovým sportovním oddílům
a 1 mil. Kč pro Centrum individuálního sportu OK. Tímto materiálem schvalujeme
částku oproti loňsku o 1 mil. Kč vyšší, čili 13.067 tis. Kč pro Program podpory sportu
I a II. Vyhlášení programu bude 15. 12. 2010, zájemci mohou své žádosti podávat do
14. 1. 2011.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/34/2010
Přítomno 48, pro 43, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

17. Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji
v roce 2011
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Jedná se o obdobný materiál, ale pro oblast
kultury a památkové péče, kde jsou tři podprogramy - Obnova kulturních památek
v OK, Obnova staveb drobné architektury místního významu v OK a Podpora
kulturních aktivit v OK. V rozpočtu na rok 2011 je stejná částka jako v letošním roce,
čili 20.600 tis. Kč. Z této částky již bylo 6,75 mil. Kč rozděleno v rámci rozpočtu pro
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významné kulturní akce a pro tyto programy zbývá 22.850 tis. Kč. Dotační titul bude
vyhlášen ihned po schválení a termíny uzávěrky žádostí jsou 2. 2. 2011.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/35/2010
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

18.

Navýšení dotace Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. OK obdržel žádost Nadačního fondu
Přerovského jazzového festivalu o poskytnutí dodatečného finančního příspěvku. Na
základě odůvodnění žádosti a toho, že se jedná o významnou kulturní akci, která je
svým rozsahem a významem srovnatelná s jinými, které obdržely v letošním roce
dotaci ve větší výši. Rada navrhuje navýšit příspěvek o 80 tis. Kč, který bude pokryt
z nevyčerpané částky na pořádaní koncertů k významným dnům ČR, kde byla
vyčleněn 1 mil. Kč a nebyla nevyčerpána v plné výši.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/36/2010
Přítomno 49, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

38. Poskytnutí příspěvku Folklornímu sdružení ČR na uspořádání
Národního krojového plesu
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Projekt s názvem XIII. Národní krojový ples
v Praze, je projekt, který bude v roce 2011 v režii regionu Haná. Záměrem je
prezentovat zde především náš folklor. Slíbil, že zajistí pro zastupitele dostatečné
množství vstupenek na tento ples. V loňském roce proběhla akce v režii
Karlovarského a Plzeňského kraje. Rada navrhuje poskytnutí příspěvku ve výši
300 tis. Kč.
Mgr. Rašťák: Doplnil, že na vystoupení se připravuje více než 250 členů z asi 15
folklorních souborů našeho regionu. Na plese se očekává více než 3 tis. účastníků.
Uvedený příspěvek bude uhrazen z nevyčerpané částky na pořádaní koncertů
k významným dnům ČR ve výši 152 tis. Kč a zbývající část z rozpočtu kanceláře
hejtmana.
Ing. Tesařík: Připomněl, že datum konání plesu je 5. 2. 2011. Vyzval zastupitele
k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani
dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/59/2010
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

22.

Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Situace s povodněmi na území našeho kraje je
závažná a každým rokem je potřeba této problematice věnovat větší pozornost
a úsilí. Co se týká OK, je to především otázka možnosti být spoluorganizátorem
protipovodňových staveb na území kraje. Proces protipovodňových opatření má
několik oblastí, nejvíc vnímána je právě oblast klasických staveb, které pomáhají
zadržovat vodu v přírodě stavebními nebo stavebnětechnickými opatřeními.
Připomněl i oblast tvorby přírodě blízkých opatření, tzn. zatravnění některých ploch
namísto obdělávání půdy apod. Z organizačních opatření se jedná především
o kvalitní předpovědní a hlásné povodňové služby, které jsou částí na bedrech
Povodní Moravy a částí na státním Českém hydrometeorologickém ústavu. Kvalita
poskytovaných informací má velký vliv na schopnosti ochrany života a majetku lidí
v případě povodňových stavů. Všechny akce, které se realizují na území kraje
vycházejí z koncepčních materiálů, v našem případě je to Generel protipovodňových
opatření, který vznikl v roce 1998 a je průběžně aktualizován. Nejnovější materiál
zpracovaný Povodím Moravy je Plán oblastí povodí Moravy, který zastupitelstvo
schvalovalo na konci loňského roku. Mezi prioritní stavby patří suchý poldr Teplice,
který je zásadním způsobem důležitý pro celou aglomeraci Přerovska, tedy pro
ochranu života a majetku v Přerově, Hranicích a případně i v Teplicích nad Bečvou.
Co se týká Moravy, tak jsou to protipovodňová opatření ve městě Olomouci, kdy se
na území města Olomouce vytváří úzké hrdlo pro průtok řeky. Důvodová zpráva
obsahuje i další, pak už menší stavby, jako např. ohrázování podél toku Moravy
apod. Jsou zde popsány stavby, které proběhly od roku 1999 až do současnosti
a také plánované akce až do roku 2013. Na protipovodňová opatření by měla být
vynaložena částka 1,75 mld. Kč. Není v tom obsažen suchý poldr, protože jeho
realizace se nepředpokládá před rokem 2013.
Ing. Radim Světlík, generální ředitel Povodí Moravy, s.p.: Co se týká
protipovodňových opatření v rámci OK, tak zde zazněly určité oblasti. Jedna z oblastí
je samozřejmě intravilán města Olomouce, který je rozdělen do několika etap.
V etapě 2a se jedná o aktivitu, jejíž realizace by měla být započata ve třetím čtvrtletí
příštího roku. Jsou zde problémy s některými pozemky, ale budou schopni se s nimi
vypořádat. Etapa 2b Zvýšení kapacity koryta bude díky komplikacím zahrnuta do
realizace protipovodňového opatření etapa 3. Jedna z velmi důležitých oblastí je
Pobečví a hodně diskutovaný poldr. Materiály k tomuto opatření jsou připraveny
k projednání ve vládě. Dohodli jsme se, že není možné čekat na rozhodnutí, jak
schvalování poldru dopadne, proto Povodí Moravy chystá studii proveditelnosti pro
realizaci takových opatření, která by zmírnila povodňové stavy v rámci celé této
oblasti, jako např. vytěžení vodních sedimentů a další úpravy.
Ing. Horák: Sdělil, že od 1. 1. 2011 pod Povodí Moravy připadne veškerá agenda,
která byla dosud součástí Zemědělské vodohospodářské správy. Pro řadu starostů
se jednalo o velmi komplikovaný problém, protože se jim velmi obtížně dařilo s tímto
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úsekem ministerstva zemědělství vykomunikovat zlepšení stavu právě těchto
různých potoků, říček apod.
Ing. Světlík: Velké množství drobných vodních toků, které měla ve správě
Zemědělská vodohospodářská správa nejsou v příliš dobrém stavu a bude nutné je
opravit. Požádal o trpělivost, protože Povodí Moravy je nejméně bohaté povodí
v České republice a každé vynaložené prostředky musí být velmi pečlivě zváženy.
Ing. Tesařík: Konstatoval, že z tabulky č. 3 není dostatečně zřejmé, které akce jsou
již realizované a které patří do seznamu připravovaných. Protipovodňová opatření
jsou řešena nejvíce v době povodní, ale postupem času jsou aktivity utlumeny s tím,
že se nedostává finančních prostředků. Sdělil, že v důvodové zprávě u kapitoly
Bečva, Teplice – suchý poldr je uvedena informace, že byl zpracován materiál, který
bude předložen Vládě ČR. Harmonogram předložení materiálu na jednání vlády není
dosud stanoven. Požádal, o tento materiál, pokud ho připravuje Povodí Moravy,
i když ještě neprošel schvalovacím procesem ve vládě. Starostové obcí na řece
Bečvě tak budou moci informovat občany o dalších plánovaných krocích v této věci.
Dále informoval, že v době, kdy byl členem dozorčí rady Povodí Moravy, měl
možnost se seznámit s materiálem, který hovořil o finančním výhledu akcí, které
Povodí Moravy připravuje. Požádal generálního ředitele Povodí Moravy, pokud je
tento materiál průběžně aktualizován, jestli ho může mít krajská samospráva
k dispozici. Je důležité vědět v jakém stádiu přípravy jsou jednotlivá protipovodňová
opatření. U připravovaných akcí požádal o informaci, jak jsou finančně zajištěny pro
nejbližší období. Dotázal se pana ředitele, jestli má informace o stavu realizace
jednotlivých bodů Olomoucké výzvy, kterou přijali po letošních povodních hejtmani
moravských krajů.
Ing. Světlík: K bodům v Olomoucké výzvě zatím informace nemá. K materiálu
týkajícího se poldru sdělil, že v současné době je na připomínkování na Ministerstvu
zemědělství. Ve chvíli, kdy tento materiál bude připomínkován a dostane informaci,
v jaké podobě půjde ke schvalování do vlády, poskytne ho.
Ing. Tesařík: Požádal o písemný materiál k tématům:
1. Poldr Teplice
2. Stav realizace akcí v tabulce č. 3 – akce rozdělit na již zrealizované
a připravované. U připravovaných doplnit informace o finančním zajištění,
stavební přípravě
3. Olomoucká výzva – naplnění jednotlivých bodů
Garantem určil Ing. Horáka, který bude aktuální informace od Povodí Moravy sbírat
a předkládat na každém zasedání zastupitelstva.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Bc. Horák: Požádal, aby písemná zpráva byla doplněna o podrobnější informace
o přípravě protipovodňových opatření na povodí Oskavy, Uničov.
Mgr. Papajk: Vznesl dotaz k protipovodňovým opatřením města Litovle. V roce 2006
byla zařazena nultá a první etapa, které měly být dokončeny podle prvních zpráv do
roku 2011. Dokončení se následně posunulo do roku 2013, ale ve skutečnosti Litovel
ze základní tabulky vypadla. Rád by se dozvěděl důvod.
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Ing. Světlík: V rámci PPO II není možné zvládnout celou realizaci protipovodňového
opatření. Je zde problém s vypořádáním majetkoprávních vztahů. Dne 9. 11. 2010
proběhlo jednání v Litovli se zástupci města. Dle informací příslušného ředitele je to
otázka územního plánu Litovle. Bude potřeba jít cestou rozdělení protipovodňového
opatření, cestou nulté etapy. Hodnoceno však bude muset být jako celek. Zbytek
protipovodňového opatření by měl být řešen v rámci PPO 3.
Ing. Tesařík: Doplnil, že písemný materiál bude rozšířen o další dvě témata:
4. Protipovodňová opatření na povodí Oskavy, Uničov.
5. Protipovodňová opatření v Litovli.
Ing. Světlík: Nabídl, že bude poskytovat pravidelné měsíční informace.
Ing. Tesařík: Uvítal tuto nabídku a sdělil, že aktuální informace bude Ing. Horák
předkládat zastupitelstvu průběžně na dalších jednáních a pokud se budou týkat
konkrétních měst, tak je předá i příslušné samosprávě. Předal Ing. Světlíkovi
Olomouckou výzvu.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/40/2010
Přítomno 49, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

10.

Generel veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji

Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Generel veřejné osobní dopravy v OK (generel)
je bezesporu zásadní koncepční materiál, který se věnuje problematice dopravy ať již
ze střednědobého nebo dlouhodobého horizontu. Poděkoval zpracovatelům
materiálu - zástupcům firmy KPM CONSULT, a.s. a kolegům z odboru dopravy
a silničního hospodářství Ing. Rečkové a Ing. Nedbalovi, kteří se na přípravě
materiálu podíleli. Generel byl zastupitelům zaslán vzhledem ke svému rozsahu na
CD. Práce na generelu probíhala asi rok, byl projednán i v Komisi pro dopravu
a ROK byl předložen v kompletní podobě třikrát. Samotný materiál je členěn do
8 tematických oblastí. Bylo snahou vytvořit co nejstručnější důvodovou zprávu, ale
aby současně měla velkou vypovídající hodnotu. Upozornil, že dnes se bude generel
schvalovat s výjimkou samostatného organizátora veřejné dopravy. Většina krajů
ustanovila samostatného organizátora veřejné dopravy již v minulém volebním
období. Zůstávají poslední dva kraje, které to zatím řeší přes své odbory. Tato
problematika byla projednána i na úrovni Komise dopravy Asociace krajů. Podle
ekonomické analýzy, kterou zpracovala firma KPM CONSULT, a.s., jednoznačně
vyplynulo, že by se mělo jednat především o spolupráci OK a statutárního města
Olomouc. Určitě bychom byli rádi, kdyby postupně do této společnosti přistoupila
i jednotlivá okresní města, ať už bude mít jakoukoliv právní formu. Se statutárním
městem Olomouc probíhají stále jednání, k prodlevě došlo díky komunálním volbám.
Je ustanovena šestičlenná pracovní skupina obou dvou zástupců, která se touto
problematikou bude zabývat. Stanovisko města Olomouc se očekává do dubna
příštího roku. Materiál popisuje i možná rizika pokud nebude zastupitelstvem
schválen. Generel je zpracovaný již rok a může ztrácet na své aktuálnosti, jsou zde
popsána i rizika legislativní, výběrová řízení na dopravce, plánování dopravy,
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standardy kvality a bezpečnosti, rizika ekonomická a organizační, otázka dalšího
rozvoje integrovaného dopravního systému, optimalizace, ekonomické dopady aj.
Ing. Tesařík: Vznesl prosbu na primátora města Olomouce Martina Novotného
o spolupráci na generelu. Uznal, že těsně po komunálních volbách, je problém
nastavit fungování města. Požádal, aby v příštím roce dohlédl na činnost pracovní
skupiny, protože kraj se bez města „nepohne“.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Novotný: Na minulé Radě města Olomouce se projednávala nominace
zástupců města do uvedené pracovní skupiny. Sám vnímá téma jako velmi důležité
v tom směru, že role koordinátora není vůbec triviální věc a je potřeba se bavit o jeho
kompetencích, funkcích, a vůbec o modelu, jak by něco takového mohlo fungovat.
Mezistupeň pracovní skupiny je nanejvýš užitečný, a proto za město sdělil, že se její
práce určitě zúčastní.
Ing. Tesařík: Zopakoval, že se schvaluje Generel veřejné osobní dopravy
v Olomouckém kraji, s výjimkou samostatného organizátora veřejné dopravy, který
bude vytvořen po komunikaci OK se statutárním městem Olomouc, případně dalšími
samosprávami.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/20/2010
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

11. Žádost o navýšení finančních prostředků na úhradu prokazatelné
ztráty železničního dopravce Veolia Transport Morava a.s. v roce 2010
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Zdůvodnění, proč se jedná o navýšení
finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty pro dopravce Veolia Transport
Morava, a.s., je vyčerpávajícím způsobem popsáno na str. 2 důvodové zprávy.
Nejpodstatnější je, že dopravce nemá možnost ovlivnit ceny od dodavatele. Navíc
doložil smluvním ujednáním kopie faktur odběru PHM. Rozdíl v nákupní ceně je
v průměru 3,81 Kč na litr nafty. Nárůst prokazatelné ztráty pro rok 2010 je ve výši
525 tis. Kč včetně přiměřeného zisku, ale z komentáře je patrné, že dopravce
nemohl objektivně na tuto situaci reagovat.
Ing. Tesařík: Doplnil důležitou informaci, že dopravce provozuje železniční osobní
dopravu na trati Šumperk – Kouty nad Desnou.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/21/2010
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

12.

Priority státních dopravních staveb na území Olomouckého kraje
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Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Dne 13. 8. 2010 byly ministrem dopravy
pozastaveny bez jakékoliv analýzy některé stavby. Některé z nich byly dokonce ve
vysokém stupni rozestavěnost. V Olomouckém kraji se to týkalo například
přerovského železniční uzlu. Okamžitě probíhala jednání se zástupci ministerstva
dopravy, Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) a Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD). Cílem bylo rozhodnutí nějakým způsobem zvrátit, protože zakonzervování
některých staveb může být nákladnější, než dostavba. Dne 1. 10. 2010 proběhla
návštěva ministra dopravy v OK, kde bylo domluveno, že bude ustanovena pracovní
skupina, která bude řešit priority státních dopravních staveb na území OK. Pracovní
skupina by se měla sejít 3. 1. 2011 a její předsedkyní by se měla stát poslankyně
Mgr. Navrátilová. Za Olomoucký kraj jsou stanoveni zástupci Mgr. Mačák, Ing. Kubín,
Ing. Růžička. Víme, že rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury byl v tomto
roce ve výši 96 mld. Kč, pro příští rok je navrženo pouze zhruba 61 mld. Kč, což
určitě nebude dostačující. Informace o jednotlivých dopravních stavbách jsou
doplněny ve spolupráci se SŽDC a ŘSD podrobnostmi o stupni připravenosti,
financování. ROK se dohodla, že v horizontu měsíce března, nejpozději v dubnu se
uskuteční konference o dopravní problematice v OK. Je snahou, aby se konference
zúčastnil i ministr dopravy.
Ing. Tesařík: Seznam priorit státních staveb na území OK je seznamem všech akcí,
o kterých jsme věděli. Nechtěli jsme dopředu vyloučit žádnou akci, o kterou byl
zájem. Jedná se o prvotní seznam bez určení priorit nebo pořadí. To je právě
úkolem pracovní skupiny. Přáním je, aby vytvořený materiál byl brán ministrem
dopravy za bernou minci. Neseděli jsme se založenýma rukama a vytvořili si seznam
státních dopravních staveb kraje, a budeme prostřednictvím svých zástupců
v pracovní skupině usilovat o to, aby se z této množiny vytvořil seznam priorit včetně
nastavených finančních prostředků.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/22/2010
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

Ing. Tesařík vyhlásil polední přestávku. Přestávka trvala od 13:00 do 13:40 hod.

13.1. - 13.5.1. Majetkoprávní záležitosti
Ing. Tesařík: Na základě doporučení předsedy komise pro majetkoprávní záležitosti
navrhl, aby proběhla diskuze a hlasování ke všem bodům současně.
Procedurální hlasování o návrhu Ing. Tesaříka, hlasovat ke všem bodům
Majetkoprávní záležitostí pod body 13.1. – 13.5.1., dohromady:
Přítomno 43, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Zopakoval, že všechna usnesení jsou bezkonfliktní, a společné
hlasování navrhuje na doporučení předsedy komise pro majetkoprávní záležitosti.
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Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Jedním hlasováním byla schválena usnesení k následujícím bodům:
13.1.
13.1.1.
13.2.
13.2.1.
13.3.
13.3.1.
13.4.
13.4.1.
13.5.
13.5.1.

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku UZ/17/23/2010
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku - DODATEK UZ/17/24/2010
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku UZ/17/25/2010
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku – DODATEK
- UZ/17/26/2010
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku UZ/17/27/2010
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku DODATEK - UZ/17/28/2010
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku UZ/17/29/2010
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku DODATEK - UZ/17/30/2010
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého
majetku - UZ/17/31/2010
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého
majetku – DODATEK - UZ/17/32/2010

Přítomno 43, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

14.

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Úvodní slovo přednesl Ing. Sekanina. Upozornil na dvě chyby v materiálu. Při
zpracování vypadlo označení, pokud se mění adresa nebo název školy, školského
zařízení, který z údajů je nový. Správně má být v Příloze č. 4 (str. 6) – nový název:
Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk, nové sídlo: 785 01
Šternberk, Opavská 8; v Příloze č. 6 (str. 8) – nové sídlo: 796 01 Prostějov,
Olomoucká 25.
Ing. Tesařík: Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
zřizovaných Olomouckým krajem dle Přílohy č. 1 - 6 důvodové zprávy

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/33/2010
Přítomno 43, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
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19. Žádost městyse Náměšť na Hané o prominutí povinnosti vrátit
nevyčerpanou část poskytnuté dotace
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedná se o poskytnutí příspěvku z krajského
fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, kdy v roce
2008 byla schválena dotace na kanalizaci v Náměšti na Hané ve výši 2.722 tis. Kč.
Podle našich vnitřních pravidel městys nečerpal prostředky v požadované výši tak,
jak ukládají pravidla, proto přináleží vrátit část dotace zpět do krajského rozpočtu.
Jedná se o 798 tis. Kč. Vzhledem ke složité finanční situaci požádal městys, aby jim
bylo umožněno splácet tento závazek v několika splátkách. Materiál obsahuje návrh
rady, aby byla částka vrácena ve třech splátkách po 266 tis. Kč během první poloviny
příštího roku, tj. do června 2011. Doporučil schválit navržené usnesení.
Ing. Tesařík: Upozornil na chybu v bodě 2 a 3 usnesení, kde vypadlo písmeno „š“ ve
slově Náměsť. Dále vznesl dotaz, jestli v materiálu nechybí stanovení úhrady druhé
splátky (… první splátka bude uhrazena v dubnu 2011 a poslední v červnu 2011.).
Požádal o radu, jestli je nutné přesně specifikovat i uhrazení druhé splátky.
Ing. Horák: Materiál byl pro jednání rady připomínkován odbory ekonomickým
a majetkoprávním, které byly s touto formulací spokojeny. Navrhl to ponechat tak, že
není přesněji řečeno kdy budou splátky uhrazeny.
Ing. Tesařík: Požádal, aby v zápisu byla uvedena informace, že druhá splátka bude
uhrazena v květnu 2011.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí důvodovou zprávu
2.
nevyhovuje žádosti městyse Náměšť na Hané vrátit nevyčerpanou část dotace
poskytnuté z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje na realizaci akce „Náměšť na Hané – Kanalizace
2. etapa“ na účet Olomouckého kraje dle důvodové zprávy
3.
schvaluje městysi Náměšť na Hané návrh na vrácení nevyčerpané části dotace
poskytnuté z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje na realizaci akce „Náměšť na Hané – Kanalizace
2. etapa“ na účet Olomouckého kraje formou 3 splátek dle důvodové zprávy
4.
schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2008/0970/OŽPZ ze dne
2. 6. 2008 o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem městysem
Náměšť na Hané dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy
5.
ukládá podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2008/0970/OŽPZ ze dne 2. 6. 2008
dle bodu 4 usnesení
O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/37/2010
Přítomno 43, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
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20. Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Materiál je pravidelný, zákon ukládá povinnost
předkládat žádosti obcí ke schválení zastupitelstvu. V tomto případě jsou předloženy
dvě, obce Maletín a Jestřebí. Jedná se o poslední žádosti v tomto roce. Pravidla
a čerpání pro příští rok jsou dnes na pořadu jednání pod bodem 23.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/38/2010
Přítomno 43, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

21. Poskytnutí příspěvku obcím na řešení kalamitního přemnožení
komárů
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/39/2010
Přítomno 43, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

23. Úprava č. 2 Pravidel pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2007 2013
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Pravidelně jsou zastupitelstvu předkládány ke
schválení poskytnuté příspěvky na hospodaření v lesích, na jejich obnovu a výchovu.
Řídí se pravidly, která jsou platná 7 let podléhají schválení v Evropské komisi.
V rozpočtu je vyčleněna částka 13,5 mil. Kč. Nově byl navržen limit pro jednotlivé
žadatele ve výši 1,5 mil. Kč. Cílem je uspokojit větší množství žadatelů. Navrhl
provést úpravu v pravidlech pro přiznání příspěvků, konkrétně na str. 6, v Příloze
č. 1, článek II, písm. B, odstavec Podmínky přiznání příspěvku, sedmá odrážka –
příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek
minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro
základní dřevinu.
Navrhujeme po dohodě s panem hejtmanem upravit násobek v tomto odstavci na
1,0, ostatní text zůstává stejný. Nově bude tento odstavec znít - příspěvek na umělou
obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,0 násobek minimálního počtu jedinců
na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu. Tímto se také podaří uspokojit více
žadatelů.
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Ing. Tesařík: Dle informací od pana náměstka byl dopad této změny vyčíslen
odborníky na částku 2 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se výše příspěvku pohybuje
v rozmezí 50 tis. Kč, 200 tis. Kč, 400 tis. Kč, tak si od této změny slibujeme, že by
mohlo dojít k vykrytí většího počtu žadatelů.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Milada Vašíčková: V důvodové zprávě je uvedena částka poskytování příspěvků
ročně ve výši 23 mil. Kč. Je to míněno jako maximální částka, kterou může kraj
poskytnout žadatelům nebo je to nároková částka? V průběhu let 2007 – 2010 jsou
uvedeny částky 19, 4 mil. Kč, 17,5 mil. Kč, 19,0 mil. Kč, 17,7 mil. Kč. Je zde
i uvedeno, že se tímto eliminují žádosti firem MARWOOD, MP Lesy, Progles. Ve
srovnávací tabulce je však vidět, že největším čerpatelem těchto financí je Správa
lesů města Olomouc a Střední lesnická škola Hranice. Těchto tří společností se to
nejspíš moc nedotkne. I tak se jedná o přínos pro vlastníky menších lesních
pozemků.
Ing. Horák: Evropská komise stanovila, že maximální hranicí je uvedených
23 mil. Kč a OK ji zatím nikdy nepřekročil. Nový limit dopadne především na Správu
lesů města Olomouce, která byla největším čerpatelem příspěvků. U ostatních
společností se to odvíjí od toho, do jaké míry provádí výchovu a obnovu lesa.
Většinou jsou žadatelé obce, případně jejich společnosti.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí důvodovou zprávu
2.
schvaluje úpravu č. 2 Pravidel pro poskytování finančních příspěvků na
hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2007 – 2013 a způsobu
kontroly jejich využití, dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/41/2010
Přítomno 42, pro 40, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

24. Organizační záležitosti příspěvkových organizací v sociální oblasti
a změna zřizovací listiny
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Jedná se o úpravu zřizovací listiny
příspěvkové organizace OK Střediska sociální prevence Olomouc, kde dochází ke
sloučení dvou organizací. Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje
bude začleněno do Střediska sociální prevence Olomouc. Vzhledem k tomu, že se
převádí i majetek poradenského centra svěřený mu do správy, dochází ke změně
zřizovací listiny. Další změna v této zřizovací listině je, že u Střediska sociální
prevence Olomouc došlo k zániku jedné sociální služby.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/42/2010
Přítomno 42, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
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25. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
pro roky 2011-2014
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
v OK byl zpracován na roky 2001 – 2014. Tento strategický dokument navazuje na
předchozí dvě koncepce, kdy poslední končí v roce 2010. Dle zákona o sociálních
službách (108/2006 Sb.) má kraj povinnost komunitně plánovat, u obcí jde pouze
o doporučení. Střednědobý plán vychází z komunitních plánů jednotlivých obcí,
pokud byl zpracován, jinak také ze znalostí inspektorů sociálních služeb a podmínek,
které poskytli uživatelé. Zmínila se o vývoji dotací ze státního rozpočtu, na str. 4
upozornila na tabulku tzv. směrného čísla, což jsou dotace na poskytování sociálních
služeb v OK. Směrné číslo je v podstatě objem finančních prostředků na
zabezpečení sociálních služeb. Z tabulky je patrné, že čísla rapidně klesají.
V současné době už je nám známo směrné číslo na příští rok, které při přípravě
materiálu nebylo k dispozici. Na příští rok se jedná o částku 484 mil. Kč. Předloženo
na MPSV bylo 474 mil. Kč, což je o 10 mil. Kč méně, protože 10 mil. Kč je nařízená
rezerva ze strany ministerstva. Takže celková částka na sociální služby bude
484 mil. Kč.
Ing. Tesařík: Finanční prostředky jsou stále nižší, nicméně našim úkolem je,
abychom především přes Asociaci krajů tuto informaci zpracovali do ucelené podoby
za celou Českou republiku. Peníze, které se ztrácejí ve státním rozpočtu
a nedoputují k nám, mají konkrétní dopad, v tomto případě negativní dopad.
Mgr. Kubjátová: Informovala, že na posledním jednání komise při Asociaci krajů,
která proběhla v Plzni, byla diskutována čísla týkající se finančních prostředků na
sociální oblast ze státního rozpočtu. Slíbila předat panu hejtmanovi souhrnnou
tabulku za celou republiku. Daná problematika byl měla být projednána na Asociaci
krajů.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/43/2010
Přítomno 42, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

26. Nemocnice Olomouckého kraje, a. s. – zvýšení základního kapitálu
peněžitým vkladem
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Obsahem materiálu je navýšení základního
kapitálu Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., kterou má OK založenou za účelem
pronájmu movitého majetku v nemocnicích ve Šternberku, v Přerově a Prostějově.
Na základě usnesení rady ze 7. 5. 2009 byla schválena úhrada celkové částky ve
výši 20.031.081 Kč, což byly finanční prostředky, které Středomoravská nemocniční,
a.s., uhradila zaměstnancům nemocnic ve Šternberku, Přerově a Prostějově v rámci
čerpání jejich dovolených, které měli nevybrány z doby minulé ke dni pronájmu,
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k 30. 6. 2007. Byl dohodnut splátkový kalendář a nyní schvalujeme druhou splátku
ve výši 7 mil. Kč formou navýšení základního kapitálu Nemocnice Olomouckého
kraje, a.s. V roce 2012 bude uhrazena poslední splátka ve výši 6.031.081 Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/44/2010
Přítomno 42, pro 34, proti 1, zdržel se 5, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

27.

Program obnovy venkova 2011 - oblasti podpory

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. V rámci rozpočtu na rok 2011 byla také
schválena částka na Program obnovy venkova ve výši 40,5 mil. Kč. Nyní je
předkládán návrh na rozdělení finančních prostředků včetně podmínek. Stejně jako
v minulosti se bude jednat o tři hlavní oblasti podpory. První oblast podpory zůstává
neměnná několik roků a týká se obnovy obecního majetku, jako je obnova silnic,
škol, veřejných prostranství, veřejného osvětlení apod. Oblast podpory 2 je vždy
každým rokem drobně upravována. Navazujeme na zkušenosti z loňského roku,
proto chceme věnovat pozornost podpoře pořizování společného majetku svazků
obcí, mikroregionů, místních akčních skupin, a to k realizaci jejich společného
majetku např. osvětlení, pódia nebo také travních sekaček a jiných zařízení, které si
obce následně mezi sebou půjčují. Třetí oblast podpory je standardně zaměřena na
podporu územně plánovací dokumentace. Připomněl, že obce budou mít na základě
zákona povinnost do konce roku 2012 vyhotovit nový územní plán, takže je
předpoklad, že i o tyto dotace bude zájem. Drobná úprava je v rozložení finančních
prostředků mezi tyto tři oblasti podpory, které je nastaveno na 80, 15 a 5 %.
Ing. Tesařík: Doplnil, že přílohou je časový harmonogram, ze kterého vyplývá, že
vyhlášení programu bude uskutečněno 20. 12. 2010 a ukončení přijímání žádostí
25. 2. 2011.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Slavotínek: Doporučil schválit materiál, který byl projednán v komisi pro rozvoj
venkova a zemědělství ROK a je předložen beze zbytku v takové podobě, jak se na
něm komise shodla.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/45/2010
Přítomno 42, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

28.

Řešení nezaměstnanosti v Olomouckém kraji - plán dalších aktivit

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. ROK mi uložila pravidelně informovat
zastupitelstvo o aktivitách, které jsou vykonávány na poli podpory zaměstnanosti
v našem kraji, zejména pak na Jesenicku. Tento materiál je určitým přehledem, jaké
aktivity se v tomto směru vykonávají. Jako první je uvedena oblast Jesenicka, kde se
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snažíme společně se všemi zainteresovanými hledat nové možnosti a být nápomocni
k řešení nezaměstnanosti, která je zejména mimosezónní záležitostí. Dalším bodem
důvodové zprávy je shrnutí opatření, která byla vytvořena jako reakce na
hospodářskou krizi. Je zde uvedeno, že 19,7 mil. Kč bylo vyčerpáno na zateplení
a výměnu oken. Bylo tak podpořeno 1.800 bytových jednotek. Tato podpora
znamenala, že se dostalo do stavebnictví zhruba 150 mil. Kč. Určitě to bude poznat
nejen na úsporách energie a na peněženkách jednotlivých domácností, ale také na
vzhledu našich měst a obcí, protože 1.800 nových fasád určitě bude vidět. Dále je
zde připomenuto, že jsme vyplatili příspěvky na oblast podpory vzdělávání
zaměstnanců u zaměstnavatelů. V důvodové zprávě je i zmínka o činnosti
speciálního pracovníka na krajském úřadě - krajského koordinátora pro oblast
podpory zaměstnanosti, který tuto problematiku sleduje a veškeré aktivity se snaží
koordinovat nebo být iniciátorem některých podpůrných aktivit. Pod bodem II. je
návrh dalších aktivit, které v tomto směru chystá vedení kraje. Jedná se
o pokračování činnosti na Jesenicku, propagace a další využívání institutu veřejné
služby mezi obcemi kraje a v neposlední řadě popularizace technických studijních
oborů, kdy spolupracujeme s představiteli školství na propagaci technických oborů.
Ing. Tesařík: opět zdůraznil to, co již říkal i v průběhu roku několikrát, že jsou vítány
další nápady. Všichni jsme zodpovědní za realizaci i sebemenšího opatření, které
může přinést nová pracovní místa. Požádal, aby se zastupitelé se svými návrhy
obraceli na pana náměstka. Společně bude nalezena cesta, jak takový návrh
vyhodnotit a případně i zrealizovat.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/46/2010
Přítomno 42, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

29. Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize poskytnutí příspěvku na zateplení a výměnu oken
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/47/2010
Přítomno 42, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

30. Spolupráce s partnerským regionem Vojvodina – společný projekt
v oblasti regionálního rozvoje
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedním z partnerských regionů OK je region
Vojvodina v Srbsku. Vláda ČR zahrnula Srbsko jako prioritní oblast zahraniční
pomoci a vyhlašuje pravidelně dotační tituly na podporu zahraniční pomoci. Každým
rokem tuto pomoc využíváme a nyní je předloženo ke schválení, abychom realizovali
projekt, který očekávají i kolegové ve Vojvodině, týkající se využití zkušeností
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s možnostmi čerpání evropských fondů ať už v rámci předvstupní pomoci Srbsku,
případně po vstupu Srbska do EU. V tabulce je uvedeno, že podíl OK by byl ve výši
zhruba 400 tis. Kč v roce 2011 a 400 tis. Kč v roce 2012. Zásadní částku, kolem
1 mil. Kč ročně, tedy 2 mil. Kč, by dal stát. Doporučil navržený projekt schválit.
Ing. Tesařík: Kdyby měl někdo z členů zastupitelstva zájem se účastnit na realizaci
tohoto projektu, má možnost se přihlásit u Ing. Novotné.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/48/2010
Přítomno 42, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

31. Plnění podmínek Smluv o poskytnutí finanční podpory na akce
v rámci Společného regionálního operačního programu
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Zastupitelé rozhodli, že příjemce dotace, který
čerpal peníze na projekt s názvem Navýšení výrobních kapacit nákupem nového
technologického zařízení pro opracování hutních materiálů, firma TENZO, a.s.,
nesplnila jeden z ukazatelů – vedlejší monitorovací ukazatel s názvem Růst přidané
hodnoty podniku. Proto jsme nařídili, že příjemce je povinen vrátit část poskytnutých
finančních prostředků. Příjemce si po obdržení výzvy k vrácení části dotace podal
žádost o změnu rozhodnutí. Dokladoval, že vedlejší monitorovací ukazatel splnil.
V usnesení je navrženo revokovat rozhodnutí týkající se vrácení části finanční
podpory.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/49/2010
Přítomno 42, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

32.

Aktualizace plánu investičních akcí z oblasti školství na rok 2010

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. V materiálu jsou podrobněji rozvedeny dvě
investiční akce, které jsou zařazeny ve schváleném rozpočtu roku 2011 v seznamu
rozpracovaných akcí. Kraj se ještě v letošním roce pustí v oblasti školství do
projektové dokumentace u škol Gymnázium Olomouc, Čapkovského 9 – výstavba
tělocvičny a Střední průmyslová škola strojnická Olomouc – rekonstrukce osvětlení
a elektroinstalace.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/50/2010
Přítomno 42, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
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33. Schválení financování projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu
v Olomouckém kraji" předloženého do Integrovaného Operačního
programu
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011, v části
rozpracované projekty spolufinancované z fondů EU je na str. 110 v části g) Oblast
informačních technologií. Jedná se o projekt, na který se kraj snaží získat investiční
prostředky z operačního programu ministerstva vnitra. Projekt je rozčleněn do 6
oblastí – elektronická spisová služba, digitální mapa, digitalizace a ukládání dat,
integrace vnitřního systému úřadu, datový sklad, technologické centrum. Projekt má
investiční náklady v celkovém objemu 158 mil. Kč, na který můžeme získat 85 %
dotace. Provozní náklady jsou také uvedeny v tabulce, jedná se o 14 mil. Kč ročně.
Tímto materiálem chceme informovat zastupitelstvo a požádat ho o schválení
financování projektu za podmínky získání dotace. Pokud by projekt nezískal dotaci
ve výši 135 mil. Kč, tak bychom museli předstoupit před zastupitele a navrhnout jinou
alternativu financování.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/51/2010
Přítomno 42, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

34. Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2011
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Každoročně poskytujeme finanční příspěvky na
pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky jednotkám sboru dobrovolných
hasičů. Pravidla jsou stejná jako v roce 2010 s výjimkou doplnění jednoho odstavce,
a to, že příjemce nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu
včetně fondů vůči správě sociálního zabezpečení, … V letoším roce jsme poskytli
mimořádnou dotaci dvakrát. Rozhodnutím zastupitelstva jsme letos částku
v důsledku povodní navýšili o 5 mil. Kč. Věřím, že v příštím roce se nám povodně
vyhnou, nicméně chtěli bychom i nadále pokračovat v trendu oprav a obnovy
technického vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/52/2010
Přítomno 41, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
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35.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyjmenoval jednotlivé zápisy výborů, které jsou
součástí materiálu. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/53/2010
Přítomno 41, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

35.1. Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje Výbor pro zdravotnictví
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
Doc. MUDr. Vomáčka, Ph.D., MBA: Materiál obsahuje zápis z 11. zasedání,
v mezičase se konalo i 12. zasedání výboru. Snažil se okomentovat činnost výboru
v polovině jeho funkčního období. Zabývali se zodpovědně zdravím, zdravotnictvím,
léčebnou péčí apod. Našli spousty problémů drobných, které se řešili ve výboru pro
zdravotnictví a nakonec se jimi zabýval i náměstek. V poslední době se jeví jako
velice problematické dvě věci. První se týká zřízení infekční kliniky v našem regionu.
V usnesení je uvedeno, že výbor jednomyslně podporuje vznik oddělení pro
poskytování zdravotní péče v oboru infekční lékařství ve Fakultní nemocnici
Olomouc. My jsme jediná univerzita, která ještě nemá svoji kliniku infekčního
lékařství a tropické medicíny. V souvislosti s globalizací a s tím, že se objevují nové
a nové infekce je potřeba zdůraznit, že takováto klinika je zde potřebná. I když o tom
nerozhodujeme, vzetím zápisu výboru na vědomí dáváme najevo, že se vznikem
kliniky souhlasíme a dáváme impulz k jednání. Je to samozřejmě předjednáno
i s ředitelem Fakultní nemocnice. Dále avizoval problém týkající se Jesenické
nemocnice. Výbor tuto problematiku projednal na svém posledním jednání
a vzhledem k tomu, že zastupitelé zatím nemají zápis k dispozici, bude se o něm
podrobněji jednat na některém z příštích zastupitelstev. Sdělil, že náš kraj má své
problémy v oblasti zdraví, nejen v oblasti Jesenicka, ale z některých demografických
údajů údaj je vidět, že je nadprůměrná incidence rakoviny plic na Přerovském
okrese, že v Jeseníku je nadprůměrná incidence melanoblastomu, onkologických
onemocnění, žijeme v době epidemie diabetes mellitus. Je to velmi vážná situace,
která celostátně ohrožuje zdraví obyvatel a i problém AIDS začíná být vážný. Když
se zamyslíme nad tímto problémem, tak zjistíme, že v našem kraji neexistuje jediná
poradna, která by se touto problematikou zabývala. Uvedl, že se bude tímto výbor
i nadále zabývat, bude sledovat vývoj ve více letech nejen jmenovaných chorob, ale
i dalších, které nás vážně ohrožují.
Ing. Tesařík: Dnes probíráme a máme k dispozici zápis z 11. zasedání výboru pro
zdravotnictví. Obavy o kterých se zmínil Doc. Vomáčka vyplynuly z diskuze na
12. zasedání výboru. Zápis bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva. Víme
o těchto pochybnostech, nejedná se o otevření nové kapitoly. O problematice
Jesenické nemocnice víme hodně, s panem náměstkem se v tom angažujeme,
hledáme nějaké řešení, stejně jako je hledala místní samospráva v Jeseníku.
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MUDr. Fischer: Co se týká avizované problematiky v Jeseníku, konstatoval, že
Jesenická nemocnice funguje dobře. Jedná se o zdravotnické zařízení, na které
nejsou evidovány žádné stížnosti, které by se šetřili v rámci přeneseného výkonu
státní správy. S nemocnicí jsou spokojeny i zdravotní pojišťovny a v neposlední řadě
je důležité říci, že jako soukromoprávní zdravotnické zařízení velmi dobře hospodaří.
Z výročních zpráv vyplývá, že za rok 2009 vykazovala zisk po zdanění 7,5 mil. Kč,
což je nepochybně dobrý signál o tom, že je nemocnice dobře vedena a bude
i nadále dobře prosperovat. Pozornost obrátil jiným směrem, a to na situaci obecně
v českém zdravotnictví v oblasti lůžkové péče, v oblasti personálního zajištění. Téma
je v současné době hodně medializováno a hýbe politikou a některými kraji. OK je
zatím velkých turbulencí uchráněn. Stojíme před několika nepříznivými vlivy pro rok
2011, jednak snížení úhrad akutní a následně i lůžkové péče. Úhradová vyhláška
snižuje platby lůžkovým zdravotnickým zařízením. Druhým problémem jsou mladí
lékaři, kteří se bouří proti mzdám a zcela logicky v okamžiku, kdy nebude možno
udržet ani úroveň roku 2010, co se týče příjmové stránky rozpočtu zdravotnických
zařízení, tak pochopitelně nebude možné ani navyšovat mzdy lékařům.
V Pardubickém kraji 70 % lékařů, v Kraji Vysočina 80 % lékařů pracujících
v krajských nemocnicích sleduje to, že k 1. 1. 2011 podají výpověď. OK má 2.600
lékařů ve všech 8 nemocnicích na území Olomouckého kraje, podle zjištění pouze
170 z nich podepsalo tzv. vázací akt, že výpověď podají. V důsledku politiky
ministerstva zdravotnictví může značná část nemocnic v rámci České republiky stát
před závažnými existenčními problémy, ani ne tak z těch důvodů finančních, ale
spíše z důvodů personálních, protože v okamžiku, kdy nebudou splňovat personální
náležitosti, tak s nimi pojišťovny dále nebudou moci smluvně spolupracovat. V OK je
nejhorší situace v nemocnici v Přerově, kde chce odejít několik lékařů z oddělení
anesteziologie a resuscitace a z nemocnice ve Šternberku několik gynekologů, asi 6
z 8. To by mohlo znamenat zavření oddělení. Již dnes se v medicínské veřejnosti
hovoří o tom, že všechny tyto kroky vedou zcela záměrně k cíli redukovat počet
nemocnic v České republice. Můžeme proti tomu bojovat, ale možnosti jsou velmi
omezené. Závěrem sdělil, že je schopen podávat průběžné informace.
Doc. MUDr. Vomáčka, Ph.D., MBA: Ke stejnému tématu sdělil, že tato hrozba je
i ve fakultní nemocnici. Nejméně 3 kliniky by to mohlo závažně postihnout a jednou
z nich je chirurgie. Údajně to podepsalo 80 % lékařů.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/54/2010
Přítomno 39, pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

36.1. Smlouva o půjčce pro Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Půjčka finančního charakteru pro Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu je ve výši 3,5 mil. Kč. Součástí důvodové zprávy je i text
smlouvy. Z obsahu můžeme vyčíst důvod žádosti o půjčku, kterým je to, že aktuální
disponibilní finanční prostředky Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu nemohou
pokrýt jeho závazky a toto sdružení by se ocitlo v platební neschopnosti vůči
věřitelům. Půjčka by byla splácena v časovém horizontu let 2011 – 2021. Součástí
smlouvy je ustanovení o možnosti dlužníka uhradit mimořádné splátky s cílem splatit
celou částku půjčky ještě před rokem 2021. Další dva body programu se budou také
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týkat tohoto sdružení. OK je členem sdružení a má své zástupce z řad zastupitelů
v jeho orgánech. Po zvážení všech možností se rada rozhodla akceptovat návrh na
vyřešení této problematiky bezúročnou půjčkou na deset let. Dotazy jsou připraveni
zodpovědět ředitel sdružení PhDr. Závěšický a za oddělení cestovního ruchu
Mgr. Stojan.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Milada Vašíčková: Uvedla, že spojí komentář ke všem třem bodům dohromady,
protože spolu navzájem souvisí a týká se jednoho sdružení. V bodě 36.2. je přesně
popsáno, že v roce 2008 byla poskytnuta půjčka 10.188.670 Kč, příspěvek
2.700 tis. Kč. V bodu 36.3. se uvádí, že v roce 2008 sdružení získalo půjčku 3 mil. Kč
a žádá o prodloužení splátek do roku 2021. V bodu 36.1. je také navrženo splácení
až do roku 2021. Obcím OK se v rámci půjček poskytuje mnohem kratší doba
splácení. Desetiletá splatnost je příliš dlouhá. V bodu 36.2. se řeší pochybení při
realizaci výběrového řízení. Navrženo je řešení, že se dvě rolby v hodnotě necelých
9 mil. Kč vrátí OK a ten je bude pronajímat. Vznesla dotaz komu se budou
pronajímat, za jakých podmínek a pro koho. Zbývá zde ještě půjčka 1,22 mil. Kč,
která se má vrátit nejpozději do poloviny roku 2013, což je také dlouhá doba. Sdělila,
že se na internetu snažila nalézt, kdo jsou členy sdružení, jak funguje valná
hromada, představenstvo, dozorčí rada. Dále se dotázala, jak se dostalo sdružení do
takové finanční situace, jak jsou nastaveny kontrolní mechanizmy, jak funguje
kontrolní systém, aby opět nedošlo k obdobné situaci. Jaké jsou záruky ohledně
vrácení finančních prostředků?
Ing. Tesařík: Kdo za Olomoucký kraj je v citovaných orgánech? Kdo nás tam
zastupoval v minulosti a kdo nyní?
Mgr. Stojan, oddělení cestovního ruchu kanceláře hejtmana: OK zastupuje
v současnosti ve správní radě Ing. Martínek a v dozorčí radě Mgr. Rašťák.
V letošním roce v červnu proběhla volba členů správní i dozorčí rady. V předchozím
období byl ve správní radě Ing. Sekanina, v dozorčí radě neměl OK svého zástupce.
PhDr. Závěšický, ředitel sekretariátu Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu:
Doba splácení půjčky je stanovena s ohledem na příjmy sdružení. Splácení pak bude
od roku 2015 tvořit 40 % příjmů sdružení. V podstatě budou o 40 % zkráceny
provozní výdaje a z těchto výdajů pak splácena půjčka. Jistým řešením, o kterém se
diskutuje i na úrovni správní rady, konkrétní kroky budou přijaty v příštím roce, bude
zvýšení příjmů z vlastní činnosti tak, aby byla využita možnost splatit půjčky dříve než
v roce 2021.
Ing. Tesařík: Komu bude OK pronajímat rolby a jak je to s dalším osudem roleb?
PhDr. Závěšický: Správní radou byly určeny dva subjekty, muselo se jednat
o neziskové organizace nebo samosprávy. Vybrána byla obec Staré Město
a organizace Altis ski tour, o.s., které se zabývá věcmi souvisejícími mimo jiné
s běžeckým lyžováním.
Ing.Tesařík: O pronájmech rozhoduje ROK, po skončení zastupitelstva bude
pokračovat jednání rady a pokud zastupitelstvo tento materiál schválí, tak na návrh
sdružení bude rada souhlasit s pronájmem těmto dvěma subjektům.
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Milada Vašíčková: Staré Město a občanské sdružení budou poskytovat služby
(rolbami) sdružení? Pokud budou tyto dva subjekty poskytovat služby rolbami zase
sdružení, jedná se o začarovaný kruh.
Ing.Tesařík: O jakou službu jde a kdo bude příjemcem činnosti vykonávané rolbami?
PhDr. Závěšický: V rámci sdružení byly pořízeny tyto dvě rolby. Další dvě rolby jsou
v majetku obcí Loučná nad Desnou a Lipová-lázně a sdružení je provozovalo, aniž je
mělo v majetku. Další možnou variantou je, že stroje na údržbu běžeckých tratí
vlastní soukromé subjekty, které dosud formálně do systému údržby běžeckých
a lyžařských tratí v Jeseníkách nebyly zapojeny. Systém spolupráce s obcemi
Loučná nad Desnou a Lipová-lázně se osvědčil a myslím, že je aplikovatelný i na
soukromé subjekty. Celkem se jedná o 450 km běžeckých tratí. Každému partneru
bude přidělen k odpovědnosti určitý úsek, o který se bude starat. Organizace sídlící
v místě se určitě budou starat lépe, než organizace, jako je naše, se sekretariátem
v Šumperku.
Ing. Tesařík: Takže příjemcem služby bude vlastně obecně veřejnost, která bude
využívat upravené běžecké tratě, nikoliv samotné sdružení.
Milada Vašíčková: Připomněla otázku týkající se účastníků sdružení. Webové
stránky obsahují pouze obecnou informaci, že se jedná o obce, instituce, fyzické
osoby.
PhDr. Závěšický: Od září jsou v provozu nové stránky, aktualizovaný seznam členů
sdružení je zde zveřejněn. V tuto chvíli je jich 55, z toho 6 OSVČ, zbytek, protože se
jedná o zájmové sdružení, jsou města, obce, nejvýznamnější podnikatelé – lázně,
ubytovací zařízení. Olomoucký kraj je nejvýznamnějším členem.
Milada Vašíčková: Požádala o webové stránky sdružení.
Ing. Tesařík: Sdělil, že pan ředitel bude schopen požadované informace vytisknout,
v zázemí je k dispozici počítač s připojením na internet.
Milada Vašíčková: Jak bude nastaven kontrolní systém, aby k podobným situacím
nedocházelo a jak se vůbec sdružení do takové situace dostalo?
PhDr. Závěšický: Kontrolní systém je nastaven z minulosti, ale důležité je, že musí
být striktně dodržován. Dosud jsme provedli veškeré kroky počínaje inventarizací,
jejíž výsledky budou předloženy na valné hromadě. Mimořádná inventarizace ke
konci roku 2009 byla předložena na červnové valné hromadě, kde byli současně
zvoleni noví zástupci do obou statutárních orgánů, do správní a dozorčí rady. Sdělil,
že budou plnit všechny povinnosti, jak jim stanovy a zákonné předpisy ukládají. Byly
aktualizovány některé vnitřní předpisy, některé nové přijaty, ať už se jedná
o směrnice o odděleném účetnictví oběhu dokumentů, archivaci, spisový řád,
organizační řád aj.
Milada Vašíčková: Takže po přijetí kontrolního systému, už by k podobné situaci
nemělo dojít.
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Ing. Tesařík: Jisté signály se objevily již při přípravě projektů na získání roleb. Často
jsme se bavili o tom, jak sdružení funguje. Byl vyměněn i předseda představenstva
Ing. Zerzáň. Určitý tlak na tuto změnu byl i ze stran obcí, kterou jsou členy sdružení.
Při předávání funkcí byl vyžádán audit a v tom okamžiku se zjistilo, že sdružení
vlastně nefunguje. Od té doby kraj tuto situaci řeší. Určitou míru odpovědnosti
samozřejmě nesou všichni členové sdružení.
Předložené materiály se týkají třech věci, které spolu souvisejí, ale ke každému je
předložen samostatný materiál a samostatné usnesení.
Mgr. Hlavešová: Jak je po právní stránce sdružení evidováno? Tuto informaci nikde
nenašla. Nevíme, jestli se jedná o veřejnou obchodní společnost, občanské
sdružení, ... Jak je zapsáno v obchodním rejstříku?
PhDr. Závěšický: Organizace je evidována jako zájmové sdružení právnických osob
v Registru zájmových sdružení právnických osob, který vede každý krajský úřad
podle občanského zákoníku.
Mgr. Hlavešová: Požádala o zřizovací listinu a stanovy sdružení.
PhDr. Závěšický: Dokumenty jsou dostupné na webových stránkách sdružení.
Ing. Tesařík: Po zasedání zastupitelstva pan ředitel poskytne požadované informace
přímo tady v zázemí, kde je přístup k internetu.
Bc. Horák: Potvrdil, že na internetových stránkách sdružení jsou všechny dokumenty
a informace, o které bylo žádáno. Na stránky sdružení je připojen online.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/55/2010
Přítomno 38, pro 29, proti 0, zdržel se 6, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

36.2. Dodatek ke smlouvě o půjčce a příspěvku na realizaci projektu
„Běžecké lyžování v Jeseníkách“
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Ing. Tesařík: Požádal PhDr. Závěšického o vytištění seznamu členů valné hromady.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/56/2010
Přítomno 38, pro 31, proti 0, zdržel se 4, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
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36.3. Dodatek ke smlouvě o půjčce na realizaci projektu „Jeseníky
turistům“
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/57/2010
Přítomno 38, pro 32, proti 0, zdržel se 3, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

37. Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné
situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Došly tři žádosti, které jsou předloženy k čerpání
z havarijního fondu pro mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury.
Je zde návrh vyhovět obcím Skorošice a Sušice. V případě obce Vranovice-Kelčice
bylo vyhodnoceno, že se nejedná o mimořádnou havarijní situaci. Doporučil v tomto
smyslu schválit navržené usnesení.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/58/2010
Přítomno 38, pro 32, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

39.1. Různé - příspěvek obci Bukovany
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Důvodová zpráva je velice stručná, jedná se
o příspěvek 90 tis. Kč na pořádání Bukovanského festivalu. Rada projednala žádost
v rámci příspěvků do 25 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o obec, rada
předkládá zastupitelstvu ke schválení návrh vyhovět v částce 15 tis. Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/60/2010
Přítomno 36, pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

39.2. Různé - žádost Arcidiecézní
z rozpočtu Olomouckého kraje

charity Olomouc

o

příspěvek

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Materiál byl předložen na stůl z toho
důvodu, že ředitel charity pan Keprt předložil teprve 9. 12. 2010 dopis s žádostí
o dofinancování sociálních služeb, které poskytují charitní organizace v částce
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5,332 mil. Kč. Rada navrhuje poskytnutí 1 mil. Kč stejně jako v loňském roce. Návrh
byl s ředitelem charity projednán, důvodová zpráva obsahuje tabulku
s přerozdělením navržené částky.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/61/2010
Přítomno 36, pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

39.3. Různé - Rozdělení finančních darů příspěvkovým organizacím
a jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na
následky povodní v květnu 2010
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Důvodová zpráva se odkazuje na jednání rady
13. 12. 2010, které proběhlo před zahájením zastupitelstva. Obsahem materiálu je
schválení rozdělení zůstatku finanční částky, která byla poskytnuta OK v letošním
roce na řešení následků povodňových jevů, a to od Jihočeského kraje, Kraje
Vysočina, Plzeňského a Ústeckého kraje v celkové částce 1,65 mil. Kč.
Zastupitelstvo na zářijovém zasedání rozdělilo částku 704,2 tis. Kč a nyní je
předkládán návrh na rozdělení zbývající částky 625.797 Kč. Hasičský záchranný
sbor OK navrhl rozdělení obcím dle tabulky uvedené v Příloze č. 1.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/17/62/2010
Přítomno 36, pro 33 proti 0 zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

Různé
Ing. Tesařík: Sdělil, že obdržel seznam členů Jeseníky – Sdružení cestovního
ruchu, za obce, za lázně, za ubytovací zařízení. Seznam byl předán dle požadavku
zastupitelů.
Mgr. Hlavešová: Informovala, že na stůl rozdala Výroční slavnostní ročenka
Společnosti přátel hradu Bouzova. Občanské sdružení funguje již 20 let. V letošním
roce proběhlo v rámci oslav velké množství akcí. Podotkla, že nebýt příspěvků OK,
tak žádná z nich nemohla být uskutečněna, protože akce jsou financovány pouze
z členských příspěvků. Záštitu nad slavnostním shromážděním na hradě Bouzově
převzal náměstek hejtmana Mgr. Rašťák, který se také stal kmotrem ročenky. Vítáni
budou všichni, kdo mají citový a historický vztah k hradu Bouzov a chtějí řady
Společnosti přátel hradu Bouzova rozšířit. Jménem společnosti poděkovala za
výraznou finanční pomoc OK.
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Ing. Tesařík: Podal informace pro nejbližší období:
Za ředitele Vlastivědného muzea pozval zastupitele na výstavu s názvem
Olomoucké baroko, která se odehrává ve třech muzeích – v Arcidiecézním
muzeu, Muzeu moderního umění a Vlastivědném muzeu.
Dne 17. 12. 2010 v 9:00 hod. bude zasedat skupina pro přípravu regionálního
inovačního workshopu.
Předpokládaný termín konference samospráv je 8. 2. 2011. Cílem je dát šanci
nově zvoleným zastupitelům a starostům po komunálních volbách, aby dostali
ucelenou informaci, jak se odehrává spolupráce mezi jednotlivými
samosprávami.
Příští jednání zastupitelstva je prozatím plánováno na 25. 2. 2011, 22. 4. 2011.
Zasedání ZOK se bude odehrávat v těchto prostorách.
Dne 19. 3. 2011 se bude konat 2. reprezentační ples OK.
Dne 6. 4. 2011 proběhne v Moravském divadle slavnostní udělení Cen OK za
přínos v oblasti kultury ze rok 2010.

Ing. Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 15:20 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 13. 12. 2010“

V Olomouci dne: 23. 12. 2010
Zapsala: Veronika Dresslerová

……………………………….
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje
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Ověřovatelé zápisu:

…………………………………….. .
Bc. Miroslav Petřík
člen zastupitelstva

……………………………………….
Bc. Dalibor Horák
člen zastupitelstva

…………………………………….. .
Ing. Miroslav Marek
člen zastupitelstva

……………………………………….
Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana
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