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Vážení spoluobčané,
stručným průvodcem děním v Olomouckém kraji roku 2007 vám bude naše
v pořadí již šestá výroční zpráva, kterou vydáváme v posledním roce druhého
volebního období. Pokračovali jsme v plnění úkolů definovaných programovým prohlášením rady, jehož prioritními oblastmi, podobně jako v předchozích
letech byly především doprava, školství, cestovní ruch a regionální rozvoj.
V roce 2007 jsme pokračovali v rekonstrukcích silniční sítě v kraji. V rámci projektu „Modernizace“ bylo dokončeno 11 velkých investičních akcí v celkovém
objemu cca 800 mil. Kč. Nejvýznamnější dokončené akce rekonstrukcí silnic
a mostů jsou např. silnice II. třídy Bedihošť – Troubky, silnice II. třídy Uničov –
Litovel, most u plynárny v Olomouci, most u elektrárny v Přerově, komunikace
Žulová – Vidnava, most mezi Rudou nad Moravou a Hrabenovem. Z celkového
počtu 42 akcí z projektu „Modernizace“ o finančním objemu cca 2,1 mld. Kč
zbývá v roce 2008 dokončit posledních 11 akcí.
V oblasti cestovního ruchu byl k 1. červenci spuštěn provoz Turistického informačního portálu Olomouckého kraje
(www.ok-tourism.cz). Vedle již osvědčených způsobů prezentace přišel kraj v roce 2007 se zcela novou komunikační kampaní v podobě mobilního informačního centra – InfoBUSu. Celá kampaň byla cílena na hlavní tuzemské zdrojové oblasti Olomouckého kraje, tj. celou Moravu, dále kraj Královéhradecký, Pardubický a Vysočinu. Letní kampaň
probíhala v 9 městech ČR (Ostrava, Pardubice, Hradec Králové, Praha, Písek, Jihlava, Brno, Zlín a Olomouc). Během
prezentace InfoBUS navštívilo celkem více než 10 tis. lidí. Po úspěchu kampaně vyjede InfoBUS Olomouckého kraje
i v letošním roce, tentokrát do 10 měst v ČR a 10 měst v kraji. Věřím, že při cestách po kraji jste zaregistrovali i nové
značení turistických a kulturních cílů v Olomouckém kraji.
Pro zlepšení komunikace s představiteli místních samospráv a pro detailní seznámení se s problematikou všech
našich regionů Rada Olomouckého kraje pokračovala ve svých výjezdních zasedáních, když tentokrát zavítala na
Uničovsko, Konicko, Litovelsko a Hranicko. V lednu se rovněž uskutečnilo tradiční setkání krajské samosprávy se
starosty měst a obcí Olomouckého kraje pod názvem Konference samospráv.
Výroční zpráva by vám především měla poskytnout informace o hospodaření kraje a nakládání s jeho majetkem. Konečná výše rozpočtu v roce 2007 činila 9,5 mld. korun a souhrn majetku na konci roku dosáhl hodnoty 21,4 mld. korun. Kraj se nejen nezadlužoval, ale dosáhl použitelného přebytku 235,5 mil. korun. Na základě dobrého hospodaření, doloženého i zprávou Ministerstva financí ČR o výsledku přezkoumání hospodaření Olomouckého kraje za rok
2007, jsme podpořili svými příspěvky řadu celokrajských akcí a rovněž realizovali ve zprávě zmíněné investiční akce.
Partnerem občanů je i krajský úřad a pro snadnější orientaci v něm přinášíme přehledné organizační schéma jednotlivých odborů úřadu, informaci o počtu zaměstnanců a struktuře jejich vzdělání. Pro úplnost přinášíme i přehled
příspěvkových organizací s uvedením internetových stránek organizací a s e-mailovými adresami.
Rok 2007 byl bohatý na významné události. Prostřednictvím přehledu podle jednotlivých měsíců si můžete připomenout důležité okamžiky a akce Olomouckého kraje. Za zmínku zcela určitě stojí I. ročník Dnů Olomouckého kraje
1. - 2. června nebo třídenní návštěva prezidentského páru v Olomouckém kraji ve dnech 13.–15. června.
Vážení přátelé, věřím, že budeme nadále seriózním a otevřeným partnerem všem subjektům, se kterými přicházíme
do kontaktu nebo můžeme nějakým způsobem ovlivnit jejich fungování. Budeme se i nadále zasazovat o dobré
jméno Olomouckého kraje, jako místa pro spokojený a aktivní život všech jeho obyvatel.

RNDr. Ivan Kosatík
hejtman Olomouckého kraje
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Dear fellow citizens,
the present annual report published in the last year of the second legislative period will be a brief guide to the activities of the Olomouc Region in 2007. We have continued implementing our programme specified by the Council
declaration as in the preceding years – the health services, transportation, education, tourist trade and regional
development being our priorities.
In 2007, we continued restoring the regional public road network. Eleven investment ventures were finished within
the plan of modernization amounting to a total volume of about 800 million CZK. The most significant road-andbridge restoring ventures finished are as follows : the second class road between Bedihošť and Troubky villages, second class road between the towns of Uničov and Litovel, the bridge near the gasworks in Olomouc, the bridge near
the power plant in Přerov, the road connecting Žulová and Vidnava villages, the bridge between Ruda nad Moravou
and Hrabenov municipalities. From a total number of 42 ventures in terms of the modernizing project with a financial
volume of about 2.1 billion CZK , there are still 11 outstanding ventures to be finished.
As to the field of tourism – an informative website of the Olomouc Region has been activated (www.ok-tourism.cz ).
A brand new campaign has been started, using a mobile information centre – so-called „ InfoBus“, besides the
well-proven ways of presentation. This campaign was aimed at the main inland source areas of the Olomouc region,
i.e. whole Moravia, further the Regions of Hradec Králové, Prague, Písek, Jihlava, Brno, Zlín and Olomouc. The InfoBus was visited by roughly more than 10 thousand people during the presentation. After this successful campaign,
the Olomouc Region InfoBus will set out this year again, this time to visit additional 10 towns of the Czech Republic
and 10 towns of our Region. I hope you have also registered a new marking of the tourism and cultural targets of
the Olomouc Region. In order to make the communication with representatives of local authorities easier and in
order to familiarize itself more detailedly with issues of the particular regions, the Olomouc Regional Council goes on
practicing outward sessions and has visited the vicinities of Uničov, Konice, Litovel and Hranice. Traditional meeting
of the Regional Authority with majors of towns and villages of the Olomouc Region named „Self-Government Conference“ took place in January.
The present Annual Report should provide you above all with information concerning the regional economic management and property disposal. The final budget outcome reached 9.5 billion CZK and the overall property a sum of
21.4 billion CZK in 2007. The Region had no debts at all and, moreover, it has even reached an applicable surplus of
235.5 million CZK. Due to a good financial management in 2007 also confirmed by the Report of the Czech Ministry
of Finance, we have even supported a number of regional events by our contributions and also performed investment ventures mentioned in the present Report.
The Regional Authority feels as a partner of the citizens and therefore, for an easier orientation, a synoptical chart
of particular sections is presented including the number of employees and their educational structure. For completeness´ sake, a survey of the allowance organizations incl. their websites and e-mail addresses is published.
Year 2007 was rich in significant events. Upon a survey of particular months, you can remember the important
moments and events organized by the Olomouc Region, e.g. the „Days of the Olomouc Region“ which took place
between the 1st and 2nd June for the first time and the presidential couple´s visit to the Olomouc Region between
13th and 15th June should also be mentioned.
Dear friends, I hope we will remain even in the future serious and open partners to all subjects we have entered into
contact with - possibly influencing their operation. We will also in the future do our best to maintain a good name of
the Olomouc Region as a place for a satisfied and active life for all its inhabitants.

RNDr. Ivan Kosatík
President of the Olomouc Region
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Neptunova kašna v Olomouci/Neptune Fountain in Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ V ČÍSLECH
P ř e h l e d z á k l a d n í c h i n f o r m a c í o k r a j i ( s t a v k 31 . 12 . 2 0 0 7 )
Rozloha

Počet obyvatel

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy
a zasahuje i do její severní části. Celková výměra kraje
5 267 km2 tvoří 6,7 % z celkové rozlohy České republiky. Svou rozlohou se řadí k menším regionům, zaujímá
osmé místo mezi 14 kraji v ČR. Olomoucký kraj má na
severu 104 km dlouhou mezistátní hranici s Polskem,
na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihu se Zlínským a Jihomoravským krajem a na západě
s krajem Pardubickým.

Olomoucký kraj je počtem 641 791 obyvatel šestý nejlidnatější mezi 14 kraji v České republice, tj. 6,2 % z celkového počtu obyvatel České republiky.

Geograficky je kraj členěn na severní hornatou část s pohořím Jeseníky s nejvyšší horou Praděd (1492 m n. m.).
Jižní část kraje je tvořena rovinatou Hanou. Územím kraje
protéká řeka Morava, na jejíž hladině u Kojetína v okrese Přerov je nejníže položený bod kraje (190 m n. m.).
Zemědělská půda zaujímá v Olomouckém kraji 281 089
hektarů, tj. 53,4 % (v ČR 53,9 %) z celkové plochy kultur
v kraji. Hojně zastoupená je i lesní půda (34,8 % z celkové výměry v kraji), především na severu kraje v okrese
Jeseník (59,4 %) a v okrese Šumperk (48,4 %).
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Počet obcí
Obyvatelé Olomouckého kraje žijí v 398 obcích, z nichž
10 má statut městyse a 30 má přiznaný statut města.
V těchto městech bydlí 57,6 % obyvatel kraje. Statutárními městy jsou krajské město Olomouc a město Přerov.

Hustota osídlení
Průměrnou hustotou zalidnění 121,9 obyvatel/km2 se
kraj řadí k průměrně lidnatým krajům České republiky.
Hustota se ale v jednotlivých okresech značně liší –
např. na Jesenicku je průměrně pouze 57,8 obyvatel/
km2, na Šumpersku 94,8 obyvatel/km2, na Olomoucku
142,3 obyvatel/km2, na Prostějovsku 142,9 obyvatel/
km2 a na Přerovsku 160,0 obyvatel/km2.

Počet obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech
předběžné
výsledky

Stav na počátku období – 1. 1. 2007

Střední stav obyvatelstva

Stav na konci období – 31. 12. 2007

Celkem

muži

ženy

Celkem

muži

ženy

Celkem

muži

ženy

kraj celkem

639 894

311 864

328 020

640 508

312 377

328 131

641 791

313 286

328 505

Jeseník

41 827

20 749

21 078

41 722

20 683

21 039

41 565

20 620

20 945

Olomouc

228 171

110 939

118 232

229 459

111 191

118 268

230 607

111 881

118 726

Prostějov

109 633

53 183

56 450

109 811

53 309

56 502

109 979

53 412

56 567

Přerov

134 668

65 714

68 954

134 958

65 919

69 039

135 165

66 120

69 045

Šumperk

124 595

61 279

63 316

124 558

61 275

63 283

124 475

61 253

63 222

v tom okresy

Struktura obyvatel
Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje odpovídá
průměru České republiky. Demografický vývoj Olomouckého kraje lze za uplynulých 10 let (1990 – 2000) charakterizovat pokračujícím úbytkem osob předproduktivního věku 0 – 14 let a zvyšujícím se početním stavem

poproduktivní složky obyvatelstva nad 60 let. Počet
osob v produktivním věku (ve věku 15 – 59 let) představoval v roce 2007 v Olomouckém kraji 64,7 %, tj.
415 055 obyvatel. Průměrný věk lidí v Olomouckém kraji v roce 2007 byl 40,3 stejně jako průměr v ČR (40,3).
Nejnižší průměrný věk v roce 2007 byl v kraji Ústeckém
(39,4) a naopak nejvyšší v Hl. m. Praze (41,7).

Území
Olomoucký kraj je tvořen územím 5 okresů – Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Z hlediska
územně–správního tvoří spolu se Zlínským krajem Region soudržnosti NUTS II – Střední Morava.

Jeseník

Na území Olomouckého kraje bylo stanoveno 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 20 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.
Na bázi dobrovolného sdružování existují tzv. mikroregiony (v současné době je jich registrováno 38, z toho
34 s právní subjektivitou).

Šumperk

Zábřeh

Mohelnice

Uničov
Šternberk
Litovel

Konice

Libavá

Olomouc
Lipník
nad Bečvou

Prostějov

Hranice

Přerov

Zdroj: Machovský

Jeseníky/Jeseniky
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Haná – region s bohatstvím tradic / Region with rich traditions

THE OLOMOUC REGION IN NUMBERS
B a s i c i n f o r m a t i o n a l o v e r v i e w o f t h e r e g i o n ( t o D e c e m b e r 31 , 2 0 0 7 )
Total area

Population

The Olomouc Region is situated in Central Moravia, however, a part of it even lies in its northern part. Its total area
is 5 267 km2 , i.e. 6.7 % of the overall territory of the Czech
Republic. Due to this fact, it ranks among the smaller regions (8th place among 14 regions of the Czech Republic.)
The Olomouc Region borders with Poland (104 km) in the
north and with the Moravian-Silesian Region in the east
, with the Zlín Region and South Moravian Region in the
south and finally, with the Pardubice Region in the west.
From a geografic point of view, it can be divided into the
northern hilly part of the Ash Mountains with Praděd (1492
meters above sea level - being the highest point). The
southern part of the region is on the contrary formed by
the Haná flatland. The Region lies on the Morava river with
the lowest point (119 meters above sea level) near Kojetín in the District of Přerov. Proportional share of the agricultural land is 281 089 hectares, i.e. 53.4 % of the overall agricultural area within the Olomouc Region, whereas
the share for the whole Czech Republic is 53.9 % . There
is also a high extent of woodland (34.8 %) throughout the
total area, above all in the northern part of the Region
(48,4 % in the Districts of Jeseník and Šumperk).

With 541 791 inhabitants, the Olomouc Region is the
6th most populated among 14 regions of the Czech Republic, thus representing 6.2 % of its total population.
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Number of municipalities
There are 398 municipalities within the Olomouc Region ; 30 of them have a town status (57.6 % of inhabitants). The regional capital, i.e.City of Olomouc and the
Town of Přerov are corporate towns.

Density of population
The average density of population ranks the Olomouc
Region among those with just an average population
rate, however, this rate considerably differs in particular districts – e.g. 57.9 inhabitants per square meter
live in the District of Jeseník, whereas 142.3 inhabitants per square meter is the average population attained in the District of Olomouc, 142.9 inhabitants
per square meter in the District of Prostějov and even
160.0 inhabitants per square metre in the District of
Přerov , respectively.

Population of the Olomouc Region and its Districts
Status at the beginning
as per 1st January 2007

preliminary
results

Status at the end 31st December
2007

Mean status of population

total

men

women

total

men

women

total

men

women

639 894

311 864

328 020

640 508

312 377

328 131

641 791

313 286

328 505

Jeseník

41 827

20 749

21 078

41 722

20 683

21 039

41 565

20 620

20 945

Olomouc

228 171

110 939

118 232

229 459

111 191

118 268

230 607

111 881

118 726

Prostějov

109 633

53 183

56 450

109 811

53 309

56 502

109 979

53 412

56 567

Přerov

134 668

65 714

68 954

134 958

65 919

69 039

135 165

66 120

69 045

Šumperk

124 595

61 279

63 316

124 558

61 275

63 283

124 475

61 253

63 222

Region in total
for the Districts of

Population structure
The age-class diagram of the Olomouc Region reaches
the means value of the Czech Republic. The demographic development of the Olomouc Region is featured by
a decreasing number of pre-productive subjects in the
age between 0 and 14 based on evaluating figures of
the last ten years (1990 – 2000) and on the contrary,

by an increasing number of the post- productive component of population over 60. The number of persons
in the productive age (between 15 and 59) was 64.7 %,
i.e. 415 055 inhabitants in 2007. The average age of
the inhabitants in the Olomouc Region was 40.3 – the
same value was attained as the means value for the
whole Czech Republic (40.3) in 2007. The lowest average age was stated in the Ustí nad Labem Region (39.4)
and the highest one in the Prague capital district (41.7)
in 2007.

Regional division
The Olomouc Region includes 5 districts – namely
Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov and Šumperk. Administratively, the Olomouc Region and the Zlín Region
form together a so-called Central Moravia cohesion region, according to NUTS II. There are 13 administrative
units with an extended competence and 20 municipalities with commissioned municipal authorities. Moreover, there are so-called microregions as voluntary
municipality affiliations (38 of them are registered at
present, 34 of them have a juridical subjectivity).

Jeseník

Šumperk

Zábřeh

Mohelnice

Uničov
Šternberk
Litovel

Konice

Libavá

Olomouc
Lipník
nad Bečvou

Prostějov

Hranice

Přerov

Zdroj: Machovský

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně/Dlouhé Stráně Waterpumping Electricity Plant
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STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY OLOMOUCKÉHO KRAJE
S t a v k 31 .12 . 2 0 0 7

OLOMOUCKÝ KRAJ
Volené orgány
Zastupitelstvo kraje
(55 členů)
Iniciativní a kontrolní
orgány zastupitelstva

Rada kraje
(11 členů)
Iniciativní a poradní
orgány rady

Zvláštní orgány kraje
zřízené podle zákona

Výbor finanční
RNDr. Bc. Jaroslav Bosák,
předseda

Komise pro dopravu
Ing. Mojmír Michálek,
předseda

Hejtmanem Olomouckého kraje
byly zřízeny tyto zvláštní orgány:

Výbor kontrolní
MUDr. Michael Fischer,
předseda

Komise pro informatiku
Bc. Štěpán Kellner,
předseda

Výbor pro strategický
a regionální rozvoj
a vnější vztahy
Ing. Jarmila Kaprálová,
předsedkyně

Komise pro kulturu
a památkovou péči
Ing. Marek Otruba,
předseda

Výbor pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost
Mgr. Marta Husičková,
předsedkyně

Komise pro legislativu
JUDr. Martin Major,
předseda
Komise pro majetkoprávní
záležitosti
Jiří Urbášek, DiS.,
předseda
Komise pro mládež a sport
Mgr. Marta Vláčilová,
předsedkyně
Komise pro prevenci kriminality
a drogových závislostí
Ludmila Liberdová,
předsedkyně
Komise pro rodinu a soc. záležitosti
Ing. Marta Valenčíková,
předsedkyně

Komise pro rozvoj cestovního ruchu
Zdenek Zerzáň,
předseda
Komise pro rozvoj venkova
a zemědělství
Leoš Hannig,
předseda
Komise pro zdravotnictví
MUDr. Eduard Sohlich, MBA,
předseda
Komise pro životní prostředí
Ing. Zdenek Vahala,
předseda
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« Bezpečnostní rada
Olomouckého kraje
Bezpečnostní rada
Olomouckého kraje je dle
zákona č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový
zákon) koordinačním orgánem
pro přípravu na krizové situace.
Předsedou bezpečnostní rady
kraje je hejtman, který jmenuje
členy bezpečnostní rady kraje.
« Poradní sbor pro náhradní
rodinnou péči
Poradní sbor pro náhradní
rodinnou péči je dle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně–
právní ochraně dětí, zřízen pro
účely zprostředkování osvojení
nebo pěstounské péče jako
zvláštní orgán kraje § 39
uvedeného zákona. Poradní
sbor doporučuje pro určité dítě
vedené v evidenci krajského
úřadu podle § 22 odst. 2 zákona
vhodné žadatele vedené krajským
úřadem nebo ministerstvem
v evidenci žadatelů. Hejtman
jmenuje předsedu poradního
sboru, jeho zástupce a ostatní
členy poradního sboru.

Krajský úřad

PUBLIC ADMINISTRATION STRUCTURE
OF THE OLOMOUC REGION

A S o f 31 .12 . 2 0 0 7

THE OLOMOUC REGION
Elected bodies
Regional Assembly
(55 members)
Initiative and auditing
bodies of the Assembly

Regional Council
(11 members)

President of the
Olomouc Region

Initiative and Advisory
Bodies of the Council

Special Regional Bodies
instituted by law

Financial Board
RNDr. Bc. Jaroslav Bosák,
Chairman

Transport Committee
Ing. Mojmír Michálek,
Chairman

The following bodies were
Instituted by the President of the
Olomouc Region:

Auditing Practices Board
MUDr. Michael Fischer,
Chariman

Informatics Committee
Bc. Štěpán Kellner,
Chairman

Strategic planning and regional
development committee & external
relations
Ing. Jarmila Kaprálová,
Chairman

Culture & Historic Building and
Monument Care
Ing. Marek Otruba,
Chairman

« Safety Council
Olomouc Region
Security Council of the Olomouc
Region is in terms of the Law
No. 240/2000 Sb the
coordinating body to control crisis
situations, based on altering
several laws (crisis law).The
President of the Region is the
chairman of the Security Council
and he has to appoint particular
members of
the Regional Security Coucil

Education & Training Committee,
Employment Committee
Mgr. Marta Husičková,
Chairman

Legislation Committee
JUDr. Martin Major,
Chairman
Property Law Committee
Jiří Urbášek, DiS.,
Chairman
Youth & Sports Commiittee
Mgr. Marta Vláčilová,
Chairman
Crime & Drug Addiction Prevention
Ludmila Liberdová,
Chairman

Family & Social Affairs Committee
Ing. Marta Valenčíková,
Chairman

Tourism Development Committee
Zdenek Zerzáň,
Chairman

Regional Authority

« Advisory board for Substitute
Family Care
The Advisory Board for
Substitute Family Care is in
terms of the Law No. 359/1999
Sb., regarding social and legal
protection of children instituded
for adoption mediation or foster
care as a special regional body
39a) Advisory Board.
The Advisory Board recommends
for every child filed by
the Regional Authority in
terms of § 22 odst. 2 suitable
applicants filed by the Regional
Authority or Ministry. The
President of the Region has to
appoint the chairman of the
Advisory Board, his vice and
other members of the Advisory
Board.

Country Advancement & Agriculture
Committee
Leoš Hannig,
Chairman
Health Committee
MUDr. Eduard Sohlich, MBA,
Chairman
Environment Committee
Ing. Zdenek Vahala,
Chairman
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Samospráva Olomouckého kraje
The Olomouc Region Local Authority
Zastupitelstvo Olomouckého kraje/The Olomouc Regional Assembly
Zákonné vymezení/Legal definition

ZASTUPITELSTVU JE mj. VYHRAZENO:

Olomoucký kraj je samostatně spravován zastupitelstvem, které rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví–li tak zákon.
Zastupitelstvo je jediný z orgánů kraje, který je ústavně
zakotven a má přímou demokratickou legitimitu danou
volbami občanů. V oblasti samosprávy je vnímáno jako
hlavní orgán nadřazený všem ostatním.
The Olomouc Region has its independent administration – Regional Assembly which controls matters falling
into its particular sphere of competence. The Regional
Assembly decides upon metters of transferred competency just in cases stated by law.The Regional Assembly is the only constitutionally embodied regional organ
with a direct democratic legitimity based on citizens´
elections. In the field of local authonomy, it is apprehended as the main organ superior to the others.

1	předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,
předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení
právních předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky kraje,
2	koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat
programy rozvoje územního obvodu kraje, zajišťovat
jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
3	schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na
území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat
jejich plnění,
4	volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti,
5	stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro
území kraje,
6	rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci,
7	schvalovat rozpočet kraje a schvalovat závěrečný
účet kraje...

Zastupitelstvo Olomouckého kraje/The Olomouc Regional Assembly
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osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory
rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy,
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické
osobě v kalendářním roce, nejedná–li se o účelové
dotace z prostředků státního rozpočtu,
4	poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola
jejich využití...
Zastupitelstvo kraje je voleno na 4 roky obyvateli kraje.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje/The Olomouc Regional
Assembly

ZASTUPITELSTVU JE DÁLE mj. VYHRAZENO ROZHODOVÁNÍ O TĚCHTO MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONECH KRAJE:
1 	nabytí a převod nemovitých věcí,
2 	poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce,
3 	poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však
jedenkrát za 3 měsíce. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva je veřejné. Občan kraje, který
dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva.
Pravomoc zastupitelstva, jeho jednání a odměňování
členů vymezuje zákon 129/2000 Sb., o krajích v platném znění.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje má 55 členů.

Personální složení Zastupitelstva
Olomouckého kraje
The Personnel Composition
of the Olomouc Regional Assembly
S t a v k 31 . 12 . 2 0 0 7 / A s o f 31 . 12 . 2 0 0 7
Přehled volebních stran a jejich představitelů v Zastupitelstvu Olomouckého kraje
k 31. 12. 2007 (v pořadí podle počtu získaných mandátů)
An overview of political parties and the representatives in the Olomouc Regional Assembly
as of 31. 12. 2007 (in order according to the acquired mandate)

ODS
21 křesel

KSČM
15 křesel

ČSSD
10 křesel

KDU–ČSL
9 křesel
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ODS
RNDr. Bc. Jaroslav Bosák

Jan Kubíček

Mgr. Petr Polášek

Mgr. Elena Grambličková

Ing. Martin Kučera

Ing. Pavel Sekanina

Bc. Dalibor Horák

Ing. Hana Lebedová

Mgr. Petr Skyva

Mgr. Marta Husičková

JUDr. Martin Major

Josef Sobotík

Ing. Ladislav Kavřík

Vladimír Mikeška

Ing. Jan Tesař

RNDr. Ivan Kosatík

Mgr. Blahoslav Papajk

Ing. Marek Zapletal

MVDr. Pavel Krejčiřík

Ing. Zdeněk Peichl

Ing. Lubomír Žmolík

KSČM
JUDr. Josef Augustin

Ing. Miroslav Marek

MUDr. Ivan Sumara

PaedDr. Jaroslava Cardová

Ladislav Mlčák

Ing. Václav Šmíd

RSDr. Alexander Černý

RSDr. Josef Nekl

Ing. Zdeněk Švec

Ing. Jaroslav Čížek

Jaroslav Opršal

Vladimír Urbánek, DiS.

Josef Janíček

Mgr. Zdeněk Přikryl

Kamil Veselý

Ing. Jaromír Czmero

Ing. Karel Korytář

RNDr. Jan Přichystal

MUDr. Michael Fischer

Ing. Jiří Krátký

Jindřich Valouch

Ing. Mojmír Haupt

Mgr. Alois Mačák

Ing. Josef Kopečný

Ing. Zdeněk Muroň

ČSSD

KDU–ČSL
Ing. Jan Březina

Ing. Jarmila Kaprálová

Leoš Hannig

František Kubíček

Ing. Pavel Horák

Mgr. Zdeněk Lakomý

MUDr. Jitka Chalánková

Rostislav Mádr

Lubomír Sommer

Rada Olomouckého kraje / The Olomouc Regional Council
Zákonné vymezení/Legal definition
Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné
působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada
zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví–li tak zákon. Radu tvoří
hejtman, náměstci hejtmana a další členové rady.
The Regional Council is an executive body in the field of
self-contained competence. It is responsible to the Regional Assembly. The regional council can decide upon
matters of transferred competence just in case provided
by law. The Council is composed of the President of the
Region, Vice-Presidents and other council members.
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RADĚ JE VYHRAZENO mj.:
1	zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem,
2. 	ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti a kontrolovat jejich plnění,
3. vydávat nařízení kraje, ...
RADA ROZHODUJE mj. O TĚCHTO MAJETKOPRÁVNÍCH
ÚKONECH KRAJE:
1.	o poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým

Společné jednání Rady Olomouckého kraje a Zlínského kraje –
Velké Losiny 23. 10. 2007/ Joint advice meeting with Olomouc and
Zlin regions- Velke Losiny 23.10.2007

osobám působícím v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární
ochrany, kultury a vzdělávání, vědy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochra-

ny zvířat a životního prostředí; tyto dotace nesmí převýšit 200 000 Kč jednomu občanskému sdružení,
jedné humanitární organizaci nebo jedné právnické
nebo fyzické osobě v kalendářním roce,
2.	o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz,
3.	o poskytování věcných a finančních darů do
100 000 Kč v jednotlivých případech,...
Rada se schází ke svým schůzím dle potřeby. Schůze
rady jsou neveřejné. K platnému usnesení, volbě nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
všech členů rady. Občan kraje, který dosáhl věku 18 let,
má právo nahlížet do usnesení rady.
Pravomoc rady vymezuje zákon 129/2000 Sb., o krajích v platném znění.
Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
Rada Olomouckého kraje má 11 členů.

Personální složení Rady Olomouckého kraje
The Personnel Composition
of the Olomouc Regional Council
S t a v k 31 . 12 . 2 0 0 7 / A s o f 31 . 12 . 2 0 0 7

ODS
8 křesel

KDU–ČSL
3 křesla

Přehled volebních stran a jejich představitelů v Radě Olomouckého kraje
p l a t n é k 31 . 12 . 2 0 0 7

ODS
Mgr. Elena Grambličková

RNDr. Ivan Kosatík *

Ing. Pavel Sekanina *

Bc. Dalibor Horák

Vladimír Mikeška

Ing. Jan Tesař

Ing. Ladislav Kavřík *

Mgr. Petr Polášek *

KDU–ČSL
Ing. Pavel Horák *

MUDr. Jitka Chalánková *

František Kubíček

* – uvolnění členové Zastupitelstva Olomouckého kraje
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Zastupitelstvo Olomouckého kraje
pro volební období 2004–2008
P e r s o n á l n í s l o ž e n í p l a t n é k 31 . 12 . 2 0 0 7

ODS

RNDr. Bc. Jaroslav Bosák

Mgr. Elena Grambličková

Bc. Dalibor Horák

Mgr. Marta Husičková

Ing. Ladislav Kavřík

RNDr. Ivan Kosatík

MVDr. Pavel Krejčiřík

Jan Kubíček

Ing. Martin Kučera

Ing. Hana Lebedová

JUDr. Martin Major

Vladimír Mikeška

Mgr. Blahoslav Papajk

Ing. Zdeněk Peichl

Mgr. Petr Polášek

Ing. Pavel Sekanina

Mgr. Petr Skyva

Josef Sobotík

Ing. Jan Tesař

Ing. Marek Zapletal

Ing. Lubomír Žmolík

Ing. Jan Březina

Leoš Hannig

Ing. Pavel Horák

MUDr. Jitka Chalánková

Ing. Jarmila Kaprálová

František Kubíček

Mgr. Zdeněk Lakomý

Rostislav Mádr

Lubomír Sommer

KDU–ČSL
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The Olomouc Regional Assembly
for the 2004–2008 term
P e r s o n n e l c o m p o s i t i o n v a l i d a s o f 31 . 12 . 2 0 0 7

ČSSD

Ing. Jaromír Czmero

MUDr. Michael Fischer

Ing. Mojmír Haupt

Ing. Josef Kopečný

Ing. Karel Korytář

Ing. Jiří Krátký

Mgr. Alois Mačák

Ing. Zdeněk Muroň

RNDr. Jan Přichystal

Jindřich Valouch

JUDr. Josef Augustin

PaedDr. Jaroslava Cardová

RSDr. Alexander Černý

Ing. Jaroslav Čížek

Josef Janíček

Ing. Miroslav Marek

Ladislav Mlčák

RSDr. Josef Nekl

Jaroslav Opršal

Mgr. Zdeněk Přikryl

MUDr. Ivan Sumara

Ing. Václav Šmíd

Ing. Zdeněk Švec

Vladimír Urbánek, DiS.

Kamil Veselý

KSČM
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Složení Rady Olomouckého kraje
Composition of the Olomouc Regional Council
S l o ž e n í a v y m e z e n í k o m p e t e n c í p l a t n é k 31 . 12 . 2 0 0 7
C o m p o s i t i o n a n d d e f i n i t i o n o f a u t h o r i t y a s o f 31 . 12 . 2 0 0 7
Hejtman kraje
President of the Olomouc Region

RNDr. Ivan Kosatík,
hejtman kraje

RNDr. Ivan Kosatík,
President of the Olomouc Region

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních
úkolů na úsecích vnějších vztahů včetně cestovního ruchu,
financí a krizového řízení.

The Assembly has authorized him to perform specific
tasks in the fields of external relations, tourism, finance,
and crisis management.

1. náměstek hejtmana
1st Deputy to the President

Náměstek hejtmana
Deputy to the President

Náměstkyně hejtmana
Deputy to the President

Ing. Pavel Horák

Ing. Pavel Sekanina

MUDr. Jitka Chalánková

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních
úkolů na úsecích strategického rozvoje kraje, kultury
a památkové péče.

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování
konkrétních úkolů na úsecích školství,
mládeže a sportu.

Zastupitelstvo jí svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů
v sociální oblasti a podpory rodiny, životního prostředí
a zemědělství včetně rozvoje venkova.

Ing. Pavel Horák

Ing. Pavel Sekanina

MUDr. Jitka Chalánková

The Assembly has authorized him to perform specific
tasks in the fields of strategic development of the region,
culture, and monument preservation.

The Assembly has authorized him
to perform specific tasks in the fields of schools,
youth, and sports.

The Assembly has authorized her to perform specific
tasks in social fields and the support of families, the
environment and agriculture, including rural development.

Náměstek hejtmana
Deputy to the President

Uvolněný člen rady
pro dopravu
Independent Council
member for transportation

Ing. Ladislav Kavřík

Mgr. Petr Polášek

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních
úkolů v oblasti zdravotnictví, majetku a drogových
záležitostí.

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování
konkrétních úkolů na úsecích dopravy a silničního
hospodářství.

Ing. Ladislav Kavřík

Mgr. Petr Polášek

The Assembly has authorized him to perform specific
tasks in the fields of health care, assets,
and drug matters.

The Assembly has authorized him to perform
specific tasks in the fields of transportation and road
management.

Člen rady kraje
Regional Council member

Člen rady kraje
Regional Council member

Člen rady kraje
Regional Council member

Člen rady kraje
Regional Council member

Člen rady kraje
Regional Council member

Mgr. Elena Grambličková

Bc. Dalibor Horák

Ing. Jan Tesař

Vladimír Mikeška

František Kubíček
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Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu
Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu zahájilo svoji činnost 1. 3. 2006, kdy také v Bruselu otevřelo svoji zastupitelskou kancelář.

Hlavními úkoly kanceláře je naplňovat tyto cíle:

4. Informace a publicita (zpravodaje, webová stránka)

1. Institucionální zastoupení Olomouckého kraje
2. O
 rganizace setkání a misí včetně účasti kraje na
OPEN DAYS
3. Technická podpora projektům (monitorování projektů a návrhů projektů, zpráv a pomoc místní pracovní
skupině)

5. Závěry a poučení (tříměsíční Zprávy o činnosti, zvláštní zprávy)
Pro svoji činnost si Zastoupení zvolilo následující model
práce a komunikace mezi Olomouckým krajem a Bruselem:

Evropské a mezinárodní instituce

Skupina expertů

Olomoucký kraj v Bruselu

Místní pracovní skupina

Koordinátorka Olomouc / Brusel

OLOMOUCKÝ KRAJ

Za první dva roky činnosti se Olomouckému kraji podařilo etablovat se v Bruselu a stát se v poměrně krátkém čase
plně funkční kanceláří. Kraj byl představen na celé řadě setkání s vrcholnými představiteli v institucích EU, členové
týmu Zastoupení pravidelně monitorovali významná jednání Unie, účastnili se různých akcích pořádaných v Bruselu a informovali zástupce Olomouckého kraje o těchto aktivitách v rámci svých pravidelných zpráv.
Olomoucký kraj se již poněkolikáté představil široké veřejnosti v rámci Dní otevřených dveří evropských institucí
(květen 2007) a na OPEN DAYS – týdnu evropských měst a regionů (říjen 2007), na největší akci v oblasti regionální politiky, jež je pořádána v Bruselu. Ve spolupráci se Zastoupením Olomouckého kraje proběhla i studijní
cesta zástupců Olomouckého kraje do Štrasburku (duben 2007) a úspěšná prezentace festivalu Academia Film
Olomouc v Bruselu (listopad 2007).
Dvouletá zkušenost ukázala, jak důležitou roli hraje způsob vzájemné komunikace a předávání informací mezi
Olomouckým krajem a Bruselem. Z tohoto pohledu se ukázaly jako klíčové dva aspekty – osobní přítomnost koordinátorky Zastoupení v Olomouckém kraji, která má nejméně jednou měsíčně v Olomouci konzultační den, a také
činnost Místní pracovní skupiny, která sdružuje zástupce různých institucí a dalších subjektů z Olomouckého kraje,
jež se schází jednou měsíčně a slouží jako platforma pro efektivní předávání informací mezi krajem a Bruselem. Pro
informování veřejnosti vydává Zastoupení každých 14 dní elektronický zpravodaj a zprovoznilo webové stránky na
adrese www.olomoucregioninbrussels.eu, na které je možné získat další informace.
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Mezinárodní partnerství Olomouckého kraje
REGION JIŽNÍ DÁNSKO (DÁNSKO)

KOSTROMSKÁ OBLAST (RUSKÁ FEDERACE)

Dne 19. 6. 2000 byly podpisem deklarace zahájeny vztahy mezi Olomouckým krajem a dánským regionem Vejle. K 1. 1. 2007 proběhla
v Dánsku administrativní a územní reforma, v jejímž
důsledku stávající region Vejle přestal existovat. Jeho
následnickým regionem je region Jižní Dánsko, který se
rozkládá v jižní části Jutského poloostrova. V průběhu
roku 2007 projednalo zastupitelstvo regionu Jižní Dánsko koncept zahraniční spolupráce, jehož výsledkem je
smlouva o spolupráci s Olomouckým krajem.

Kostromská oblast se nachází v evropské části
Ruské federace, cca 300 km na severovýchod
od Moskvy, na řece Volze. Je druhou nejrozsáhlejší (60.100 km2) a na posledním místě co do osídlení.
Smlouva o ekonomicko – kulturní spolupráci byla podepsána dne 26. 7. 2004.

OPOLSKÉ VOJVODSTVÍ (POLSKO)
Opolské vojvodství (9 412 km2) je se svými
11 okresy, městem Opolí a 71 obcemi jedním
z nejmenších z celkem 16 vojvodství v Polsku.
Leží v jihovýchodní oblasti Polska a má 185 km dlouhou
hranici s Českou republikou, z toho 102 km s Olomouckým krajem. Vzájemné kontakty byly navázány v závěru
roku 2001. Dne 9. 7. 2002 byla podepsána Dohoda mezi Olomouckým krajem a Opolským vojvodstvím.
AUTONOMNÍ OBLAST VOJVODINA (SRBSKO)
Provincie Vojvodina se rozkládá na ploše
21 506 km2, což představuje čtvrtinu plochy
Srbska. Administrativním, ekonomickým a kulturním centrem je Novi Sad. “Dohoda o spolupráci mezi Olomouckým krajem a Autonomní oblastí
Vojvodina“ byla podepsána dne 12. 12. 2003.

LANDKREIS WÜRZBURG (NĚMECKO)
Landkreis Würzburg je spolu se
70 dalšími okresy součástí spolkové
země Bayern (Bavorsko). Ve vztahu k Würzburgu Olomoucký kraj v roce 2003 navázal na partnerství s okresem Šumperk. Dne 4. 11. 2005 byla při návštěvě Olomouckého kraje podepsána Listina o partnerství.
GREEN RIVER AREA DEVELOPMENT DISTRICT (USA)
Green River Area Development District
(GRADD) se nachází na středozápadě Spojených států amerických, ve státě Kentucky.
Hlavním městem regionu je Owensboro, které je partnerským městem Olomouce již od roku 1994. Dohoda
o partnerství a spolupráci mezi Olomouckým krajem
a GRADD byla uzavřena dne 18. 6. 2007.

Kostroma
Moskva

PROVINCIE REGGIO EMILIA (ITÁLIE)
Provincie Reggio Emilia se sídelním městem
Reggio Emilia je součástí regionu Emilia Romagna se sídelním městem Bolognou. První
smlouva o partnerství mezi dnes již neexistujícím Okresním úřadem Olomouc a provincií Reggio Emilia byla podepsána v roce 1964, v roce 2004 dne 11.
3. byla při příležitosti oslav 40. výročí podepsána nová
Dohoda o spolupráci.

Vejle

Würzburg

Opole

Baranya

ŽUPA BARANYA (MAĎARSKO)
Župa Baranya leží v jižním Maďarsku, jejím
správním střediskem je město Pécs. Dohoda
o spolupráci mezi Olomouckým krajem a župou
Baranya byla podepsána dne 8. 4. 2004.
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Reggio
Emilia
Vojvodina

Zdroj: m–ARK
3

Krajský úřad Olomouckého kraje
Regional office of Olomouc Region
Počátkem roku 2007 se krajský úřad zaměřil mj. na metodickou a odbornou pomoc
nově zvoleným starostům a zástupcům obcí v počátku jejich volebních období v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí v listopadu 2006. Navázali jsme na dobře
nastavenou úroveň komunikace a spolupráce krajského úřadu s obecními a městskými úřady z předchozích let s cílem pomoci nově zvoleným starostům snáze se
orientovat v problematice veřejné správy. V únoru roku 2007 byly uspořádány semináře s názvem „Role obcí v novém volebním období“, které se uskutečnily v OloBc. Ing. Libor Kolář
mouci a v Šumperku. Celkem se těchto akcí účastnilo 188 starostů a místostarosředitel Krajského úřadu
Olomouckého kraje
tů. V průběhu roku 2007 pak bylo úřadem zrealizováno pro obce Olomouckého
kraje dalších 81 porad, 72 seminářů a školení v oblasti státní správy a 50 akcí
v oblasti samosprávné. Další aktivity úřadu byly směrovány na rozvoj vzájemné součinnosti orgánů veřejné správy
s podnikatelským a neziskovým sektorem, krajský úřad se značnou měrou organizačně podílel na uspořádání první
konference „Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje“, která se konala v říjnu 2007 v Olomouci. Konference se
účastnilo více než 300 účastníků a 130 studentů. V říjnu 2007 se za našeho přispění konala celostátní konference „Krajský rok informatiky“ zaměřená na prezentaci úspěšných projektů veřejné správy s využitím informačních a
komunikačních technologií. Mimo jiných projektů z regionů byl za účasti ministra vnitra a jeho náměstka veřejnosti
prezentován pokrok ve vývoji národního projektu CzechPoint.
Do roku 2007 krajský úřad vstupoval s počtem 473 zaměstnanců, přičemž limit schválený Radou Olomouckého
kraje činil 498 pracovních míst. V průběhu roku proběhlo  45 výběrových řízení, na něž se přihlásilo 581 uchazečů. K 31. 12. 2007 průměrný věk zaměstnance dosahoval 41 roků. Oproti roku 2006 vzrost počet vysokoškolsky
vzdělaných o 3% na celkových 66 %, se kterými se  úřad řadí na druhé místo ve srovnání s ostatními  krajskými
úřady České republiky. V rámci naší personální politiky jsme 28 studentům umožnili získat na krajském úřadě praktické zkušenosti během jejich krátkodobé stáže. V roce 2007 došlo k organizační změně v Odboru sociálních věcí,
protože s účinností od 1. 1. 2007 došlo k zásadním změnám v právní úpravě poskytování sociálních služeb a dávek
sociální péče. Proto bylo od 1. 9. 2007 zřízeno oddělení sociálních služeb a nově upravena činnost ostatním oddělením v rámci odboru. Tyto organizační změny s sebou nenesly nároky na vznik nových pracovních míst.
V roce 2007 zaevidoval Krajský úřad Olomouckého kraje 236 podání nazvaných stížnost, z nichž adresátem 215 podání byl Krajský úřad Olomouckého kraje. Z jiných institucí bylo krajskému úřadu postoupeno 13 stížností. Z celkového počtu 236 podání označených jako stížnost bylo jako stížnosti řešeno 138 podání, přičemž 45 % spadalo do
přenesené působnosti. Z tohoto počtu bylo 78 stížností prošetřeno se závěrem důvodná, nedůvodná nebo částečně
důvodná. Zbývajících 98 podání bylo řešeno jako podání či podněty v souladu s jinou právní úpravou.  
Krajský úřad v průběhu roku 2007 provedl 1 836 kontrol. Z tohoto počtu bylo vykonáno 31 kontrol u příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem, 706 kontrol bylo provedeno v rámci přenesené působnosti u obcí,
fyzických a právnických osob, 294 kontrol bylo vykonáno v rámci finanční kontroly u žadatelů a příjemců veřejné
finanční podpory a 805 kontrol bylo vykonáno v rámci přezkoumání hospodaření územních celků. V I. pololetí 2007
bylo provedeno 402 závěrečných přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za rok 2006 a ve II. pololetí 2007 bylo provedeno 403 dílčích přezkoumání za rok 2007.
V průběhu roku 2007 bylo vydáno 17 173 rozhodnutí v prvním stupni a 2 440 rozhodnutí ve druhém stupni.
Zaměstnanci úřadu písemně zodpověděli na 79 žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. V roce 2007 bylo u krajského úřadu vykonáno 5 kontrol. Z tohoto počtu byly 2 kontroly provedeny Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR jako veřejnosprávní kontroly
na místě v rámci grantových schémat, 1 kontrolu vykonal Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřením na hospodaření
s finančními prostředky v oblasti ochrany ovzduší, 1 kontrolu vykonal Úřad pro ochranu osobních údajů se zaměřením na plnění povinností správce osobních údajů a Ministerstvo financí ČR provedlo přezkoumání hospodaření
Olomouckého kraje. Žádná z uvedených kontrol nevytkla zaměstnancům úřadu porušení právních norem.
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Organizační struktura Krajského úřadu
Olomouckého kraje k 31. 12. 2007
ředitel
krajského úřadu
Bc. Ing. Libor Kolář

tajemnice
Ing. Renáta Vrbová

oddělení
vnějších vztahů
Ing. Brabcová, Ph.D.

oddělení
tiskové
I. Heger

oddělení
krizového řízení
A. Hložková

oddělení
hospodářské správy
P. Číhal

oddělení personál.
věcí a vzdělávání
Ing. Plachá

oddělení
kontroly
Bc. Punčochářová

oddělení
správy majetku
Mgr. Bartoň

oddělení
právní
JUDr. Neumannová,
Ph.D.

oddělení
správní
Ing. Garláthy

oddělení
přestupkové
Mgr. Kiliánová

oddělení legislativy
a dozoru
JUDr. Růžička

oddělení informačních systémů
Mgr. Turovský MBA

oddělení aplikací
@ podpory
Mgr. Kaňák

oddělení technické
a systémové
Ing. Russnák

oddělení rozpočtu
a financování
Ing. Vítková

oddělení majetkové
a správní
Ing. Obrusník

oddělení
účetnictví
RNDr. Vaidová

oddělení
přípravy a reali
zace investic
Ing. Kubín

Ing. Pruknerová

oddělení územního
plánu a staveb. řádu
Ing. Gremlica

oddělení regionálního rozvoje
Ing. Novotná

oddělení grantových
schémat
Ing. Klvaňová

oddělení
projektového řízení
Ing. Poles

odbor životního prostředí
a zemědělství
Ing. Veselský

oddělení
lesnictví
Ing. Musil

oddělení vodního
hospodářství
V. Kubišová

oddělení
ochrany životního
prostředí
Ing. Ochmanová

oddělení
ochrany přírody
Ing. Honzáková-Švecová

oddělení
integrované
prevence
Mgr. Studený

odbor školství,
mládeže a tělovýchovy

oddělení
organizačně správní
JUDr. Skopalová

oddělení krajského
vzdělávání
PhDr. Goš

oddělení
mládeže a sportu
Mgr. Švec

oddělení financování
školství
Ing. Holenková

oddělení
účetních analýz
ve školství
Ing. Michalec, MBA

oddělení
sociální pomoci
Bc. et Bc. Vočka

oddělení
sociálně-právní
ochrany
Mgr. Podivínský

oddělení
sociálních služeb
M. Juryšek

oddělení
ekonom. a právní
Ing. Medková

oddělení
zdravotní péče
MUDr. Štefková

oddělení
správní
Mgr. Hanák

oddělení financování
zdravotnictví
Ing. Vrbecký, MBA

oddělení
veřejné dopravy
Mgr. Tomík

oddělení silničního
hospodářství
Ing. Růžička

oddělení
silniční dopravy
Ing. Suchánek

oddělení
kultury
PhDr. Pospěch

oddělení
památkové péče
JUDr. Sedláčková

kancelář hejtmana
Ing. Niče

kancelář ředitele
Mgr. Doleželová
odbor majetkový
a právní
Mgr. Kamasová
odbor správní
a legislativní
Mgr. Mazánková
odbor informačních
technologií
Mgr. Šafránek
odbor ekonomický
Ing. Juřena
odbor strategického
rozvoje kraje

Mgr. Gajdůšek, MBA
odbor sociálních věcí
Mgr. Machová

odbor zdravotnictví
Doc. MUDr. Rýznar, CSc., MBA
odbor dopravy a sil
ničního hospodářství
Ing. Kocourek
odbor kultury
a památkové péče
PhDr. Garčic

pověřená zastupováním

odbor Krajský
živnostenský úřad
Bc.Ing. Pivoda
útvar interního auditu
Ing. Zahradníček
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oddělení
organizační
T. Vyhnálková

oddělení
cestovního ruchu
A. Křetinská

poveřen zastupováním

poveřen zastupováním

oddělení
IDS
Ing. Rečková

Organizational structure of the Regional office
of the Olomouc Region as of 31. 12. 2007
Regional
Authority Director

Bc. Ing. Libor Kolář

Governorate

Ing. Niče

Directorate

Mgr. Doleželová

Secretary

Ing. Renáta Vrbová

Internal Relations
Department
Ing. Brabcová, Ph.D.

Information and
Public Relations
Department
I. Heger

Crisis
Management
Department
A. Hložková

Economic
Administration
Department
P. Číhal

Personnel and Training Department
Ing. Plachá

Audit
Department
Bc. Punčochářová

Authorized to represent the head of department

Organisation
Department
T. Vyhnálková

Tourist trade
Department
A. Křetinská

Property
Administration
Department
Mgr. Bartoň

Legal
Department
JUDr. Neumannová,
Ph.D.

Administrative
Department
Ing. Garláthy

Transgression
Department
Mgr. Kiliánová

Legislative and Supervisory Department
JUDr. Růžička

Information
Systems
Department
Mgr. Turovský MBA

Application and
Support
Department
Mgr. Kaňák

Technical
and System
Department
Ing. Russnák

Ing. Juřena

Budget and
Funding
Department
Ing. Vítková

Property and
Administrative
Department
Ing. Obrusník

Accountancy
Department
RNDr. Vaidová

Investment
Department
Ing. Kubín

Strategic Regional
Development
Department
Ing. Pruknerová

Regional Planning
and Building Regu
lations Department
Ing. Gremlica

Regional
Development
Department
Ing. Novotná

Tourism Department
Ing. Klvaňová

Project
Management
Department
Ing. Poles

Environment and Agriculture Department
Ing. Veselský

Forestry
Department
Ing. Musil

Water Supply
Department
V. Kubišová

Environmental
Protection
Department
Ing. Ochmanová

Nature Protection
Department
Ing. Honzáková–Švecová

Integrated
Prevention
Department
Mgr. Studený

Education, Youth and
Sports Department

Organisation
and Administrative
Department
JUDr. Skopalová

Regional
Education
Department
PhDr. Goš

Youth and Sport
Department
Mgr. Švec

Education
Funding
Department
Ing. Holenková

Education
Account Analysis
Department
Ing. Michalec, MBA

Social Security
Department
Bc. et Bc. Vočka

Social Security
and Legislative
Department
Mgr. Podivínský

Social Services
Department
M. Juryšek

Economic and Legislative Department
Ing. Medková

Health Care
Department
MUDr. Štefková

Administrative
Department
Mgr. Hanák

Health Services
Funding
Department
Ing. Vrbecký, MBA

Transport and Road
Management
Department
Ing. Kocourek

Public Transport
Department
Mgr. Tomík

Road and Traffic
Management
Department
Ing. Růžička

Road Transport
Department
Ing. Suchánek

Culture and Preservation
of Monuments
Department
PhDr. Garčic

Culture
Department
PhDr. Pospěch

Preservation
of Monuments
Department
JUDr. Sedláčková

Property and Legal
Department
Mgr. Kamasová
Administrative and
Legislative Department

Mgr. Mazánková
Information Technology
Department

Mgr. Šafránek
Economic
Department

Mgr. Gajdůšek, MBA
Social Department

Mgr. Machová
Health Services
Department

Doc. MUDr. Rýznar, CSc., MBA

Authorized to represent the head of department

Authorized to represent the head of department

Integrated
Transport System
Department
Ing. Rečková

Regional Trade
Supervisory
Department
Bc.Ing. Pivoda
Internal Audit
Department

Ing. Zahradníček
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Statistická data Krajského úřadu
Olomouckého kraje k 31. 12. 2007
Statistical data of the Regional office
of the Olomouc Region as of 31. 12. 2007
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2007

487

Limit počtu zaměstnanců schválený radou pro rok 2007

499

Vzdělanostní struktura zaměstnanců k 31. 12. 2007
Dosažené vzdělání

Počet zaměstnanců

Vysokoškolské

320

Středoškolské

148

Vyšší odborné

19

Celkem

487

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2007
Roky

Počet zaměstnanců

20– 30 let

98

31– 40 let

153

41– 50 let

125

51 let a více

111

Celkem

487

Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2007

487

Počet zaměstnanců schválený Radou Olomouckého kraje pro r. 2007

499

Počet výběrových řízení v roce 2007
Počet přihlášených uchazečů
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45
581

Významné události roku 2007
Important Events of 2007
Leden
Stejně jako v předchozích letech byla posílena zimní obsluha Červenohorského sedla.
2. 1. Zahájení ročního cyklu oslav pod názvem 100 let Národního domu v Prostějově.
7. 1. Laboratoře v nemocnici ve Šternberku získaly akreditace CIA podle normy ISO 15189:200 jako druhé
pracoviště v ČR.
9. – 14. 1. Veletrh VACANTIEBEURS UTRECHT 2007. Účast Olomouckého kraje na největším a nejvýznamnějším
veletrhu cestovního ruchu v Nizozemsku, který je provázen velmi vysokou návštěvností. Kromě všeobecných informací o Olomouckém kraji se návštěvníci tradičně zajímali především o ubytování v kempech, poznávací turistiku,
nabídku kulturních akcí, přírodní bohatství a lázeňství. obr. 1
11. – 14. 1. Veletrh REGIONTOUR BRNO 2007. Regiontour Brno patří k nejvýznamnějším veletrhům v České republice. Expozice Olomouckého kraje byla tradičně rozdělena do dvou turistických marketingových oblastí: Střední
Morava a Jeseníky, kde byli po celou dobu přítomni zástupci jednotlivých měst, mikroregionů, lázní, partnerských
regionů ze zahraničí a zástupci sdružení Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu a Jeseníky – Sdružení
cestovního ruchu. V rámci doprovodného programu proběhla tisková konference konaná pod záštitou všech moravských hejtmanů, kteří se jí osobně zúčastnili. Konference byla uspořádána za účelem představení unikátního
společného projektu všech moravských krajů s názvem „Morava a Slezsko – přijďte a poznejte více!“ a na něj
navazující projekt „4 moravská zastavení“, který byl určen široké veřejnosti. Návštěvníci měli za úkol vyplňovat
soutěžní kupony a postupně u všech krajů za správné odpovědi získat razítko. Kupony byly slosovatelné a soutěžící byli oceněni. obr. 2
11. – 14. 1. Veletrh FERIEN MESSE VÍDEŇ 2007. Veletrh cestovního ruchu Ferien Messe Vídeň se konal současně s další akcí Luxus Motor Schow. Spojení těchto akcí zajistilo hojnou účast návštěvníků. Společně s Olomouckým krajem se veletrhu zúčastnilo město Olomouc jako zástupce Střední Morava – Sdružení cestovního
ruchu. Oba subjekty vystavovaly jako region Olomouc na stánku České republiky pod záštitou agentury CzechTourism. obr. 3
18. 1. Rada Olomouckého kraje schválila „Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu cyklostezek na území
Olomouckého kraje v roce 2007“. Pravidla řešila způsob poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje na výstavbu nových a opravy stávajících cyklostezek, jejichž investory jsou obce, popř. svazky obcí.
18. – 21. 1. Veletrh ITF SLOVAKIATOUR BRATISLAVA 2007. Účast Olomouckého kraje na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu, který se každoročně koná společně s dalšími veletrhy zaměřenými na lovectví, gastronomii
a sport. Olomoucký kraj se na veletrhu prezentoval v rámci české expozice zabezpečované CzechTourism Praha.
obr. 4

1

2

3
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22. 1. Fórum LEADER. Setkání zástupců všech 20 místních akčních skupin (MAS) působících v Olomouckém
kraji se zástupci kraje. Olomoucký kraj po tomto jednání podpořil všechny MAS příspěvkem na činnost v roce
2007.
24. 1. Prezentace investičních příležitostí a podpora malého a středního podnikání v Olomouckém kraji. Akce
se zúčastnili starostové obcí a zástupci měst z autonomní oblasti Vojvodina. Hlavním tématem setkání byla podpora podnikání v olomouckém regionu a využívání strukturálních fondů EU.
26. – 28. 1. Veletrh TOURISM EXPO OLOMOUC 2007. V expozici Olomouckého kraje společně s námi vystavovala také obě sdružení – Střední Morava a Jeseníky. První den veletrhu se v rámci doprovodného programu
konal pod patronací Olomouckého kraje seminář na téma „Novinky cestovního ruchu v Olomouckém kraji“, kde
byl představen projekt „Marketing rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“ a další novinky. K novinkám
doprovodného programu patřila zeměpisná soutěž určená středoškolákům z odborných škol cestovního ruchu
– „Moravská brána“. obr. 5
27. – 28. 1. Seminář „Role sociální pracovnice/pracovníka při vytipování dítěte do náhradní rodinné péče,
komunikace s dítětem v ústavním zařízení, v náhradní rodině“. Seminář uspořádal odbor sociálních věcí pro
pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí v oblasti náhradní rodinné péče z obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností na území Olomouckého kraje.
29. 1. Zahájení projektu „Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů strukturálních fondů EU na středních
školách v Olomouckém kraji“. V Prostějově byl za účasti náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Sekaniny zahájen projekt „Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů strukturálních fondů EU na středních školách
v Olomouckém kraji“. Projekt, financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, je
svým zaměřením unikátní v celé České republice. V jeho rámci dojde k proškolení ředitelů a pedagogických pracovníků v oblasti projektového řízení, ale především budou zpracovány podkladové materiály pro akreditaci a následné
zahájení výuky nepovinného předmětu „Příprava a řízení projektů strukturálních fondů“ na vybraných středních
školách v Olomouckém kraji. Bude tak nejen výrazně posílena schopnost škol připravovat projekty, ale zavedením
nepovinného předmětu dojde i ke zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Projekt realizuje Olomoucký
kraj v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.1. Partnerem projektu je firma 4Euro Partners
s. r. o. obr. 6
31. 1. Olomoucký kraj poprvé poskytl Studijní stipendium Olomouckého kraje. Stipendium je poskytováno na
zahraniční studijní pobyt žákům denního studia středních škol, studentům vyšších odborných škol na území Olomouckého kraje nebo studentům všech typů studijních programů na vysokých školách. obr. 7
31. 1. – 4. 2. Veletrh FITUR MADRID 2007. Olomoucký kraj se veletrhu zúčastnil pod patronací agentury CzechTourism v rámci společné expozice České republiky. Návštěvníci veletrhu projevovali největší zájem o poznávací
turistiku, především pak o historické město Olomouc, hrady a zámky, ale i o přírodní atraktivity a ubytovací možnosti
především v hotelích. V expozici České republiky proběhlo 1. 2. oficiální setkání (tisková konference) se španělskými touroperátory a médii, v rámci kterého bylo Olomouckému kraji uděleno čestné uznání za příkladnou propagaci
České republiky ve Španělsku. Velkou zásluhu na udělení této ceny měl také kolektiv oddělení cestovního ruchu
Magistrátu města Olomouce. obr. 8

5

24

V ý r o č n í z p r á v a O l o m o u c k é h o k r a j e 2 0 07

6

7

8

Únor
1. 2. Slavnostní otevření Galerie Šumperska ve Vlastivědném muzeu v Šumperku.
1. 2. Rada Olomouckého kraje schválila „Pravidla pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu kraje na realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v roce 2007“. Program kraje podpořil realizaci nízkonákladových
opatření na silnicích II. a III. třídy a železničních přejezdech pro zvýšení bezpečnosti provozu.
6. 2. Role obcí v novém volebním období – Olomouc. Seminář pro starosty obcí Olomouckého kraje.
7. 2. Slavnostní vyhlášení 6. ročníku ankety Sportovec Olomouckého kraje v Městském divadle v Prostějově. Vítězem ankety za rok 2006 se stal tenista Tomáš Berdych, který obhájil prvenství z minulého roku. obr. 9
8. 2. Role obcí v novém volebním období – Šumperk. Seminář pro starosty obcí Olomouckého kraje.
8. 2. Zahájení 1. ročníku nového dotačního titulu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji.
8. – 12. 2. Veletrh SALON DES VACANCES BRUSEL 2007. Olomoucký kraj se na veletrhu prezentoval propagačními materiály v anglické a francouzské mutaci. Veletrh nebyl rozlišen na dny pro odborníky a pro veřejnost,
návštěvnost v průběhu veletrhu byla vysoká, a to zejména ve víkendových dnech.
12. a 13. 2. Výjezdní jednání členů rady v územním obvodu obce s rozšířenou působností Uničov. obr.

10

,

11

14. 2. Slavnostní vyhlášení regionálního kola mezinárodní soutěže Podnikatel roku 2006. Vítězem krajského kola
se stal pan Miroslav Študent z olomoucké firmy Siwatec, a. s. Součástí ocenění byl i šek v hodnotě 100 000,– Kč.
14. 2. 5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru v regionu Glacensis, Fond mikroprojektů. Na tomto zasedání byl schválen jeden projekt realizovaný na území Olomouckého kraje s celkovou výší dotace 269 025,– Kč.
15. – 18. 2. Veletrh HOLIDAY WORLD PRAHA 2007. Olomoucký kraj se na veletrhu prezentoval v samostatné
expozici, která byla rozdělena na turistické regiony kraje, Střední Moravu a Jeseníky. Návštěvníci se nejvíce zajímali
o nabídku ubytování a možnosti cykloturistiky, o historické památky, hrady, zámky, ale i možnosti aktivního odpočinku v Jeseníkách. V areálu výstaviště Holešovice proběhlo 17. 2. předání cen Grand Prix veletrhu Holiday World,
na kterém získal Olomoucký kraj 2. místo v kategorii propagačních materiálů.
16. 2. Závěrečný seminář a česko-polský společenský večer v Olomouci k ukončení programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA. Cílem setkání bylo shrnutí zkušeností a výsledků programu. Setkání se zúčastnilo na 100
zástupců z české i polské strany hranice, kteří se v období 2004 –2006 podíleli na realizaci programu.
22. – 25. 2. Veletrh BIT MILÁN 2007. Účast Olomouckého kraje na veletrhu, který navštívilo více než 150.000
návštěvníků, z toho 108.000 odborníků. Akce se zúčastnilo cca 5.000 vystavovatelů z více než 120 zemí celého
světa. Olomoucký kraj se prezentoval v rámci expozice České republiky. Největší zájem byl o regionální mapy, informace o Olomouci a ubytování.
22. – 26. 2. Veletrh CBR MNICHOV 2007. Účast Olomouckého kraje na veletrhu, který je určen pro širokou veřejnost. Návštěvníci se nejvíce zajímali o město Olomouc a okolí, město Šternberk, Šumperk a Jeseníky. Požadovali
informace o lázeňství, možnostech aktivní dovolené, turistiky, cykloturistiky, ubytování (především v kempech). Velký zájem byl i o historické a církevní památky, ale i další atraktivity kraje.
28. 2. – 1. 3. Na návštěvu Olomouckého kraje zavítal velvyslanec Ruské federace Alexej Fedotov. Během návštěvy se setkal se zástupci Olomouckého kraje, města Olomouce, hospodářských komor a Univerzity Palackého. obr. 12
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Březen
4. 3. Na území Olomouckého kraje do smluvního závazku veřejné služby vstoupil nový dopravce DOPAZ s. r. o.,
Horní Poříčí 123, který vzešel z výběrového řízení Jihomoravského kraje a zajišťuje dopravní obslužnost území malé
části Olomouckého kraje kolem Horního Štěpánova směrem do území Jihomoravského kraje na Letovice. K tomuto
datu proběhla rovněž integrace v systému IDS JMK v oblasti Protivanovska na Boskovice.
5. 3. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro
období 2007– 2013 a způsobu kontroly jejich využití byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje ve znění
schváleném Evropskou komisí. Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje jsou poskytovány
na tři opatření, a to Obnova, zajištění a výchova lesních porostů, Ekologické a přírodě šetrné technologie a Ostatní
hospodaření v lesích. obr. 13
5. 3. Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2007 byl
schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Jedná se o podporu projektů zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro školní i mimoškolní činnost a zajištění finanční
podpory této oblasti v souladu s krajskými koncepcemi environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty.
5. 3. Ukončení hodnocení přijatých žádostí o akci v rámci 3. výzvy grantového schématu Olomouckého kraje
realizovaného při SROP. Konkrétně se jednalo o toto grantové schéma: 1. Podpora malého a středního podnikání ve vybraných regionech Olomouckého kraje. Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo o poskytnutí finanční
podpory na celkem 4 žádosti o akci v celkovém finančním rozsahu podpory 11,8 mil. Kč (tj. finanční prostředky ze
strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu a z rozpočtu Olomouckého kraje).
5. 3. Pokyny pro zpracování návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Zastupitelstvo Olomouckého
kraje v souladu s novým zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), schválilo Pokyny pro zpracování návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK), které
obsahově splňovaly požadavky zadání a strukturou odpovídaly požadavkům vyhlášky č. 500/2006 Sb. a potřebám
ZÚR OK.
5. 3. Podpora a rozvoj hasičských aktivit v Olomouckém kraji. Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením
č. UZ/16/16/2007 schválilo Krajskému sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Olomouckého kraje finanční příspěvek ve výši 200 000,- Kč na podporu a rozvoj hasičských aktivit v Olomouckém kraji pro rok 2007. Sdružení
připravilo na celý rok řadu akcí a soutěží pro sbory dobrovolných hasičů. obr. 14
7. 3. Krajský kulatý stůl ke Strategii udržitelného rozvoje ČR. Setkání s Radou vlády pro udržitelný rozvoj se
zúčastnilo 30 významných představitelů Olomouckého kraje. Na setkání formulovali problémy Olomouckého kraje
při uplatňování principů udržitelného rozvoje v podmínkách ČR a Olomouckého kraje.
7. – 11. 3. Veletrh ITB BERLÍN 2007. Účast Olomouckého kraje na největším a nejprestižnějším veletrhu cestovního ruchu v Německu. Prezentovaly se zde jednotlivé země a regiony, cestovní kanceláře, hotely i jiné subjekty
podnikající v cestovním ruchu. Žádané byly především historické památky Olomouce, dále pak ubytovací kapacity
a mapy. obr. 15
8. 3. Vyhlášení cen Olomouckého kraje v oblasti kultury 2006. Jednalo se o první ročník vyhlášený Zastupitelstvem Olomouckého kraje. obr. 16
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12. 3. Zahájení výstavy Sága moravských Přemyslovců ve Vlastivědném muzeu v Šumperku.
21. – 24. 3. Veletrh MITT MOSKVA 2007. Olomoucký kraj se prezentoval na veleterhu ve společné expozici České
republiky pod záštitou CzechTourism. Na výstavní ploše 459 m2 (jednalo se o největší expozici v pavilonu i České
republiky vůbec) se prezentovalo 47 spoluvystavovatelů, z toho 11 krajů, město Praha a dalších 36 spoluvystavovatelů z podnikatelského sektoru (lázně, hotely, cestovní kanceláře apod.). Největší zájem byl o město Olomouc,
lázeňská centra kraje, církevní památky, hrady a zámky, ale také o přírodní atraktivity. obr. 17
22. 3. Valná hromada Spolku pro obnovu venkova OK v Náměšti na Hané. Zástupci Olomouckého kraje se zúčastnili výročního zasedání valné hromady, na kterém bylo zvoleno nové vedení Spolku.
22. – 23. 3. Prezentace Olomouckého kraje na Mezinárodní konferenci o cestovním ruchu, lázeňství a obnovitelných zdrojích a strategii rozvoje Jesenicka. Akce se konala v Priessnitzových léčebných lázních Jeseník.
27. 3. 8. pracovní jednání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje. Setkání pořádané v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje se uskutečnilo v Náměšti na Hané a zúčastnilo se ho na 60 zástupců obcí a mikroregionů. obr. 18
29. 3. Poskytnutí příspěvků na činnost místních akčních skupin (MAS) založených na principu LEADER z rozpočtu Olomouckého kraje. Rada Olomouckého kraje schválila poskytnutí příspěvků MAS v celkové výši 4 mil. Kč.
V Olomouckém kraji existuje celkem 20 MAS. Dvě z nich přesahují hranice kraje.
29. 3. Vyhlášena veřejná obchodní soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o pronájmu nemocnic v Prostějově, v Přerově a ve Šternberku (dosud byly provozovány Nemocnicí Prostějov, příspěvkovou organizací, Nemocnicí Přerov, příspěvkovou organizací, a Nemocnicí Šternberk, příspěvkovou organizací). Přihlásil se jediný zájemce–společnost Středomoravská nemocniční a. s. (dále jen „SMN“), která splnila veškeré požadavky vyhlášené soutěže.
29. 3. – 1. 4. Veletrh TR UTAZÁS BUDAPEŠŤ 2007. Účast Olomouckého kraje na veletrhu Utazás, který je nejvýznamnější akcí svého druhu v Maďarsku, kde stoupá zájem o Českou republiku jako zajímavou a zároveň blízkou
destinaci. Největší zájem byl již tradičně o historické památky, zejména hrady a zámky, dále o církevní a technické
památky, ale i o aktivní turistiku, zejména cyklistiku a také možnosti lázeňských a relaxačních pobytů. obr. 19
30. 3. – 1. 4. Veletrh DOVOLENÁ OSTRAVA 2007. Účast Olomouckého kraje na veletrhu cestovního ruchu, který si
kladl za cíl podporovat cestovní ruch a prezentovat turistické možnosti a nabídky jednotlivých regionů a euroregionů. Návštěvníkům nabídl přehled o zajímavých destinacích nejenom v rámci České republiky, ale i Slovenska a Polska. obr. 20
Zahájení procesu přípravy globálních grantů Olomouckého kraje na léta 2007–2013. Globální granty budou
realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na podporu počátečního a dalšího
vzdělávání.
březen – duben Přednášky na téma „Obnovitelné zdroje energie“. Krajská energetická agentura a Olomoucký
kraj uspořádaly 12 přednášek pro studenty středních škol Olomouckého kraje na téma Obnovitelné zdroje energie
zaměřené na prezentaci využití sluneční, vodní, větrné a geotermální energie a energie biomasy.

Duben
1. 4. Realizace prováděcího projektu optimalizace veřejné dopravy v území regionu Prostějov – spádová oblast
1, do IDSOK by zapojen dopravce František Konečný. Jedná se o linku 780 310 Prostějov–Určice–Myslejovice. Dopravce FTL, a.s. Prostějov byl v této oblasti zaintegrován na lince 780 751 Prostějov–Brodek u Prostějova–Otaslavice.
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1. 4. Realizována další etapa integrace železniční tratě 291 Šumperk–Zábřeh, kde dopravu provozují České
dráhy, a.s. Integrací této tratě došlo k ucelení nabídky cestování v IDSOK v oblasti Šumperska. obr. 21
11. 4. Konference Národní sítě Místních akčních skupin ČR v Praze na Ministerstvu zemědělství ČR. Zástupci
Olomouckého kraje se zúčastnili ustavující Konference Národní sítě Místních akčních skupin ČR, kde projednávali
postavení venkova v ČR v novém plánovacím období EU.
11. 4. Konference organizovaná v rámci projektu „Regionální strategie celoživotního vzdělávání osob znevýhodněných na trhu práce v Olomouckém kraji pro zvyšování zaměstnanosti“ (Iniciativa Společenství EQUAL), na
jehož realizaci se Olomoucký kraj podílí. Konference byla zaměřena na téma „Společenská odpovědnost regionu–
podpora dalšího vzdělávání a zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin na trh práce v Olomouckém kraji“. obr. 22
12. 4. Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky. Realizace tohoto projektu probíhala již třetím rokem. Cílem projektu realizovaného ve spolupráci s obcemi Olomouckého kraje a autorizovanou firmou je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek
komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit cíle stanovené krajskou koncepcí hospodaření s odpady
a plánu odpadového hospodářství kraje. V roce 2007 bylo v rámci tohoto projektu v obcích na území Olomouckého
kraje rozmístěno 414 sběrových nádob na využitelné složky komunálního odpadu v celkové hodnotě 3,2 mil. Kč.
14. – 19. 4. Zahraniční poznávací cesta pro zástupce podnikatelů Olomouckého kraje. Tato zahraniční poznávací cesta byla připravena ve spolupráci s agenturou na podporu podnikání a průmyslu CzechTrade, s hospodářskými komorami v Tilburgu a v Hasseltu. 40 zástupců podnikatelů, hospodářských komor a politických představitelů
Olomouckého kraje se seznámilo s příklady úspěšných projektů realizovaných z prostředků EU na území Belgie
a Holandska.
16. – 19. 4.

Cesta delegace Olomouckého kraje do Reggio Emilia – Itálie zaměřená na sociální problematiku.

17. – 21. 4. Prezentace Olomouckého kraje na veletrhu URBIS INVEST Brno. Tento mezinárodní veletrh investic,
financí, realit a technologií pro města a obce nabízí ucelený přehled investičních příležitostí v ČR. Společně s krajem
se již podruhé na společném stánku prezentovala města Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk a Zábřeh.
18. 4. V rámci Mezinárodního dne památek byly bezplatně zpřístupněny všechny objekty a muzea v Olomouckém
kraji.
23. – 26. 4. Studijní cesta zástupců Olomouckého kraje do Štrasburku, při níž se členové Zastupitelstva Olomouckého kraje a regionálního tisku seznámili s fungováním evropských institucí. obr. 23 , 24
24. 4.

Otevření nové stálé expozice Lesnické školství na Moravě na zámku v Úsově.

26. 4.

Odborný léčebný ústav neurologicko–geriatrický v Moravském Berouně získal akreditaci SAK.

26. – 27. 4. Konference lesní pedagogiky. V kongresovém sále Olomouckého kraje a na Školním polesí Střední
lesnické školy ve Valšovicích se konala první celostátní konference lesní pedagogiky, kterou uspořádal Krajský úřad
Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci se Střední lesnickou školou v Hranicích
pod záštitou náměstků hejtmana Olomouckého kraje, MUDr. Jitky Chalánkové a Ing. Pavla Sekaniny.
27. 4. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo „Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Olomouckém
kraji s finanční podporou z rozpočtu kraje v roce 2007“. Jedná se o program Olomouckého kraje na podporu realizace úprav pozemních komunikací za použití prvků dopravního zklidňování pro snížení rychlosti a zvýšení ochrany
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chodců ve městech a obcích. Součástí programu je i zvýšení bezpečnosti provozu na železničních přejezdech na
území kraje.
27. 4. Územně analytické podklady pro území Olomouckého kraje. Zastupitelstvo Olomouckého kraje projednalo v souladu s § 29 stavebního zákona Územně analytické podklady (dále ÚAP) pro území Olomouckého kraje,
které obsahují vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území a rozbor udržitelného rozvoje
území s určením problémů k řešení v navazující územně plánovací dokumentaci. Tak byl potvrzen základní zákonný
podklad k pořizování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.
27. 4. Rozdělení příspěvků z Programu obnovy venkova z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2007. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo poskytnutí příspěvků z POV 2007. Celkem bylo podáno 308 žádostí, příspěvky
v celkové výši 45 mil. Kč byly poskytnuty 194 žadatelům. Realizace akcí probíhala v průběhu celého roku 2007.
Vydání informačního letáku Renovace bytového domu z pohledu zvýšeného bezpečí obydlí. Leták obsahuje informace pro občany, správce nemovitostí, bytová družstva a byl vydán v nákladu 11 tisíc výtisků. Nabízí konkrétní rady,
jak zabezpečit vstupy do domů, nouzové východy, okna, schodiště, výtahy a další místa. Informuje o opatřeních,
která posilují bezpečnost domu i jeho okolí.

Květen
2. 5. Tisková konference se křtem pojízdného informačního centra – InfoBUSu. obr.

25

Vedle již osvědčených způsobů prezentace přišel Olomoucký kraj v roce 2007 se zcela novou komunikační kampaní
v podobě mobilního informačního centra, které vyjíždělo v rámci České republiky přímo za svými potenciálními návštěvníky. InfoBUS navštívil celkem 9 vybraných měst, kde nabízel zážitky Olomouckého kraje a představoval komplexní soubor turistických atraktivit a služeb regionů Střední Morava a Jeseníky. Letní kampaň InfoBUS probíhala
v období 3. 5. – 16. 6. 2007, a to ve městech Ostrava, Pardubice, Hradec Králové, Praha, Písek, Jihlava, Brno, Zlín
a Olomouc. Během prezentace InfoBUS navštívilo celkem více než 10 tis. lidí, denně v průměru 395 návštěvníků.
Informace o InfoBUSu a fotodokumentaci najdete i na www.infobus–ok.cz.
3. 5. Seminář k problematice mezinárodních únosů dětí. Seminář uspořádal odbor sociálních věcí ve spolupráci
s MPSV ČR pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na
území Olomouckého kraje.
3. – 4. 5. MORAVA JOB 2007 – burza práce, představení pracovních nabídek ze strany podnikatelských subjektů
absolventům posledních ročníků středních škol.
7. – 9. 5. Veletrh ZA SLUNCEM OPOLE 2007. Olomoucký kraj se této výstavy zúčastnil v rámci zahraniční spolupráce s Opolským vojvodstvím, partnerským regionem Olomouckého kraje. Mimo náš kraj se této akce zúčastnily
také další partnerské regiony Opolského vojvodství z Rumunska, Německa, Maďarska a Ukrajiny. Olomoucký kraj
obdržel dne 9. 5. čestné ocenění maršálka Opolského vojvodství Jozefa Sebesty za atraktivní prezentaci své turistické nabídky. obr. 26
9. 5. Schumanův den a Den Evropy – připomenutí členství České republiky v EU. Akce pro širokou veřejnost, do
níž se zapojila mládež Olomouckého kraje formou přípravy stánků, soutěží apod. obr. 27
11. 5. Oficiální návštěva maršálka Opolského vojvodství v Olomouckém kraji zaměřená na rozvoj spolupráce po
25
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vstupu obou zemí do Schengenské zóny, především v rezortu dopravy a cestovního ruchu. Na společném jednání
byla dále navázána spolupráce a dojednána koordinace při přípravě a realizaci projektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce 2007 – 2013. obr. 28
15. – 16. 5. Seminář s názvem „Odborná příprava na přijetí dítěte do rodiny a role orgánu sociálně-právní
ochrany dětí v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče“. Seminář uspořádal odbor sociálních věcí pro
sociální pracovníky obecních úřadů.
17. – 20. 5. Prezentace Olomouckého kraje na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky
Přerov 2007. Výstava je pořádána vždy jedenkrát za dva roky. Má dlouholetou tradici a je ojedinělou akcí svého
druhu v České republice. Těší se velkému zájmu odborné i laické veřejnosti a to nejen z České republiky, ale i ze
zahraničí. Prezentace byla rozdělena do tří oblastí, a to prezentace Olomouckého kraje, prezentace zemědělského
školství Olomouckého kraje a prezentace Agrární komory Olomouckého kraje.
17. 5. Vyhodnocení soutěže „Výrobek Olomouckého kraje“. Jedná se o soutěž, jejímž účelem je podpora regionálních výrobků z odvětví zemědělství a potravinářství na území Olomouckého kraje. Celkem bylo oceněno 60
výrobků, z toho v kategorii top bylo oceněno 13 výrobků. Ocenění za nejlepší potravinářské výrobky Olomouckého
kraje předal ministr zemědělství ČR Ing. Petr Gandalovič, náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Jitka
Chalánková, prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba a předseda Agrární komory Olomouckého kraje Ing. Josef
Hlavinka. obr. 29
18. 5. Mezinárodní den muzeí. V rámci mezinárodního dne muzeí byl umožněn volný vstup do objektů všech
muzeí zřizovaných Olomouckým krajem.
20. – 21. 5.

Výjezdní jednání členů rady v územním obvodu obce s rozšířenou působností Konice obr.

30

,
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20. – 24. 5. Zahraniční poznávací cesta Evropské instituce na vlastní oči v Bruselu a Štrasburku. Tato zahraniční poznávací cesta byla uspořádána v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje, a to pro 41 zástupců obcí,
krajského úřadu a euromanažerů. obr. 32
21. – 25. 5. Návštěva delegace Kostromské oblasti v Olomouckém kraji zaměřená na prohloubení spolupráce
zejména v kulturní oblasti, ve vzdělávání, cestovním ruchu a podnikání.
22. – 26. 5. Evropský kongres o obnově venkova v Polsku (Kamieň Šloski). Zástupci Olomouckého kraje se zúčastnili celoevropského kongresu, kde si mohli vyměnit zkušenosti s kolegy ze zahraničí, posoudit nové či odlišné
trendy v rozvoji venkova v rámci Evropské unie.
23. 5.
Národní soutěžní přehlídka TOURPROPAG 2007 a EUROREGION 2007 Písek. Olomoucký kraj získal
v rámci soutěže TOURPROPAG 2007 3. místo v kategorii MAPA za „Pěší trasy v Jeseníkách“. Publikace Harmonie
kultury a přírody se umístila na 3. místě v kategorii „reprezentační publikace“ a získala také Zvláštní cenu odborné
veřejnosti. Olomoucký kraj dále obdržel v rámci soutěže EUROREGIONPROPAG 2007 Zvláštní cenu poroty i Zvláštní
cenu odborné veřejnosti za soubor propagačních materiálů realizovaných v projektu Marketing cestovního ruchu
v Olomouckém kraji. Ceny Olomouckého kraje osobně převzal hejtman kraje RNDr. Ivan Kosatík.
24. – 25. 5. Jednání s Opolským vojvodstvím ohledně ZÚR OK. V těchto dnech se uskutečnila jednání v Maršálkovském úřadě Opolského vojvodství v Opole za přítomnosti i vojvodství Dolnoslezského a Slezského. Byl zde
projednán návrh Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (část této dokumentace byla přeložena do polského
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jazyka). Při tomto jednání byly potvrzeny koncepční záměry, nebyl zjištěn žádný rozpor a byla potvrzena i shoda
u hraničních přechodů.
29. 5. Veřejné projednání Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje (Regionální centrum
Olomouc). Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje byla vyložena k veřejnému nahlédnutí
a prostudování v termínu 14. 5. – 15. 6. Podle výsledků projednání byla dokumentace upravena a ve finální podobě
dne 29. 8. předána na Olomoucký kraj (zpracovatel PÖYRY Environment, a. s., Brno). Dokumentace byla využita pro
dopracování návrhu ZÚR OK a pro jednotlivé záměry obcí při řešení protipovodňových opatření.
31. 5. – 1. 6. Jednání pracovní skupiny „Informatici Olomouckého kraje“ (IOK), společně s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje. Tématem bylo technologické řešení sítě krize a možnosti realizace veřejného
přístupu k internetu s podporou evropských programů.
31. 5. – 1. 6. Metodické setkání pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Setkání uspořádal
odbor sociálních věcí pro pracovníky obecních úřadů, kteří zajišťují sociálně–právní ochranu dětí.

Červen
1. – 2. 6. Dny Olomouckého kraje. Na I. ročníku akce se mimo složek integrovaného záchranného systému, hudebních skupin a dalších vystupujících prezentovaly i partnerské regiony Olomouckého kraje svými gastronomickými
specialitami a propagačními materiály. Akce byla zahájena koncertem v Moravském divadle v Olomouci dne 1. 6.
a druhý den pokračoval program na výstavišti Flora a Horním náměstí v Olomouci. obr. 33 , 34
2. 6.

Hradní jarmark na Helfštýně, pořádaný Muzeem Komenského v Přerově.

4. 6.

9. setkání pracovníků regionálního rozvoje na úrovni kraje a obcí s rozšířenou působností v Hranicích.

8. 6. Muzejní noc – společný program muzeí Olomouckého kraje, propagace muzeí netradičními formami.
8. – 10. 6. Víkendové setkání pěstounů ve Václavově. V rámci konzultačních akcí, které pro pěstouny připravuje
odbor sociálních věcí, se uskutečnilo setkání 9 pěstounských rodin, v celkovém počtu 13 dospělých a 23 dětí. Program pro dospělé zajišťoval Olomoucký kraj, program pro děti byl zajištěn ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
ve Šternberku.
11. 6.

Kolaudačním rozhodnutím skončila výstavba nového depozitáře Muzea Prostějovska v Prostějově.

12. 6. Kulatý stůl – Obchodní příležitosti a možnosti investic v Srbsku, seminář uspořádaný ve spolupráci s Jihomoravským krajem určený pro podnikatele, majitele a vedoucí pracovníky českých firem, kteří měli zájem získat
konkrétní informace o současných možnostech spolupráce se srbskými firmami.
12. 6. Seminář k problematice domácího násilí a náplně činnosti Intervenčního centra. Odbor sociálních
věcí uspořádal ve spolupráci s Intervenčním centrem v Olomouci odborný seminář pro pracovníky orgánů sociálně–právní ochrany dětí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
13. – 15. 6. Návštěva prezidenta republiky Václava Klause a paní Livie Klausové v Olomouckém kraji. Prezidentský pár v rámci druhého kola návštěv krajů navštívil další města Olomouckého kraje, kde se setkal se srdečným přijetím od občanů. V programu návštěvy prezidenta republiky bylo i setkání s představiteli krajské samosprávy,
se studenty a setkání s představiteli armády ve vojenském prostoru Libavá. obr. 35 , 36
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14. 6. VI. Konference poskytovatelů sociálních služeb. Odbor sociálních věcí uspořádal konferenci, které se zúčastnilo celkem 105 zástupců poskytovatelů sociálních služeb. V rámci prezentace poskytovatelů sociálních služeb
se prezentovalo 47 vystavovatelů. V doprovodném programu bylo možné si prohlédnout výstavu výtvarných prací
občanů se zdravotním postižením.
15. – 20. 6. Oficiální návštěva delegace z regionu GRADD – Kentucky, USA, během které byla slavnostně podepsána Dohoda o partnerství mězi oběma regiony a dojednána příští spolupráce týkající se hospodářské spolupráce,
školství, sportu nebo sociálních věcí. Vlastní dohoda byla podepsána představiteli obou regionů dne 18. 6. obr. 37
19. – 24. 6. Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže 2007 v Ústeckém kraji, jichž se zúčastnila i výprava 318 mladých sportovních reprezentantů Olomouckého kraje. V náročné konkurenci obsadila výprava Olomouckého kraje
celkové 8. místo, přičemž získala 5 zlatých, 7 stříbrných a 18 bronzových medailí. obr. 38
21. 6. Mezinárodní konference v rámci projektu „Regionální strategie celoživotního vzdělávání osob znevýhodněných na trhu práce v Olomouckém kraji pro zvyšování zaměstnanosti“ (Iniciativa Společenství EQUAL)
konaná na Úřadu práce v Olomouci a v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. V rámci konference
proběhlo setkání italských partnerů uvedeného projektu s odborníky působícími v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji.
22. 6.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2006.

22. 6. Poskytnutí účelové finanční dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruk
tury na území Olomouckého kraje. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo poskytnutí účelové finanční dotace na realizaci opatření v oblasti infrastruktury vodovodů a kanalizací 19 obcím v celkovém finančním rozsahu
47,3 mil. Kč.
22. 6. Poskytnutí účelového finančního příspěvku z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2007. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo poskytnutí účelového
finančního příspěvku na podporu 28 projektů zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a vzdělávání v celkové výši 1,4 mil. Kč.
22. 6. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo „Seznam vybraných staveb pro cyklodopravu doporučených
k finanční podpoře z rozpočtu kraje v roce 2007“. Schválená částka 12 mil. Kč byla rozdělena na 11 akcí.
22. – 24. 6. Víkendové setkání dětí z pěstounských a poručenských rodin. V rámci konzultačních akcí, které pro
děti z pěstounských a poručenských rodin připravuje odbor sociálních věcí, se uskutečnilo setkání 15 dětí. Program
pro děti byl zajištěn ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Šternberku.
23. 6.

Odborný léčebný ústav Paseka získal akreditaci SAK. obr.
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28. 6. Podpis smlouvy mezi Olomouckým krajem a Evropskou investiční bankou, zastoupenou viceprezidentem
Evropské investiční banky Ivanem Pilipem, o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 3 mld. Kč na předfinancování
a spolufinancování projektů realizovaných v rámci evropských fondů.
28. – 30. 6. Účast zástupců Olomouckého kraje na konferenci v Reggio Emilia – Itálie týkající se problematiky
národnostních menšin a migrace žen.
30. 6. Zrušení 3 příspěvkových organizací kraje v oblasti zdravotnictví – Nemocnice Prostějov, příspěvková
organizace, Nemocnice Přerov, příspěvková organizace, a Nemocnice Šternberk, příspěvková organizace.
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30. 6.    Podpis smlouvy o nájmu podniku mezi NOK (Nemocnice Olomouckého kraje a.s.) a SMN (Středomoravská
nemocniční a.s.) ve výši 52 000 tis. Kč/rok (movitý majetek) a mezi SMN a Krajským úřadem Olomouckého kraje
ve výši 24 000 tis. Kč/rok (nemovitý majetek), tj. 90 440. Kč/rok, včetně DPH.
Pokračování komunikační kampaně k zapojení obcí a obyvatelstva do systému třídění komunálních odpadů.
Jedná se o součást probíhajícího projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu
včetně jeho obalové složky“. Cílem kampaně je propagace třídění, zvýšení informovanosti široké veřejnosti o důvodech, možnostech a nutnosti zapojit se do třídění komunálního odpadu. Cílovými skupinami této kampaně byla
široká veřejnost, děti a mládež. Nenásilnou formou her a soutěží jsou předávány informace o systému třídění, jeho
významu a využití vytříděných složek komunálního odpadu. obr. 41

Červenec
1. 7.    Na Nemocnice Olomouckého kraje (NOK) byly převedeny nemocnice v Prostějově, v Přerově a ve Šternberku. S účinností k 1. 7. 2007 byla uzavřena smlouva o nájmu podniku, tvořeného nemocnicemi v Prostějově, v Přerově a ve Šternberku, mezi NOK a SMN. Na základě uvedené smlouvy o nájmu podniku převzala SMN poskytování
zdravotnických služeb v nemocnicích v Prostějově, Přerově a Šternberku.
1. 7.    Zahájení provozu Turistického informačního portálu Olomouckého kraje na adrese www.ok–tourism.cz.
Technologicky pokročilá webová aplikace, která je součástí komplexního projektu na podporu cestovního ruchu
v kraji, umožňuje podávání přehledně strukturovaných turistických informací i zviditelnění nejdůležitějších atraktivit.
Projekt byl spolufinancován z programu Evropského společenství INTEREG IIIA s celkovými náklady 2 164 233,– Kč.
Tvorba „portálu“ probíhala od srpna 2006 do konce června 2007. Zástupci oddělení cestovního ruchu i obou sdružení ČR v kraji byli zapojeni do jeho zhotovení. Obsahovou správu portálu zajišťují od 1. 7. 2007 sdružení Jeseníky
– Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu. Technickou podporu provozu portálu
zajišťuje na základě smlouvy dodavatel systému, tj. firma Dat, s. r. o. obr. 42
1. 7.    Začlenění příspěvkové organizace Středisko pečovatelské služby Šumperk, Kozinova 4, Šumperk formou
sloučení do Sociálních služeb Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 37, Šumperk (původně s názvem
Penzion pro důchodce Šumperk, Vančurova 37, Šumperk). K uvedenému datu se uskutečnilo sloučení dvou příspěvkových organizací poskytujících sociální služby.
2. – 4. 7.    XXXVI: Mistrovství ČR v požárním sportu družstev. Mistrovství ČR v požárním sportu je vrcholnou sportovní událostí na úseku profesionální požární ochrany. V Olomouckém kraji soutěžily nejlepší týmy hasičů z celé
republiky ve čtyřech disciplínách: v běhu na 100 metrů s překážkami, ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže za
pomoci hákového žebře, štafetě 4 × 100 metrů a požárním útoku. Kraj pro účely tohoto mistrovství financoval mj.
výrobu mobilní cvičné věže na požární sport. Cvičná věž byla po mistrovství rozdělena na dvě samostatné části,
které budou sloužit pro účely výcviku jak v oblasti požárního sportu, tak lezeckých technik v rámci odborné přípravy
na stanicích v Šumperku a Hranicích. obr. 43 , 44
2. – 8. 7.    Tábor v Bočanově. V rámci projektu Programu prevence kriminality Olomouckého kraje pro rok 2007
s názvem „Společný svět“ realizoval Olomoucký kraj ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Hranicích na Moravě
a Policií ČR tábor pro 21 dětí.
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2. – 8. 7.    Tábor v Pohořanech u Olomouce. V rámci projektu Programu prevence kriminality Olomouckého kraje
pro rok 2007 s názvem „Společný svět“ realizoval Olomoucký kraj ve spolupráci s občanským sdružením Společenství Romů na Moravě a Policií ČR tábor pro 21 dětí.
9. – 14. 7.    Tábor ve Velké Kraši na Jesenicku. V rámci projektu Programu prevence kriminality Olomouckého
kraje pro rok 2007 s názvem „Společný svět“ realizoval Olomoucký kraj ve spolupráci s občanským sdružením
Společenství Romů na Moravě a Policií ČR tábor pro 22 dětí.
10. 7. 6. zasedání Euroregionálního řídícího výboru v regionu Praděd, Fond mikroprojektů. Na tomto zasedání
nebyl podpořen žádný projekt realizovaný na území Olomouckého kraje, byly projednávány pouze projekty z polské
strany hranice.
12. 7. Jednání Výboru pro strategický a regionální rozvoj a vnější vztahy Olomouckého kraje v Jeseníku. Společné jednání se zástupci měst a obcí Opolského vojvodství v rámci rozvoje spolupráce při rozvoji obou regionů
a projednání rozvojových projektů.
21. 7. – 1. 8. Dětský letní tábor v Konici pro děti ze sociálně slabých rodin z regionu Plandiště v Srbsku. Děti ve
věku 8 – 14 let měly příležitost se seznámit za podpory Olomouckého kraje s Českou republikou, poznat kulturu
jiného národa a navázat kontakty s českými účastníky tábora.
23. 7. Projekt „Sjednocení v oblasti digitálního zpracování územně–plánovací dokumentace“ a „Datový model
pro pořízení územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a ÚAP Olomouckého kraje“. Předání
projektu „Sjednocení v oblasti digitálního zpracování územně–plánovací dokumentace“ a „Datového modelu pro
pořízení územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) obcí s rozšířenou působností a ÚAP Olomouckého kraje“,
které zpracovaly T–Mapy, s. r. o., Hradec Králové, úřadům územního plánování (obcím s rozšířenou působností).
Takto jsou vytvořeny základní předpoklady pro jednotný a kvalitou odpovídající způsob zpracování ÚAP a dokumentace na celém území Olomouckého kraje.
30. 7. Slavnostní otevření stavby Rekonstrukce silnice II/457, 445 v úseku Zlaté Hory – Konradów, která byla
spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR – Polsko.
Celkové náklady projektu činily 25 951 283,– Kč, z toho podíl Evropské unie na spolufinancování projektu byl ve
výši 15 218 847,– Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 1 014 590,– Kč. obr. 45 , 46 , 47

Srpen
6. – 12. 8. Tábor v rekreačním zařízení Hutisko – Solanec. V rámci projektu Program prevence kriminality Olomouckého kraje pro rok 2007 s názvem „Společný svět“ realizoval Olomoucký kraj ve spolupráci s městem Kojetín
a Policií ČR tábor pro 20 dětí. obr. 48
13. 8. Vystřihovánka Bezpečný domeček. Olomoucký kraj vydal pro děti vystřihovánku s tématikou bezpečného
domova, která se stala součástí Programu prevence kriminality Olomouckého kraje pro rok 2007. Vystřihovánku
předávají dětem při své přednáškové činnosti policisté. Kraj ji vydal v nákladu pěti tisíc výtisků.
15. 8. Společné projednávání návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje s dotčenými orgány, ministerstvy a sousedními kraji. Dokumentace návrhu byla vyložena na dobu od 13. 8. – 14. 9. 2007 a podaná stano-
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viska byla řádně vyhodnocena a zapracována do dokumentace návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
(ZÚR OK). Dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Olomouckého kraje, která je součástí návrhu
ZÚR OK, byla následně projednána se všemi zákonem stanovenými ministerstvy – životního prostředí, práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, zemědělství, dopravy, kultury, zdravotnictví a pro místní rozvoj.
15. 8. Slavnostní otevření stavby Silnice III/4539 Žulová – Vidnava – rekonstrukce silnice. Rekonstrukce
silnice byla spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Společného regionálního operačního
programu. Celkové náklady projektu činily 89 269 449,– Kč, z toho podíl Evropské unie na spolufinancování projektu byl ve výši 58 679 843,– Kč.
18. – 25. 8. Tábor ve Václavově. V rámci projektu Programu prevence kriminality Olomouckého kraje pro rok 2007
s názvem „Společný svět“ realizoval Olomoucký kraj ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Šternberku a Policií
ČR tábor pro 21 dětí.
19. 8. Český den v Krakově 2007. Olomoucký kraj se účastnil prezentace českých krajů v Krakově v rámci akce
„Český den v Krakově“, organizované Česko–polskou obchodní komorou. Mimo propagačních materiálů s nabídkou obou turistických regionů Olomouckého kraje – Střední Moravy a Jeseníků, se návštěvníci mohli na hlavním
krakovském náměstí seznámit i s tradičními hanáckými řemesly, které předváděli členové Spolku řemesel ručních,
a rovněž s hanáckým folklórem při vystoupení souboru Doubrava. Dle informací organizátorů zavítalo na tuto akci
na 70 tisíc návštěvníků. obr. 49
21. 8. Slavnostní vyhlášení vítěze krajského kola soutěže Vesnice roku 2007 (obec Rouské – okr. Přerov). Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí České republiky a Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. Olomoucký kraj podpořil oceněné obce částkou ve výši 300 000 Kč. Vítězem soutěže a držitelem Zlaté
stuhy se v roce 2007 stala obec Rouské. obr. 50
25. – 26. 8.

Hefaiston – 26. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů.

29. 8. Projekt Rodinné pasy v Olomouckém kraji. Zástupci Olomouckého kraje, jižní Moravy a koordinátora Rodinných pasů, společnosti Sun Drive Communications, informovali zástupce médií o zahájení realizace projektu.
Olomoucký kraj je již třetím krajem, kde prostřednictvím projektu byly nabídnuty výhody rodinám s dětmi. obr. 51
26. – 31. 8. Letní škola Shromáždění evropských regionů v Devonu. Zástupci Olomouckého kraje se zúčastnili
konference, na níž prezentovali environmentální aktivity – centrum ekologické výchovy Sluňákov a sdružení Pro–
Bio, které reprezentuje výrobce biopotravin a ekozemědělce. obr. 52

Září
Vydání publikace Ekologické zemědělství Olomouckého kraje. Cílem publikace bylo nabídnout základní informace o ekologickém zemědělství a jeho produktech co nejširšímu spektru čtenářů a vzbudit zájem o tento způsob
hospodaření.
5. 9. Vyhlášení regionálních vítězů soutěže Firma roku a Živnostník roku. Vítězem kategorie PX FIRMA ROKU
2007 (PX = Prague Stock Exchance = Burza cenných papírů Praha) se stala společnost na zpracování biomasy
a palivových briket, Biomac Ing. Černý, s. r. o. Titul Makro ŽIVNOSTNÍK ROKU 2007 získal umělecký kovář Alois
Nováček.
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5. – 8. 9. Oficiální návštěva delegace župy Baranya – Maďarsko v Olomouckém kraji, v rámci které byla slavnostně zahájena výstava fotografií památek měst Pécs a Olomouc. Návštěvy se zúčastnili také odborníci na sociální
problematiku. obr. 53 , 54
8. – 9. 9. V rámci Dnů evropského dědictví byla bezplatně a s mimořádnými programy otevřena všechna muzea
v Olomouckém kraji a jejich zařízení.
11. 9. Podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Brána poznání otevřena“. Cílem projektu je kompletní rekonstrukce barokní budovy, která slouží jako depozitář Vlastivědného muzea v Olomouci. Část nově zrekonstruovaných prostor bude zpřístupněna veřejnosti. Projekt, který bude ukončen v roce 2008, je spolufinancován
z Finančního mechanismu Norska ve výši 1 640 344 EUR.
12. 9. Slavnostní přijetí a ocenění medailistů a trenérů – reprezentantů Olomouckého kraje z Her III. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky, které se v roce 2007 konaly v Ústeckém kraji. Setkání nejvyšších představitelů kraje s nejlepšími sportovci našeho regionu se zúčastnilo celkem 50 sportovců a 48 trenérů (sál Pegasus
budovy Regionálního centra v Olomouci).
12. 9.

Zahájení výstavy Sága moravských Přemyslovců v Muzeu Komenského v Přerově.

13. 9. Ustavení Krajské pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu
Životní prostředí v letech 2007–2013 za účelem zkvalitnění koordinace a urychlení předkládání žádostí o spolufinancování akcí z prostředků Evropské unie. Vyjádření Krajské pracovní skupiny je jedním z důležitých podkladů při
hodnocení projektu a představuje povinnou součást předkládané žádosti.
14. – 16. 9. Víkendové setkání pěstounů ve Václavově. V rámci konzultačních akcí, které pro pěstouny připravuje
odbor sociálních věcí, se uskutečnilo setkání 9 pěstounských rodin, v celkovém počtu 14 dospělých a 28 dětí. Program pro dospělé zajišťoval Olomoucký kraj, program pro děti byl zajištěn ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
ve Šternberku.
20. – 22. 9. Veletrh TT VARŠAVA 2007. Veletrh TT Varšava každoročně navštíví přes 40 000 návštěvníků, z nichž
velkou část tvoří především odborní návštěvníci. Největší zájem byl o všeobecné informace o Olomouckém kraji
a jeho kulturním a přírodním bohatství, dále o aktivní turistiku, lyžování a možnosti ubytování.
21. – 23. 9. Víkendové setkání dětí z pěstounských a poručenských rodin. V rámci konzultačních akcí, které pro
děti z pěstounských a poručenských rodin připravuje odbor sociálních věcí, se uskutečnilo setkání 16 dětí. Program
pro děti byl zajištěn ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Šternberku.
22. – 29. 9. Občané Würzburgu – Německo (partnerský region Olomouckého kraje) navštívili Olomoucký kraj
a prohlédli si turisticky zajímavá místa v regionu.
26. 9. 7. zasedání Euroregionálního řídícího výboru v regionu Praděd, Fond mikroprojektů. Na tomto zasedání
byly schváleny 2 projekty realizované na území Olomouckého kraje s celkovou výší dotace 271 600,–Kč.
27. 9.
nicka.

Zahájení mezinárodního Semináře Církevní život v dějinách Jesenicka ve Vlastivědném muzeu Jese-

V září byla ukončena I. etapa projektu „Značení kulturních a turistických cílů v Olomouckém kraji“ (2 400 000,- Kč),
v rámci kterého došlo k vytvoření a instalaci dopravního značení vytipovaných kulturních a turistických cílů na vybraných silničních komunikacích kraje. Značení v jednotném grafickém ztvárnění má za cíl zvýšit informovanost turistů
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v kraji a tím podpořit i návštěvnost těchto cílů, mezi kterými jsou hrady, zámky, jeskyně, ale i městská památková
rezervace Olomouc se Sloupem Nejsvětější Trojice zapsaným na seznamu UNESCO. obr. 55

Říjen
1. 10. Do závazku veřejné služby na území Olomouckého kraje byl zařazen dopravce Josef Pinkas – autodoprava,
Králíky, který zajišťuje obsluhu území na lince 700 026 Králíky – Červená Voda – Štíty, která do našeho regionu zajíždí z Pardubického kraje. Opodstatněnost této linky v závazku byla prokázána předchozím tříměsíčním zkušebním
provozem, kdy při vyhodnocení pravidelně přepravených cestujících bylo přistoupeno k zařazení tohoto dopravce
do závazku v Olomouckém kraji.
1. – 4. 10. Návštěva ředitelů středních škol z Reggio Emilia – Itálie (partnerský region Olomouckého kraje)
v Olomouckém kraji, jejímž účelem bylo prezentovat ředitelům Olomoucký kraj jako zajímavý cíl školních výletů pro
mládež z partnerského regionu. obr. 56
3. – 4. 10. Návštěva expertů Světové banky na Jesenicku. Jednání se uskutečnilo ve spolupráci s odborem
sociálních věcí za účelem monitorování příčin nezaměstnanosti Romů v ČR.
4. 10. Projekt rekonstrukce budov v majetku Olomouckého kraje. Rada Olomouckého kraje schválila Projekt
rekonstrukce budov v majetku Olomouckého kraje. Jedná se o opatření ke snížení spotřeby energie formou zateplení obvodových plášťů, střešních konstrukcí, rekonstrukce či výměny otvorových výplní a implementaci měřící
a regulační techniky. Záměrem je uplatnění projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.
4. 10. Mezinárodní filmový festival turistických filmů TOURFILM a TOUR Region Film Karlovy Vary 2007.
V rámci festivalu TOURFILM Karlovy Vary v I. kategorii (videa a filmy do 30 minut) získal Cenu poroty snímek „Olomoucký kraj – Vyberte si zážitky!“, který byl zhotoven pro letní marketingovou kampaň realizovanou v rámci projektu
„Marketing cestovního ruchu v Olomouckém kraji“.
6. 10. Po schválení v orgánech Olomouckého kraje byly předloženy projekty na rekonstrukce silnic II. a III. třídy
do I. výzvy Regionálního operačního programu, oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura.
8. – 9. 10.

Výjezdní jednání členů rady v územním obvodu obce s rozšířenou působností Litovel obr.
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8. – 11. 10. Účast Olomouckého kraje na akci Open Days – dny měst a regionů v Bruselu, nejvýznamnější akci pro
regiony pořádané každoročně v Bruselu, jejíž součástí jsou jednak oficiální akce – prezentace, semináře, představení
možností pro investory, a dále akce pořádané jednotlivými regionálními zastoupeními. Olomoucký kraj představil i své
investiční příležitosti v rámci Evropského týdne regionů a měst na tzv. Kavárně investorů (Investor–s´ Café). obr. 59
9. – 12. 10. Veletrh MST NOVI SAD 2007. Na tomto mezinárodním veletrhu se Olomoucký kraj každoročně prezentuje v expozici Turistické organizace Vojvodina. Jedná se o reciproční účast kraje v rámci partnerské spolupráce
s Autonomní oblastí Vojvodina. Zájem byl především o katalogy TOP Střední Morava a Jeseníky, letáky turistických
atraktivit, turistické a cykloturistické mapy i možnosti ubytování. obr. 60
10. – 11. 10. Semináře k připravovanému Programu rozvoje venkova (EAFRD). Tyto semináře byly určeny především pro obce a svazky obcí. Hlavním tématem byly podmínky pro čerpání podpory hlavně z osy III. v letech
2008 – 2013. Semináře zorganizoval odbor strategického rozvoje kraje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství
ČR. Prezentace proběhla na dvou místech Olomouckého kraje, a to v Olomouci a Jeseníku.
57
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10. – 11. 10. Krajský rok informatiky. Národní konference se zaměřením na informační technologie a eGovernment. Jednání se účastnili zástupci krajů a měst České republiky. V úvodu vystoupil ministr vnitra ČR Ivan Langer
a náměstek ministra vnitra Zdenek Zajíček s prezentací projektu CzechPoint. obr. 61
10. – 24. 10. Semináře regenerace bytových domů v Přerově, Uničově a Hranicích. Semináře uspořádala Krajská energetická agentura Olomouckého kraje ve spolupráci s Olomouckým krajem v rámci osvětové a propagační
činnosti na poli energetiky.
12. 10. Zahájení realizace tří pilotních projektů metodou Energy Performance Contracting (EPC). Předmětem
je realizace energeticky úsporných opatření se smluvně zajištěnou výší úspor energie v objektech příspěvkových
organizací Olomouckého kraje. Jedná se o Ústav sociální péče Mladeč – Nové Zámky, Speciální školu a dětský
domov Zábřeh a Střední odborné učiliště farmaceutické Olomouc.
18. 10. Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. F51090/2007 došlo k výmazu Nemocnice Přerov, p. o. z obchodního rejstříku a usnesením ze dne 22. 10. 2007, č.j. F51091/2007 došlo k výmazu Nemocnice Šternberk, p. o.
z obchodního rejstříku.
19. 10. Usnesením Krajského soudu v Brně čj. F 40831/2007 došlo k výmazu Nemocnice Prostějov, p.o. z obchodního rejstříku.
22. 10. Konference Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje. Konference se uskutečnila ve spolupráci Olomouckého kraje, Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s., Univerzity Palackého Olomouc, statutárního města Olomouc a Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje. „Spolupráce přináší rozvoj a úspěch“ bylo hlavní téma
akce, které se zúčastnilo na 400 zástupců veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru. obr. 62 , 63
24. – 25. 10. Konference Regionální letiště v blízkosti městských a průmyslových aglomerací. Olomoucký kraj,
statutární město Přerov, Vysoká škola logistiky a 22. odbočka Svazu letců České republiky generála Janouška v Přerově byly organizátory Konference Regionální letiště v blízkosti městských a průmyslových aglomerací. Tématem
konference byla podpora rozvoje dopravy v Olomouckém kraji s důrazem na letiště v Přerově a možnosti čerpání
finančních prostředků z Regionálního operačního programu Střední Morava.
24. – 25. 10. Fam trip pro ruské touroperátory 2007. Olomoucký kraj navštívilo 40 ruských touroperátorů, kteří
byli rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina absolvovala program v turistickém regionu Jeseníky orientovaný především na nabídku lázeňství, druhá skupina zaměřila svou pozornost na nabídku kulturně historických památek
v turistickém regionu Střední Morava. Na závěr si obě skupiny společně prohlédly historické centrum Olomouce.
24. – 28. 10. Víkendový pobyt pro děti v rekreačním zařízení Třemešek – Oskava. V rámci projektu Programu
prevence kriminality Olomouckého kraje pro rok 2007 s názvem „Společný svět“ realizoval Olomoucký kraj ve
spolupráci s občanským sdružením Savore pobyt pro 23 dětí.
25. 10. Aktualizace „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje“ byla schválena Radou
Olomouckého kraje. Zpracování aktualizace bylo vyvoláno nutností reakce na vývoj řešení problémů v zásobování
pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod v obcích na území kraje. Dále k umožnění čerpání dotací z národních dotačních programů a programů EU. Poskytování dotací z těchto programů je podmiňováno souladem záměrů,
které jsou předmětem žádosti o podporu se schváleným PRVKÚK. Dalším důvodem pro aktualizaci je změna hranic
kraje.

61

38

V ý r o č n í z p r á v a O l o m o u c k é h o k r a j e 2 0 07

62

63 64

30. 10. Duhovka dobrého chování. Olomoucký kraj vydal především pro děti mladšího školního věku pracovní listy obsahující hry, komiksy, cvičení a úkoly, které vedou k rozvoji tvořivé činnosti, dobrému chování, hygieně, prevenci
úrazů a ochraně proti zneužívání návykových látek. Duhovka dobrého chování byla vydána jako součást Programu
prevence kriminality Olomouckého kraje pro rok 2007 v nákladu dvou tisíc výtisků. Materiál je k dispozici v klubech
pro děti a mládež, mateřských centrech a předáván je také na setkání policistů s dětmi.
31. 10. Ukončení projektu „Marketing cestovního ruchu v Olomouckém kraji“. Cílem projektu realizovaného
od července 2006 byla marketingová podpora turistických oblastí Olomouckého kraje, Střední Moravy a Jeseníků.
Projekt mimo jiné zahrnoval zhotovení 1 milionu kusů propagačních materiálů, tvorbu nabídek pro organizovanou
i individuální turistiku, zpracování marketingové studie a také komunikační kampaň rozdělenou na zimní a letní
sezónu. Souběžně s tvorbou marketingové studie kraj dokončil v roce 2007 i zpracování Aktualizace Programu
rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje vč. akčního plánu na období 2007 – 2009 s výhledem 2010 – 2013
bez SEA (hodnocení vlivu na životní prostředí). Při tvorbě obou těchto dokumentů bylo respektováno zaměření
a výstupy Regionálního operačního programu pro plánovací období 2007 – 2013. Celkové náklady projektu byly
12 100 448,– Kč, výše spolufinancování ze Společného regionálního operačního programu činila 9 075 336,– Kč.
obr. 64 , 65 , 66
31. 10. Slavnostní předání Rodinných pasů. Za účasti prvního náměstka hejtmana Ing. Pavla Horáka se uskutečnilo slavnostní předání prvních rodinných pasů v Olomouckém kraji. Program byl zajištěn prostřednictvím Agentury
Gong a Domu dětí a mládeže. Rodiny, které se nemohly slavnostního předání zúčastnit, obdržely karty Rodinné
pasy v následujících dnech poštou stejně jako všichni ostatní žadatelé. obr. 67

Listopad
1. 11. Dodány 2 ks nízkopodlažních souprav, drážních osobních vozových jednotek Regionova ř. 814 a 914.
Soupravy byly nasazeny k provozování v závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě v Olomouckém kraji na
trati 275 Olomouc hl. n. – Prostějov hl. n. – Uničov – Šumperk, zejména z důvodu přepravních i kapacitních potřeb
a dodržování časových dob stanovených platným jízdním řádem. obr. 68
1. 11. Den malých obcí ve Vyškově – 7. ročník. Zástupci Olomouckého kraje se již tradičně zúčastnili setkání
zástupců venkova a diskutovali aktuální otázky rozvoje venkova a současně využili možnosti setkat se s mnoha
starosty obcí celého kraje.
1. – 2. 11. III. ročník Krajské konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje
2007. Konference se zúčastnilo 210 pedagogických pracovníků a dalších zájemců z Olomouckého kraje.
1. – 2. 11. Projekt „Podpora Romů v Praze“. Projekt je zaměřen na problematiku zaměstnávání Romů. Jednání
u kulatého stolu k prezentaci projektu v rámci dotačního programu CIP Equal se zúčastnilo 50 účastníků z řad
nestátních neziskových organizací, obcí a měst Olomouckého kraje. Byly zde rovněž prezentovány příklady dobré
praxe z Olomouckého kraje.
1. – 3. 11. Prezentace Olomouckého kraje na veletrhu REGIONINVEST v Olomouci. Kraj v roce 2007 inicioval
společnou prezentaci měst a obcí Olomouckého kraje na podzimním veletrhu Stavotech, v rámci kterého se konala
krajská přehlídka investičních příležitostí nazvaná RegionInvest. Vedle sebe zde vystavovala města: Olomouc, Pros-
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tějov, Přerov a Šternberk. Prostor na společném stánku dostaly také vítězné obce soutěže Vesnice roku. Olomoucký
kraj společně s Krajskou energetickou agenturou Olomouckého kraje prezentoval projekty Olomouckého kraje,
které využívají obnovitelné zdroje, Fotovoltaické systémy integrované v budovách a využití dotací k zateplení budov
v majetku Olomouckého kraje.
2. 11. Návštěva ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamily Stehlíkové v Olomouckém kraji. Paní ministryně navštívila za účasti zaměstnanců Olomouckého kraje přestěhované romské rodiny
v Čechách pod Kosířem.
2. 11. Seminář k problematice náhradní rodinné péče uspořádal odbor sociálních věcí pro začínající sociální
pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti náhradní rodinné péče.
5. 11. V Nemocnici Přerov o. z. byla zprovozněna nová kuchyně a jídelna, včetně tabletového systému. Tato
investice hrazená z rozpočtu Olomouckého kraje dosáhla výše 113 113 703,- Kč.
5. 11. V Nemocnici Šternberk o. z. byly zprovozněny rekonstruované porodní sály. Investice byla financována
z rozpočtu kraje. Jde v současné době o nejmodernější porodní sály v Olomouckém kraji. Celkové náklady na investici činily 9 866 944,10 Kč.
6. 11. 9. pracovní jednání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje. V obci Skalka na Prostějovsku se uskutečnilo v pořadí již 9. pracovní jednání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje. Akce se uskutečnila v rámci
projektu „Partnerství pro rozvoj kraje“ a zúčastnilo se jí na 50 zástupců obcí a mikroregionů.
6. – 8. 11. Veletrh MADI TRAVEL MARKET PRAHA 2007. Účast Olomouckého kraje na mezinárodním odborném
workshopu cestovního ruchu v České republice, kterého se zúčastňuje každoročně cca 600 vystavovatelů ze 40 zemí. obr. 69
8. 11. Seminář „Zločin jako extrémní sport“ připravil Olomoucký kraj ve spolupráci s občanským sdružením Společně k bezpečí pro zaměstnance z orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních neziskových organizací a také
policie. Tématem semináře byla zejména problematika násilí, kterého se dopouštějí děti.
8. – 9. 11. Zástupci Olomouckého kraje se zúčastnili valné hromady Shromáždění evropských regionů, největšího evropského sdružení regionů, které proběhlo v Udine – Itálie. Zástupci kraje zde měli příležitost se setkat se
zástupci více než 250 evropských regionů, které jsou členy této organizace.
10. 11. Multikulturní večer v Přerově. Setkání bylo zaměřeno na integraci cizinců žijících na území Olomouckého
kraje, zúčastnilo se ho cca 300 občanů z celého Olomouckého kraje. Akce byla realizována občanským sdružením
Slovo 21, pod záštitou MUDr. Jitky Chalánkové, náměstkyně hejtmana.
12. – 13. 11. Oficiální návštěva delegace Olomouckého kraje v Opoli – Polsko, při níž byly diskutovány možné
společné projekty v oblasti dopravy a infrastuktury. obr. 70 , 71
12. – 15. 11. Veletrh WTM LONDÝN 2007. Účast Olomouckého kraje na jednom z nejprestižnějších veletrhů cestovního ruchu v Evropě, který je určen výhradně odborné veřejnosti. Na veletrhu byl zaznamenán vzrůstající zájem o Olomoucký kraj ze strany touroperátorů. Zajímali se především o turistické atraktivity a možnosti aktivní turistiky. obr. 72
13. 11. Zahájení mezinárodní konference Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy
a Slezska, ve vědecké knihovně v Olomouci.
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15. 11. Zahájena výstava děl Viktora Vasarelyho v Muzeu moderního umění v Olomouci. Viktor Vasarely, rodák
z maďarské Pécse, je jedním z průkopníků op–artu, směru geometrické abstrakce. obr. 73
15. 11. Slavnostní otevření Poradenského centra pro zadlužené domácnosti. Poradna zahájila činnost za významné podpory Olomouckého kraje v rámci projektu „Nic není zadarmo“, který je součástí Programu prevence
kriminality Olomouckého kraje pro rok 2007. Slavnostní otevření se uskutečnilo za účasti náměstkyně hejtmana
Olomouckého kraje MUDr. Jitky Chalánkové, předsedy poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miroslava Vlčka
a senátora MUDr. Vítězslava Vavrouška.
16. – 18. 11. 2. ročník debatního turnaje mládeže Olomouc Open Cup uspořádaný Zastupitelstvem mládeže
Olomouckého kraje ve spolupráci s Olomouckým krajem a Debatním klubem Olomouc. Turnaj se konal v prostorách
Gymnázia – Hejčín, Tomkova 45, Olomouc a nedělní finále turnaje v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje. Debatní turnaj probíhal v češtině a angličtině a mezi účastníky byli debatéři z celé ČR.
19. 11. Závěrečný seminář v rámci přípravy Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PL 2007 – 2013.
Seminář se konal v Olomouci za účasti zástupců polských vojvodství a českých krajů, na přípravě se podílel Společný technický sekretariát a zaměstnanci Olomouckého kraje.
19. 11. Veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (sál Pegasus v Regionálním
centru Olomouc). Veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OK) s obcemi na území kraje, obcemi sousedními a veřejností, čímž bylo formálně ukončeno projednání návrhu ZÚR OK.
Námitky, které byly při projednávání uplatněny, budou vyhodnoceny a projednány s obcemi začátkem roku 2008.
20. 11. Realizace dvou přednášek pro studenty SPŠE a SPŠS v Olomouci na téma „Teplo a energie z obnovitelných zdrojů energie“. Organizačně přednášky zajistila Krajská energetická agentura Olomouckého kraje.
21. 11. Seminář na téma „Dotační programy EU v plánovaném období 2007–2013 v oblasti úspor a obnovitelných zdrojů energie“. Organizačně seminář zajistila Krajská energetická agentura Olomouckého kraje ve spolupráci s Olomouckým krajem v prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje za účasti lektorů z CzechInvestu
a Státního fondu životního prostředí.
21. 11. Seminář na téma „Financování energeticky úsporných opatření z dosažených úspor metodou EPC“.
Organizačně seminář zajistila Krajská energetická agentura Olomouckého kraje na poradě ředitelů školských zařízení v Jeseníku.
21. – 25. 11. Veletrh TUC LIPSKO 2007. Prezentace Olomouckého kraje na významném veletrhu cestovního
ruchu ve východní části Německa. Návštěvníci se zajímali především o turistické atraktivity, aktivní dovolenou, ale
i o možnosti ubytování především v kempech. obr. 74 , 75
22. 11. Talent Olomouckého kraje 2007. Rada Olomouckého kraje schválila pořadí v jednotlivých kategoriích
a finanční ocenění pro žáky a studenty, kteří byli navrženi na ocenění Talent Olomouckého kraje 2007. Ocenění se
udělovalo v 5 oborech: humanitním, přírodovědném, technickém, uměleckém a sportovním. obr. 76
22. 11. Schválení přípravy projektu „Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Olomouckém kraji“. Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření, ve stavu příznivém z hlediska ochrany
nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.
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22. – 23. 11. Výjezdní zasedání krajské koordinační komise BESIP v Přerově za účasti vedoucích odborů (zástupců) obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, do jejichž kompetence patří problematika BESIP. Přítomní byli
seznámeni s činnostmi a akcemi realizovanými na území Olomouckého kraje v oblasti BESIP v roce 2007 a dále
s návrhem plánu na rok 2008. Přítomní byli rovněž informováni o kontrolní činnosti prováděné v roce 2007 a byli
seznámeni s činností v oblasti BESIP na úrovni městských komisí, škol, domů dětí a mládeže za rok 2007.
22. a 29. 11. Dvě exkurze pro studenty Slovanského gymnázia a Střední školy technické a obchodní v Olomouci. Exkurze uspořádala Krajská energetická agentura Olomouckého kraje na Svatém Kopečku, v areálu ZOO
Olomouc, ve výtopně spalující biomasu.
25. 11. „Sportuj s krajem“ (Litovel), populární akce pořádaná již po šesté díky finanční podpoře Olomouckého
kraje. Hlavním záměrem show je poskytnout informace o subjektech profilujících se v oblasti sportu a současně
zapojit účastníky do pohybových aktivit přímo na místě konání.
25. 11. Mikulášská nadílka pro pěstouny a jejich děti. Odbor sociálních věcí uspořádal ve spolupráci s Agenturou Gong pro pěstouny a jejich děti mikulášskou nadílku, které se zúčastnilo 29 dětí.
28. 11. Festival Academia Film Olomouc (AFO) se úspěšně prezentoval v Bruselu. Cílem prezentace bylo představit AFO jako akci zabývající se popularizací vědy a Univerzitu Palackého nejen jako pořadatele festivalu, ale také
jako významné vzdělávací centrum regionu. obr. 77 , 78
28. – 29. 11. SCHOLARIS 2007 – Olomoucký kraj ve spolupráci s Úřadem práce v Olomouci a Střední školou polytechnickou, Olomouc, Rooseveltova 79, uspořádal prezentační výstavu oborů vzdělávání středních škol a vyšších
odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok 2008/2009. obr. 79 , 80
29. 11. Zahájení realizace tří pilotních projektů získávání energie z obnovitelných zdrojů energie umístěných
na budovách v majetku Olomouckého kraje. Jedná se o projekt fotovoltaického systému na budově Gymnázia Uničov, projekt tepelného čerpadla v Odborném léčebném ústavu v Moravském Berouně a projekt solárního systému
pro ohřev teplé užitkové vody na střeše dětského domova v Olomouci.
29. – 30. 11.

Výjezdní jednání členů rady v územním obvodu obce s rozšířenou působností Hranice. obr.

81

,

82

30. 11. Ukončení Projektu Partnerství pro rozvoj kraje. Po dvou letech úspěšně skončil projekt Partnerství pro
rozvoj kraje. Olomoucký kraj v jeho rámci zorganizoval více než 80 seminářů, 14 vzdělávacích programů, 4 zahraniční pracovní cesty, podpořil vznik sítě 25 euromanažerů, vydal 6 brožur a publikací, vytvořil a zpravoval zásobník projektových námětů s více než 1 000 námětů, podpořil k dopracování 102 projektových námětů, zpracoval
14 koncepcí a strategických materiálů a zapojil se do implementace nástrojů kvality.
Vydání publikace Vesnice roku Olomouckého kraje v Programu obnovy venkova 2007. Publikace prezentuje
všechny obce přihlášené do krajského kola soutěže Vesnice roku. Vydání je vedeno snahou povzbudit další obce
a obyvatele obcí k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
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Prosinec
1. 12. Dokončení přestavby železničních stanic Mohelnice, Červenka, Lukavice na Moravě na hlavním koridoru
/Praha/ – Česká Třebová – Olomouc – Přerov. Přestavba přispěla zejména ke komfortnějšímu způsobu cestování
v drážní dopravě a odpovídající kultuře přepravy po železnici v Olomouckém kraji.
3. 12. Schválení Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Evropská komise
schválila Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava (ROP). Na všechny podporované oblasti
je v plánovacím období 2007 – 2013 z evropských fondů vyčleněno celkem 19 mld. Kč pro Olomoucký a Zlínský
kraj.
3.12. Soutěž „Náš kraj 2007“. Soutěž „Náš kraj“ každoročně pořádá Vydavatelství C.O.T. media s. r. o. Praha.
Olomoucký kraj získal v této soutěži 2 ocenění: 1. místo v kategorii Nejlepší jednotná kampaň (materiály z projektu
Marketing OK – zpracovatel Reklamní agentura m–ARK) a 1. místo za soubor cizojazyčných propagačních materiálů kraje, který obsahoval soubor letáků turistických atraktivit – zpracovatel Pavel Kříž a katalog Venkovská turistika
– zpracovatel Jan Machovský.
4. 12. Vyhodnocení soutěže „O keramickou popelnici“. Jedná se o již třetí ročník soutěže obcí a měst Olomouckého kraje o největší množství vytříděného odpadu papíru, plastů a skla na jednoho občana. Soutěž proběhla ve
dvou kategoriích pro obce do a nad 4 000 obyvatel. Vítězové získali finanční odměny na nákup nových nádob na
separovaný odpad. V kategorii obcí do 4 000 obyvatel se umístily na prvních třech místech obce Ostružná, Bystrovany a Majetín. V kategorii nad 4 000 obyvatel to byly města Jeseník, Hranice na Moravě a Olomouc. Odměny obcím
předala MUDr. Jitka Chalánková, náměstkyně hejtmana. Současně při vyhodnocení obcí v této soutěži probíhal
„křest Odpadového autobusu“, který bude formou obrazové reklamy na svém povrchu jeden rok ve městě Olomouci
propagovat třídění komunálního odpadu. obr. 83
4. – 13. 12. Semináře o vyhlášených oblastech podpory v rámci Programu obnovy venkova 2008. Seminář
určený pro obce a svazky obcí se konal celkem v pěti okresech Olomouckého kraje.
9. 12. Ke zkvalitnění veřejné linkové osobní dopravy v Olomouckém kraji došlo také vybudováním nových zastávek: Litovel, Savín, náves, Uničov, TESCO a dále Litovel, Nasobůrky, prům. zóna. Všechny zastávky splňují normu
ČSN 7356425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přičemž tak naplňují přepravní potřeby regionu.
10. 12.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo rozpočet Olomouckého kraje na rok 2008.

10. 12. Zastupitelstvem byly schváleny Technické a provozní standardy Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje (TPS). Tyto standardy stanovují technické a provozní parametry služeb, vozidel, zastávkového
vybavení a jízdních dokladů. Cestujícím tak zaručují určitý standard služeb. TPS jsou součástí Smlouvy o zajištění
IDSOK, která byla s dopravci uzavřena.
Olomoucký kraj vydal informační materiál – odjezdy autobusů a vlaků v IDSOK. Cestujícím tímto nabídl bezplatně
odjezdy všech spojů v IDSOK v oblasti Šumperska v jedné brožuře. obr. 84
11. 12. Zasedání 1. Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika
– Polská republika 2007 – 2013. Program bezprostředně navazuje na Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA,
který byl realizován na česko–polském příhraničí v letech 2004 – 2006. V období 2007 – 2013 se zvyšuje důležitost
přeshraniční spolupráce realizované v rámci jednotlivých projektů.
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13. 12.
nicka.

Zahájení vánočního lidového jarmarku a kulturních pořadů ve Vodní tvrzi Vlastivědného muzea Jese-

19. 12. Jednání řídícího výboru Krajské energetické agentury Olomouckého kraje. Předmětem jednání bylo
projednání činnosti agentury v roce 2007 a návrh plánu činnosti na rok 2008.
20. – 21. 12. Slavnostní otevření česko – polské hranice Zlaté Hory – Konradów v rámci otevření tzv. Schengenského prostoru, za účasti představitelů Olomouckého kraje i Opolského vojvodství, s bohatým doprovodným
programem. Správa silnic Olomouckého kraje technicky zabezpečila zprovoznění stávajících i nových hraničních
přechodů dle požadavků Schengenských dohod. K tomuto datu bylo zprovozněno 8 hraničních prostupů mezi Olomouckým krajem a Polskou republikou. obr. 85 , 86 , 87
27. 12. Uzavření Dohody o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Olomoucký kraj jako Zprostředkující subjekt bude
odpovědný za provádění pomoci z Evropského sociálního fondu prostřednictvím realizace globálních grantů, které
budou zaměřeny zejména na zvyšování kvality ve vzdělávání, rovné příležitosti dětí, žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a podporu nabídky dalšího
vzdělávání.
Vydání ochranné známky loga Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Koncem roku byla podána přihláška na vydání ochranné známky loga Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, které se velmi vžilo a stalo se
neodmyslitelnou součástí propagace tohoto programu. obr. 88
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87 88

Příspěvkové organizace a akciová společnost
Olomouckého kraje/Government–Funded organizations and Join – stock companies of the Olomouc Region
Příspěvková organizace v oblasti dopravy

( o r g a n i z a c e z ř í ze n a k d a t u 1. 4 . 2 0 0 2 )

Správa silnic Olomouckého kraje, obr. 1
Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc, e–mail: ssok@ssok.cz, www.ssok.cz, tel.: 585 170 311, fax: 585 311 115,

Příspěvkové organizace ve školství

obr. 2

K 31. 12. 2007 zřizoval Olomoucký kraj 132 škol a školských zařízení. Z tohoto počtu je 69 středních škol, což je
více než 52 %.
Přehled příspěvkových organizací v oblasti školství:
POČTY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PODLE STAVU K 31. 12. 2007
Typ školy, školského zařízení

Počet PO zřizovaných Olomouckým krajem

Gymnázia

14

Vyšší odborné a střední odborné školy

4

Střední odborné školy

18

Střední odborné školy a střední odborná učiliště

16

Střední odborná učiliště, odborná učiliště

13

Odborná učiliště a praktické školy

3

Speciální střední školy

1

Speciální školy

23

Speciální školy a dětský domov

3

Dětské domovy

9

Základní umělecké školy

17

Domy dětí a mládeže, střediska volného času

7

Pedagogicko-psychologické poradny

1

Jazykové školy

1

Základní školy a mateřské školy

1

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám

1

Příspěvkové organizace ve zdravotnictví

obr. 3

(funkce zřizovatele od 1. 1. 2003)
Název zdravotnického zařízení

Adresa

web

Nemocnice Šternberk, příspěvková organizace

Jívavská 20, Šternberk 785 16

www.nemstbk.cz

Nemocnice Přerov, příspěvková organizace

Dvořákova 75, Přerov 751 52

www.nempr.cz, nempr@nempr.cz

Nemocnice Prostějov, příspěvková organizace

Mathonova 291/1, Prostějov 796 04

www.nempv.cz, nempv@nempv.cz

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje,
příspěvková organizace (od 1. 7. 2004)

Aksamitova 8, Olomouc 772 00

www.zzsok.cz, info@zzsol.cz

Odborný léčebný ústav Paseka,
příspěvková organizace

Paseka 145, Paseka 783 97

www.olupaseka.cz

Odborný léčebný ústav neurologicko geriatrický
Moravský Beroun, příspěvková organizace

Karafiátova 5, Olomouc 779 00

www.olung.cz, info@olung.cz

Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková organizace

U Dětského domova 269, Olomouc 779 00

www.szpd.cz, souckova@szpd.cz,
dankova@szpd.cz

Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková
organizace

Dr. E. Beneše 13, Šumperk 787 01

www.pavucinka.cz, pavucinka@pavucinka.cz, ryznarr@pavucinka.cz

K 30. 6. 2007 byly zrušeny 3 příspěvkové organizace – Nemocnice Prostějov, příspěvková organizace, Nemocnice Přerov, příspěvková organizace, a Nemocnice Šternberk, příspěvková organizace.

45

V ý r o č n í z p r á v a O l o m o u c k é h o k r a j e 2 0 07

Příspěvkové organizace v oblasti kultury
Název organizace/funkce zřizovatele

Adresa

Vědecká knihovna v Olomouci
(od 1. 7. 2001)

Ostružnická 3, 779 11 Olomouc
info@vkol.cz, www.vkol.cz

Vlastivědné muzeum v Olomouci
(od 1. 10. 2001)

Náměstí Republiky 5, 771 73 Olomouc
vmo@vmo.cz, www.vmo.cz

Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
(od 1. 1. 2003)

Bratří Wolfů 16, 779 00 Olomouc
office@ac–olomouc.cz, www.ac–olomouc.cz

Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace
(od 1. 1. 2003)

Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník
muzeum@jesenik.net, www.muzeum.jesenik.net

Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace
(od 1. 1. 2003)

Náměstí T. G. Masaryka, 796 01 Prostějov
muzeum@muzeumpv.cz, www.muzeumpv.cz

Lidová hvězdárna v Prostějově, příspěvková organizace
(od 1. 1. 2003)

Kolářovy sady 3348, 796 01 Prostějov
prudky@hvezdarnapv.cz, www.hvezdarnapv.cz

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
(od 1. 1. 2003)

Horní náměstí 7, 751 52 Přerov
info@prerovmuzeum.cz, http://prerovmuzeum.cz

Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace
(od 1. 1. 2003)

Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
vmsumperk@muzeum–sumperk.cz, www.muzeum–sumperk.cz

Příspěvkové organizace v sociální oblasti

obr. 4

(funkce zřizovatele od 1. ledna 2003)
Celkový počet příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem, působících v sociální oblasti a poskytujících sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se vlivem
racionalizace (sloučení Penzionu pro důchodce Šumperk a Střediska pečovatelské služby Šumperk od 1. 7. 2007)
snížil ze 34 na 33 organizací.
Přehled organizací:
Název organizace

Adresa
E–mail

Webové stránky

Domov důchodců Javorník,
příspěvková organizace

Školní 104, 790 70 Javorník
domov.javornik@wo.cz

www.domovduchodcu.jesenicko.com

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou,
příspěvková organizace

Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Žulová 1
dd.kobyla@cmail.cz

www.ddkobyla.cz

Ústav sociální péče pro mládež Jeseník,
příspěvková organizace

Moravská 814/2, 790 01 Jeseník 1
usp.jesenik@tiscali.cz

www.uspjesenik.cz

Středisko pečovatelské služby Jeseník,
příspěvková organizace

Tyršova 242, 790 01 Jeseník
pecovatelska.jesenik@iol. cz

www.pecovatelskajesenik.wbs.cz

Domov důchodců Červenka,
příspěvková organizace

Nádražní 105, 784 01 Litovel
piska@ddcer.cz

www.ddcer.cz

Domov důchodců Náměšť na Hané,
příspěvková organizace

Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané
reditel@ddnamestnahane.cz

www.ddnamestnahane.cz

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková
organizace

Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky
lavic@volny.cz

www.ddhrubavoda.cz

Domov důchodců a penzion Chválkovice,
příspěvková organizace

Švabinského 3, 772 00 Olomouc
floder@ddol.cz

www.ddol.cz

Sociální služby pro seniory Olomouc,
příspěvková organizace

Zikova 14, 770 10 Olomouc
bohackova@dp–a–ps.cz

www.sluzbyproseniory.cz

Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb
Šternberk, příspěvková organizace

Sadová 7, 785 01 Šternberk
vincentinum@volny.cz

www.vincentinum.cz

Klíč – ústav sociální péče Olomouc,
příspěvková organizace

Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc
uspklic.reditel@worldonline.cz

www.uspklic.cz

Nové Zámky – ústav sociální péče,
příspěvková organizace

Nové Zámky 2, 784 01 Litovel
senk@novezamky.cz

www.novezamky.cz

Poradenské centrum sociálních služeb
Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Žilinská 7, 779 00 Olomouc
lsmekal@centrum.cz; olomouc@pprok.cz

www.poradenskecentrum–ok.cz
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Středisko sociální prevence Olomouc,
příspěvková organizace

Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
marketacoz@centrum.cz;
marketa.cozikova@ssp–ol.cz

www.ssp–ol.cz

Domov důchodců Šumperk,
příspěvková organizace

U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk
reditel@ddspk.cz

www.ddspk.cz

Domov důchodců Libina,
příspěvková organizace

Libina 540, 788 05 Libina
ddlibina@ddlibina.cz

www.ddlibina.cz

Domov důchodců Štíty,
příspěvková organizace

Na Pilníku 222, 789 91 Štíty
dd.stity@cbox.cz

www.domovstity.cz; www.domovjedli.cz

Sociální služby Šumperk,
příspěvková organizace

Vančurova 37, 787 01 Šumperk
penzion.sumperk@tiscali.cz

www.socsluzby.ic.cz

Penzion pro důchodce Loštice,
příspěvková organizace

Hradská 113/5, 789 83 Loštice
pd.lostice.red@quick.cz

www.ppd–lostice.cz

Ústav sociální péče pro mládež Olšany,
příspěvková organizace

Olšany 105, 789 62 Olšany
koubkova@ustavolsany.cz

www.ustavolsany.cz

Dětské centrum – ústav sociální péče pro mládež
Vikýřovice, příspěvková organizace

Krenišovská 224, 788 13 Vikýřovice
dc_reditel@cmail.cz

www.detskecentrumvikyrovice.cz

Domov důchodců Prostějov,
příspěvková organizace

Nerudova 70, 796 01 Prostějov
reditel.ddprostejov@volny.cz

www.domovpv.cz

Domov důchodců Jesenec,
příspěvková organizace

Jesenec 1, 798 53 Jesenec
ddjesenec@volny.cz

www.ddjesenec.wz.cz

Domov „Na zámku“,
příspěvková organizace (Nezamyslice)

Děkana Kvapila 17, 798 26 Nezamyslice
uspnezamyslice@volny.cz

www.uspnezamyslice.org

Sociální služby Prostějov,
příspěvková organizace

Pod Kosířem 27, 796 01 Prostějov
reditel.socsluzbypv@volny.cz

www.sospv.cz

Centrum sociálních služeb Prostějov,
příspěvková organizace

Lidická 86, 796 01 Prostějov
reditel@csspv.cz

www.csspv.cz

Domov pro seniory Radkova Lhota,
příspěvková organizace

Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice
domovrl@volny.cz; emil.skacel@volny.cz

www.domovrl.cz

Domov důchodců Pavlovice u Přerova,
příspěvková organizace

Pavlovice u Přerova 95, 751 11 Radslavice
ddpavlovice@iol.cz

www.ddpavlovice.cz

Domov pro seniory Tovačov,
příspěvková organizace

Nádražní 94, 751 01 Tovačov
reditelka@ddtovacov.cz

www.ddtovacov.cz

Domov Větrný mlýn Skalička,
příspěvková organizace

Skalička 1, 753 52 Skalička
reditel@uspskalicka.cz

www.uspskalicka.cz

Ústav sociální péče pro ženy Kokory,
příspěvková organizace

Kokory 54, 751 05 Kokory
usp@uspkokory.cz

www.uspkokory.cz

Domov ADAM Dřevohostice,
příspěvková organizace

Lapač 449, 751 14 Dřevohostice
uspd.reditel@post.cz

www.domovadam.cz

Domov Na zámečku Rokytnice,
příspěvková organizace

U Rybníčka 1, 751 04 Rokytnice
usprokytnice@mybox.cz

www.usprokytnice.cz

NEMOCNICE OLOMOUCKÉHO KRAJE, a.s.

( z a l o ž e n a 14 . 7. 2 0 0 5 , v z n i k l a 2 . 11 . 2 0 0 5 )

Název zdravotnického zařízení

Adresa

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00

1

2

3
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Hospodaření kraje v roce 2007
Business operations of the Region in 2007
V roce 2007 pokračovalo, tak jako v předcházejících letech, dobré hospodaření včetně vytvoření přebytku, který
bude použit v roce 2008 na rozvojové aktivity Olomouckého kraje včetně dofinancování projektů z fondů Evropské
unie. Financování Olomouckého kraje bylo v roce 2007, stejně jako v předchozích letech, vícezdrojové – to znamená vlastní příjmy (zejména daňové), účelové dotace ze státního rozpočtu a také zdroje, určené na předfinancování
a spolufinancování výdajů u projektů spolufinancovaných z evropských fondů. V roce 2007 byla realizována řada
investičních akcí, Olomoucký kraj poskytl řadě subjektů příspěvek na jejich projekty, které významně pomáhají
rozvoji Olomouckého kraje.
In 2007, good economic results were achieved including a surplus which will be used for development activities
of the Olomouc Region in 2008 including additional financing the projects from the European Union funds. The
financing of the Olomouc Region was the same in 2007 as in the preceding years – i.e. multisourced: proper revenues - above all taxes, special purpose grants from the state budget and also sources designed for prefinancing
and cofinancing the expenses, e.g. projects cofinanced from the European funds. There was a number of investment venues implemented in 2007: The Olomouc Region granted a benefit to a number of subjects for their
projects which significantly contribute to the development of the Olomouc region.

HOSPODAŘENÍ KRA JE V ROCE 2007

v tis.Kč
schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

3 154 900

3 197 149

3 237 274

Nedaňové příjmy

238 820

294 413

309 135

Kapitálové příjmy

13 850

23 941

18 606

Přijaté dotace

89 808

5 295 389

5 295 877

424 651

663 804

663 588

3 922 029

9 474 696

9 524 480

Běžné výdaje

1 388 272

4 415 253

4 300 935

Kapitálové výdaje

1 067 654

1 095 211

952 209

Neinvestiční příspěvky PO

1 401 863

3 386 998

3 386 137

13 445

358 543

358 394

PŘÍJMY
Daňové příjmy

Financování (přijaté úvěry, zapojení přebytku hospodaření,
finanční vypořádání)
Příjmy celkem
VÝDAJE

Investiční příspěvky PO
Financování (splátky úvěrů)
Výdaje celkem

PŘÍJMY

48

50 795

218 691

217 959

3 922 029

9 474 696

9 215 634

VÝDAJE

nedaňové příjmy

3,4%

daňové příjmy

36,4%

běžné výdaje

přijaté dotace

60,0%

kapitálové příjmy

0,2%

kapitálové výdaje 10,6 %
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47,8 %

neinvestiční příspěvky PO
investiční příspěvky PO

37,6 %
4%

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 (PŘEBY TEK)

v tis.Kč

Použitelný přebytek hospodaření za rok 2007

+ 235 501

Použitelný přebytek hospodaření představuje částku po provedení finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2007.

VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2007

v tis.Kč

z toho:

z toho:

celkem

z rozpočtu Olomouckého kraje

dotace ze státního rozpočtu

oblast školství

2 456 501

419 935

2 036 566

neinvestiční příspěvek

2 453 591

417 075

2 036 516

2 910

2 860

50

oblast

investiční příspěvek
oblast dopravy

721 368

721 265

103

neinvestiční příspěvek

439 323

439 220

103

investiční příspěvek

282 045

282 045

0

oblast kultury

120 708

118 580

2 128

neinvestiční příspěvek

116 034

114 155

1 879

4 674

4 425

249

oblast sociálních věcí

122 778

98 566

24 212

neinvestiční příspěvek

85 679

83 533

2 146

investiční příspěvek

37 099

15 033

22 066

investiční příspěvek

oblast zdravotnictví

323 176

313 810

9 366

neinvestiční příspěvek

291 510

282 144

9 366

31 666

31 666

0

investiční příspěvek

VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

oblast školství

56,6%

oblast dopravy

19,3%

oblast kultury

3,2%

oblast sociálních věcí

3,3%

oblast zdravotnictví

8,6%

Přehled významných investičních akcí 2007
A Summary of important investment projects 2007
Název investiční akce

Doba trvání: (měsíc/rok)

Cena včetně DPH: (v Kč)

Muzeum Prostějovska – rekonstrukce objektu na depozitář

8/2006 – 5/2007

15 776 700,00

49

V ý r o č n í z p r á v a O l o m o u c k é h o k r a j e 2 0 07

Název investiční akce
Centrum sociální služeb Prostějov – rekonstrukce objektu pro psychotické ženy

Doba trvání: (měsíc/rok)

Cena včetně DPH: (v Kč)

6/2007–12/2007

25 558 785,00

SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník – rekonstrukce kuchyně

6/2007– 9/2007

13 797 897,00

Obchodní akademie Mohelnice – školní tělocvična

9/2006 – 9/2007

43 718 561,50

6/2007– 11/2007

6 021 271,00

ZŠ a MŠ logopedická Olomouc – rekonstrukce bývalé ZŠ tř. Svornosti
objekt školní jídelna a MŠ

4/2007– 8/2007

11 355 968,13

ZŠ a MŠ logopedická, Olomouc – rekonstrukce bývalé ZŠ tř. Svornosti
ubytovací pavilon B1

8/2006 – 6/2007

18 896 956,00

Gymnázium J. Wolkera Prostějov – rekonstrukce střechy s půdní vestavbou

8/2006 – 6/2007

11 256 658,00

Obchodní akademie, Olomouc – přístavba sociálního zařízení
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Název investiční akce

Doba trvání: (měsíc/rok)

SOU Přerov, Bří Hovůrkových – rekonstrukce varny

Cena včetně DPH: (v Kč)

9/2006 – 5/2007

16 775 906,88

Nemocnice Přerov – rekonstrukce stravovacího provozu

12/2006 –7/2007

109 104 211,07

III/03551 Olomouc – most u plynárny ev. č. 03551–2

2/2006 – 10/2007

191 340 001,32

III/04720 Přerov – most u elektrárny ev. č. 04720–1

11/2004 – 11/2007

165 038 322,30

Silnice II/449 Uničov – Litovel, stavební úpravy

8/2006 – 11/2007

87 781 640,10

Silnice II/434 Bedihošť – Troubky, stavební úpravy

8/2006 –12/2007

150 526 869,00

Celkem významné investiční akce roku 2007

866 949 747,30
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PREHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ ROKU 2007 VE ZDRAVOTNICT VÍ
Celkové náklady
(v tis. Kč)

Název akce
Nemocnice Šternberk, příspěvková organizace – v listopadu 2007 dokončena rekonstrukce porodních sálů
Nemocnice Přerov, příspěvková organizace – v listopadu 2007 dokončena rozsáhlá investice v nemocnici v Přerově,
kde byla zrekonstruována a zprovozněna kuchyně a stravovací provoz nemocnice

9 866 944 Kč
113 113 703 Kč

Nemocnice Prostějov, příspěvková organizace, výměna oken dětského pavilonu, rekonstrukce výtahu v objektu
polikliniky, výměna oken v objektu společných léčebných a vyšetřovacích složek

9 200 000 Kč

Realizace projektů protidrogové prevence v Olomouckém kraji v roce 2007

2 500 000 Kč

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace, dokončení rekonstrukce pokojů

1 034 403 Kč

Odborný léčebný ústav neurologicko–geriatrický v Moravském Berouně, příspěvková organizace, rekonstrukce střechy a zateplení půdy pavilonu č. 2

3 071 144 Kč

Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková organizace, dokončení rekonstrukce dětského domova
a vypracování projektové dokumentace na investiční akci – Střešní nástavba nad vstupem pro děti vyžadující okamžitou pomoc, spolufinancovanou z EU

2 392 727 Kč

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – nákup pozemku na heliport Jeseník
Celkem významné investiční akce ve zdravotnictví roku 2007

4 000 000 Kč
142 107 777 Kč

Významné projekty Olomouckého kraje 2007
Schválené VÝZNAMNÉ PROJEKTY Olomouckého kraje za rok 2007 dle oblastí

v tis. Kč

OBLAST SPORTU CELKEM

17 948

Junák – svaz skautů a skautek ČR, Olomoucký kraj,
Olomouc – XXI. SVĚTOVÉ SKAUTSKÉ JAMBOREE 2007 v Anglii – regionální výprava skautů Olomouckého kraje

400

AMK Ecce Homo Šternberk – ME v závodech automobilů do vrchu ECCE HOMO, obr.
Mezinárodní závod historických vozidel, Rally Jeseníky

300

1

TK PLUS s. r. o., Prostějov – MISTROVSTVÍ SVĚTA V ORIENTAČNÍM BĚHU –
pořádání MS, závodů pro postižené a kongresu členských zemí IOF

2 000

Václav Janík – Janík Motosport,
Litovel – podpora sportovní činnosti týmu Janík Motosport v sezóně 2007 s možností reprezentace Olomouckého kraje

100

Olomoucké krajské sdružení ČSTV, Olomouc – zajištění provozu a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení SK a TJ

3 000

Duha, kulturní klub u hradeb v Prostějově – DISKODROM 2007 – Mistrovství světa,
Mistrovství Evropy a Světový pohár dětí, juniorů a dospělých

350

Eva Kacanu, Olomouc – účast na světových hrách organizace IWAS a MS tělesně postižených sportovců na Taiwanu

120

Tenisový klub Šternberk –
vybudování zemní kryté přetlakové tenisové haly pro dva kurty v areálu Tenisového klubu Šternberk

3 000

Sportclub Agentura 64 Olomouc – šachový festival OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO,
součást prestižního šachového seriálu CZECH TOUR

300

WRC Lovecká chata, Horka nad Moravou – Bezpečnost nejen na silnicích, ale i na jízdárně –
zajištění zázemí pro trénink a reprezentaci členů sdružení

150

HOKEJ ŠUMPERK 2003, s. r. o., Šumperk – podpora výkonnostního mužského hokeje v Šumperku

500

Aleš Procházka – ŠELA SPORT, Přerov – AUTHOR ŠELA MARATHON 2007 –
mezinárodní maraton horských kol na hradě Helfštýně a v terénech Moravské brány
FK Holice – Hodolany, Olomouc – výstavba hřiště s umělým povrchem v Olomouci – Holici
Sokolská župa Olomoucká – Smrčkova, Olomouc – účast cvičenců na 13. světové gymnaestrádě v Rakouském Dornbirnu
Jakub Chmelíček, Lipník nad Bečvou – IRONMAN 2007 – účast na FORD IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP HAWAI 2007
Sokolská župa Severomoravská, Zábřeh – opravy a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení

80
4 000
48
70
1 400

TK Precolor Přerov – rekonstrukce areálu vrcholového tenisu TK Precolor Přerov

500

Autoklub Přerov – město v AČR, Přerov –
MISTROVSTVÍ EVROPY V AUTOCROSSU na nejlepší autocrossové trati Evropy v areálu „Přerovské rokle“

100

Petr Školoud – SCOTTYSPORT, Přerov – MEZINÁRODNÍ LETNÍ HOKEJOVÁ ŠKOLA 2007 pro děti a mládež od 6 do 15 let

90

AUTO KLUB Šumperk v AČR, Šumperk – PAP OIL CUP 2007 –
Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu v Šumperku

80

TJ LOKOMOTIVA, Olomouc – oprava povrchu atletického areálu – obnova umělého povrchu na atletické dráze na sektorech
AAR promotion, s. r. o., Litovel – BOBR CUP 2007 – extrémní závod štafet
Baletní studio při Moravském divadle, Olomouc – účast na Mistrovství světa v tanci a baletu v USA
SK Olomouc Sigma MŽ – ME V BASEBALLU ŽÁKŮ 2007 (Olomouc, Šumperk)
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1 000
100
60
200

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM

11 145

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov –
příspěvek na spolupořádání celostátního kola přehlídky STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI a doprovodné akce

200

Vysoká škola logistiky, Přerov – technické a materiální vybavení vysokoškolské knihovny a pořízení multimediální PC učebny

1 500

Konzervatoř Evangelické akademie, Kroměříž –
rekonstrukce objektu pro přemístění Konzervatoře Evangelické akademie do Olomouce

2 000

Univerzita Palackého v Olomouci – Mezinárodní konference DIFERENCIÁLNÍ GEOMETRIE A JEJÍ APLIKACE

100

STŘEDOMORAVSKÁ METALURGICKÁ A STROJÍRENSKÁ, a. s., Olomouc – rozšíření výuky ve školícím a rekvalifikačním
středisku, rekvalifikace a doškolování absolventů SOU pro nejmodernější technologie CNC obrábění
Klub přátel Hotelové školy Jeseník –
Mezinárodní soutěž juniorů BACARDI Lázeňský pohár 2007 Jeseník a Coca Cola Junior Cup 2007

3 000
100

Moravská vysoká škola Olomouc – podpora nabídky ekonomického a managerského vzdělání pro olomoucký region
Univerzita Palackého v Olomouci – PAMPAEDIE – KURZY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOST obr.

2

Metropolitní kapitola u svatého Václava v Olomouci –
rekonstrukce objektu pro přemístění Konzervatoře Evangelické akademie v Kroměříži do Olomouce
Občanské sdružení PES PRO TEBE, Praha –
týdenní soustředění držitelů vodících psů pro klienty se zrakovým handicapem v Zábřehu

3 000
200
1 000
45

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

350

Hotel Vlčí důl Bludov – dětský ozdravný pobyt pro ukrajinské a běloruské děti z oblastí postižených černobylskou havárií

100

Dům dětí a mládeže Olomouc – ozdravný poznávací pobyt dětí z Vojvodiny (Srbsko a Černá Hora) –
letní dětský tábor v obci Ochoz

250

OBLAST SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM

2 380

Oblastní unie neslyšících Olomouc –
vytvoření multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením v Olomouci

1 750

Art Language, Olomouc – 12. ročník TÝDNE PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ v Olomouckém kraji

80

AREÁL PIVOŇKA, Zábřeh – podpora a rozvoj rehabilitačních a hipoterapeutických služeb na venkově

100

KIWAJUNIOR Prostějov – BRACCIO –
dlouhodobý projekt zaměřený na pomoc dětem z dětských domovů v Plumlově a v Prostějově

100

Národní rada osob se zdravot. postižením ČR, Praha –
zmapování bezbariérových přístupů do budov občanské vybavenosti obcí II. a III. stupně

200

Výstaviště Flora Olomouc, a. s. – DNY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH VIVAT VITA 2007 – HANDICAPIÁDA –
podpora přirozené integrace postižených do zdravé společnosti

150

OBLAST KULTURY CELKEM

8 760

Univerzita Palackého v Olomouci – ACADEMIA FILM OLOMOUC – realizace filmového festivalu s evropským renomé

1 300

KrausHouse Production LLC, spol. s r. o., Brno – Josef Bryks. Ten, který přecenil českou duši – zpracování TV dokumentu

500

Městské divadlo v Prostějově – 100 let Národního domu v Prostějově 1907–2007 – pořádání kulturních akcí

900

Muzejní společnost Litovelska, Litovel – Rok Gustava Fištenského –
akce spojené s výročím úmrtí Gustava Fištenského po celé ČR

80

Moravská filharmonie Olomouc – Mezinárodní hudební festival DVOŘÁKOVA OLOMOUC – 9 koncertů

700

Moravská filharmonie Olomouc –
koncerty Moravské filharmonie v Olomouckém kraji v Přerově, Prostějově, Šumperku a Jeseníku

980

Městský klub Litovel – HANÁCKÉ BENÁTKY – městská slavnost na podporu cestovního ruchu v Litovli

300

PASTICHE FILMZ, Olomouc – přehlídka animovaného filmu PAF 2007 se zaměřením na středoevropskou oblast

100

Římskokatolická farnost Mostkovice –
restaurování nástěnných maleb v kostele Nanebevzetí Panny Marie z poloviny 14. století

100

Ing. Dobeš Ladislav, Olomouc – HANÁCKÉ SLAVNOSTI 2007 – 15. ročník kulturní akce v Náměšti na Hané

150

město Kostelec na Hané – IV. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL v Kostelci na Hané

100

Ing. Martin Strouhal, Zábřeh – Svoboda pod bodem mrazu aneb jak ožíval velikán –
příprava rukopisu a tisku knihy o Janu Eskymo Welzlovi

70

Dobromila Hamplová – uměl. agentura ARS VIVA, Olomouc – PODZIMNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY v Olomouci –
cyklus koncertů, rozhlasových a televizních přenosů

800

Priessnitzovy léčebné lázně, a.s., Jeseník – zavedení tradice slavností –
1. ročník PODZIMNÍCH LÁZEŇSKÝCH SLAVNOSTÍ v Jeseníku

200

Jiří Doležel, fotograf, Olomouc – EPI – CENTER –
publikace o humanitární a rozvojové pomoci poskytované NNO Olomouckého kraje

100

ECONOMY CONSULTING AGENTURA – Ing. Martin Fitřík, Horka nad Moravou –
JAROSLAV HUTKA – 30 LET CHARTY 77 – koncert k 60. narozeninám významného olomouckého rodáka

250
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Hanácká kyselka, s. r. o., Horní Moštěnice – BALONY NAD HRADEM 2007 –
7. ročník sportovně – kulturní akce v obci Bouzov

70

Historické kočáry Mylord, Mostkovice – vyhotovení vstupních vrat do Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem

150

Duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné, Zlaté Hory –
mezinárodní setkání na poutích na obnoveném poutním místě Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor

70

Vojenská nemocnice Olomouc – restaurování umělecky cenných a exponovaných částí objektu Klášterní Hradisko

300

Dům kultury Šumperk, s. r. o. – nový festival PAVLÍNIN DVŮR

100

FESTA MUSICALE Olomouc – SVÁTKY PÍSNÍ OLOMOUC 2007 – 35. ročník festivalu – 127 pěveckých sborů ze 16 zemí světa

250

Ing. Katuše Zahradníčková – VOOR KUNST & TAAL, um. agentura, Olomouc – OPERA SCHRATTENBACH 2007 –
prezentace operních představení, zorganizování semináře o současné operní tvorbě, videoprezentace a výstava

200

Městká kulturní zařízení Jeseník – JESENICKÉ KULTURNÍ LÉTO 2007

100

Muzeum umění Olomouc –
první retrospektivní výstava VICTOR VASARELY (1908 –1997) ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi

250

Moravská filharmonie Olomouc – MEZINÁRODNÍ VARHANNÍ FESTIVAL OLOMOUC 2007 – 39. ročník v chrámu sv. Mořice

150

Česká televize, televizní studio Ostrava – TROFEO NIKÉ MORAVIA –
natáčení filmu o jízdě historických vozidel Olomouckým krajem

90

Výstaviště Flora Olomouc, a. s. – knižní veletrh a literární festival LIBRI

400

OBLAST REGINÁLNÍHO ROZVOJE CELKEM

11 790

Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Olomouc – podpora a rozvoj hasičských aktivit v Olomouckém kraji obr.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Olomouc –
pořízení mobilní cvičné věže na XXXVI. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V POŽÁRNÍM SPORTU DRUŽSTEV v Olomouci obr.
Media TEN s. r. o., Olomouc – Firemní PARTNER – informace pro a o podnikání v Olomouckém kraji –
vydávání nového měsíčníku
Moravskoslezský kynologický svaz, Brno – HANÁCKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ VŠECH PLEMEN 2007 –
mezinárodní akce k propagaci kynologie v ČR
Moravskoslezský kynologický svaz, Brno – HANÁCKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ VŠECH PLEMEN 2008 –
mezinárodní akce k propagaci kynologie v ČR
Zoologická zahrada Olomouc – modernizace vstupu do Zoologické zahrady Olomouc –
vybudování turniketů včetně technol. zázemí
Centrum dopravního výzkumu, Brno – Kolmo za poznáním Olomouckého kraje – 2. ročník –
propagace a prezentace nových cyklistických stezek
obec Nová Hradečná – rekonstrukce vyhlídky na skalním útvaru Bradlo – vyhlídková plošina a přístupová cesta
Občanské sdružení ESTER, Javorník – obnovení bývalého městského koupaliště v Javorníku

3

200
1 500
500
100
100
1 100
100
2 000
100

obec Bělkovice – Lašťany – II. etapa rekonstrukce koupaliště –
rekonstrukce sociálního zařízení, šaten, oprava povrchu bazénu obr.

5

1 500

4

Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, Šumperk – údržba běžeckých lyžařských tras v Jeseníkách v roce 2007
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu, Olomouc – ENJOY CENTRAL MORAVIA & JESENÍKY –
zviditelnění regionů Střední Morava a Jeseníky
Český svaz chovatelů, Zákl. organiz. chovatelů okrasného ptactva Olomouc – EXOTA Olomouc 2007 –
mezinárodní výstava exotického a okrasného ptactva, III. mezinárodní chovatelský kongres
obec Bouzov – zásobování hradu Bouzov ekologickým teplem z centrální kotelny na spalování biomasy

250
1 110
100
1 760

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Olomouc –
Časopis Krajské hospodářské komory – vydávání pravidelného čtvrtletníku

200

Nadační ústav regionální spolupráce, Olomouc – podpora neziskových organizací ve využívání grantových podpor

670

Agrární komora Olomouckého kraje, Olomouc – KIS –
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Olomouckého kraje

500

VÝZNAMNÉ PROJEKTY 2007 CELKEM

1

54
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52 373

2

3

4

Příspěvky poskytnuté Olomouckým krajem
v roce 2007
v tis. Kč
Název

Skutečnost

První narozený občan Olomouckého kraje v roce 2007

10

Významné projekty Olomouckého kraje

52 373

Příspěvky do 20 tis. Kč celkem

7 103

z toho: oblast školství, mládeže a tělovýchovy

3 507

oblast kultury a památkové péče

1 652

oblast sociálních věcí

509

oblast strategického rozvoje

20

oblast životního prostředí a zemědělství

192

oblast zdravotnictví

251

oblast krizového řízení

912

Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obr.

6 779

7

Financování základních složek IZS

4 998

Ostatní příspěvky

43 928

Program obnovy venkova

44 633

Dotace soukromým školám

6 977

Stipendijní řád Olomouckého kraje

864

Finanční příspěvky v oblasti sportu

32 870

Příspěvky divadlům a filharmoniím obr.

2 200

6

Regionální funkce knihoven

9 298

Podpora kultury a památkové péče

24 418

Dotace NNO – kofinancování sociálních služeb

5 780

Dotační program prevence kriminality

936

Cestovní ruch

4 439

Příspěvky na bezpečnostní prvky na silnicích

2 784

Příspěvky na hospodaření v lesích

18 534

Prostředky z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

49 413

Příspěvky obcím na řešení mimořádných událostí
Příspěvky obcím na podporu výstavby cyklostezek obr.

6 656
12 000

8

Celkem

344 036

5

6

7

55

8
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PŘEHLED PODPOROVANÝCH PROJEK TŮ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT
OLOMOUCKÉHO KRA JE SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUK TURÁLNÍCH FONDŮ
EVROPSKÉ UNIE
(stav k 31. 12. 2007)
Výše podpory
dle smlouvy

Výše skutečně
vyplacené podpory

Oblast podpory podnikání

188 165,8

159 234,5

Grantové schéma „Podpora drobného podnikání ve vybraných regionech
Olomouckého kraje“ (opatření 1.1 SROP)

62 264,10

46 606,10

OBLAST (v tis. Kč)

910,60

889,10

Ing. Jan Rýznar – RPS COMPU–TERS, 789 62 Olšany 149

Petr Mach, Nerudova 1189/24, 790 01 Jeseník

1 519,90

1 506,00

OTEX Bludov s. r. o., Nová dědina 438, 789 61 Bludov

2 583,30

2 462,50

SIMO plus, s. r. o., 789 01 Rovensko 121

2 697,50

2 691,40

Geartech, s. r. o., Dolnostudénská 2950, 787 01 Šumperk

2 004,10

1 922,60

Rigami s. r. o., U splavu 46, 788 13 Rapotín
Vladimír Jašek, Palackého 65/887, 784 01 Litovel

739,90

579,30

3 000,00

2 932,20

STT SERVIS, s. r. o., Dvorská 245, 783 86 Dlouhá Loučka

1 467,60

1 467,60

STAV KOMPLET s. r. o., Třebovská 164/34, 789 85 Mohelnice

2 955,50

2 132,70

Zdeněk Stoklásek – Dřevostav, Chobyně 128, 798 52 Šubířov
BELD, s. r. o., Uničovská 3014/50A, 787 01 Šumperk
Radovan Krátký, Jesenická 261, 790 81 Česká Ves
BALIMEX & CONSULT, s. r. o., Březce 702, 783 13 Štěpánov
CHDK Libivá, v.o.s., Libivá 4, 789 85 Mohelnice
Františka Hamplová, Bukovická 294, 788 15 Velké Losiny

489,50

489,50

1 805,60

1 661,70

870,00

870,00

2 849,50

2 844,90

997,20

961,80

723,20

705,60

2 833,80

neukončeno

Stanislav Křivák – VÝROBA NÁBYTKU NA ZAKÁZKU, Zahradní 1127, 784 01 Litovel

1 470,00

1 445,90

Jolana Chlápková – TESA, Sklený kopec 1684, 753 01 Hranice

2 806,30

2 806,30

Ing. Zdeněk Zavadil, Revúcká 1227/12, 784 01 Litovel

2 106,90

neukončeno

N.F.I. METALL s. r. o., Polívkova 1025/13, 779 00 Olomouc

2 822,50

2 822,50

Q TECH s. r. o., Troubelice 354, 783 83 Troubelice

Ladislav Trčka – PROINK, Polní 272, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem

559,60

554,00

BELD, s. r. o., Uničovská 3014/50 A, 787 01 Šumperk

851,10

848,90

VINBRA s. r. o., Moravičany 175, 789 82 Moravičany

2 852,80

2 852,80

Ing. Josef Ťulpík – WTC, Lázeňská 540, 789 61 Bludov

2 817,30

2 538,40

Jana Červená – OPTIK studio, 28. října 886, 790 01 Jeseník 1

485,10

470,40

Ladislav Michalík, Bernartice 354, 790 57 Bernartice

815,60

808,30

OPTOMEDIC DD s. r. o., Gen. Svobody 2821/19, 787 01 Šumperk

687,90

678,70

HVH Komaxit s. r. o., Drahotuše 189, 753 61 Hranice

2 125,30

neukončeno

Tomáš Janoušek, Družstevní 1301, 752 01 Kojetín

1 182,00

neukončeno

Stanislav Křivák – Výroba nábytku na zakázku, Zahradní 1127/10, 784 01 Litovel

1 318,00

1 318,00

BEST ALIANCE s.r.o, Horní Lán 445/1, 779 00 Olomouc

2 040,40

2 035,40

Stavební firma Pospíšil s. r. o., Škodova 3, 750 02 Přerov

1 597,30

1 597,30

Zdeněk Stoklásek, Chobyně 128/128, 798 52 Šubířov

1 702,80

neukončeno

DAREK – Daniel Přikryl s. r. o., Krenišovská 591, 788 13 Vikýřovice

2 788,00

neukončeno

František Šiška, Pacetlucká 362, 768 42 Prusinovice

2 788,00

1 712,30

125 901,7

112 628,4

Grantové schéma „Podpora malého a středního podnikání
ve vybraných regionech Olomouckého kraje“ (opatření 1.1 SROP)
Ing. Petr Gross s. r. o., 753 67 Milotice nad Bečvou 96

2 871,4

2 864,1

SHM, s. r. o., Průmyslová 3020/3, 787 01 Šumperk

2 597,0

2 597,0

TENZO, s. r. o., Tylova 57/1, 316 00 Plzeň 3

5 880,0

5 880,0

56
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OBLAST (v tis. Kč)
TIGEMMA, spol. s r. o., 753 64 Bělotín 36

Výše podpory
dle smlouvy

Výše skutečně
vyplacené podpory

2 817,5

2 817,5

Baden s. r. o., Teplická 48, 753 01 Hranice I – Město

1 440,1

1 437,6

PSP Pohony a. s., Kojetínská 71, 750 53 Přerov

5 929,0

5 529,0

KOVET, spol. s r. o., Teličkova 433/35, 751 24 Přerov

5 888,0

5 776,7

Nářadí Š + V, Dubicko, s. r. o., 789 72 Dubicko 216

3 220,1

3 220,1

EVERSTAR s. r. o.. Bludovská 1969/18, 787 01 Šumperk

1 303,4

1 263,9

Dřevovýroba – pilařství, s. r. o., Habrová 45/1, 789 01 Zábřeh

3 963,6

3 963,6

ZLKL, s. r. o., Moravičanská 581/29, 789 83 Loštice

4 718,1

4 713,2

HG STYLE, s. r. o., Závodí 426, 752 01 Kojetín

2 533,3

2 516,8

PRODOS spol. s r. o., Kollárovo náměstí 7, 772 00 Olomouc

4 922,1

2 300,5

RESTA veřejná obchodní společnost, Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov

6 000,0

6 000,0

1 516,6

1 516,6

„KIWEK“ spol. s r. o., 785 01 Mladějovice 94
Tespo – topenářské centrum, s. r. o., 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk

2 001,8

2 001,8

TOMI CZECH s. r. o., 751 11 Pavlovice u Přerova 56

2 202,6

1 723,8

Mgr. Jarmila Podhorná, Brodek u Konice 3, 798 46 Brodek u Konice

3 428,0

3 363,1

Ing. Petr Gross s. r. o., Milotice nad Bečvou 96, 753 67 Milotice nad Bečvou

1 523,9

1 179,7

Remarkplast s. r. o., Luká 129, 783 24 Luká

3 830,4

3 803,4

Kovovýroba ZZ s. r. o., Uničovská 2331/73, 785 01 Šternberk

4 067,0

4 022,6

MODĚVA oděvní družstvo Konice, Švehlova 44, 798 52 Konice

2 401,3

2 078,2

BADEN s. r. o., Teplická 48, 753 01 Hranice

1 866,9

1 560,7

TOUAX s. r. o., Lesnická 1155/8, 150 00 Praha 5

3 356,0

2 956,4

Vladimír Mikulec Ing. – NOVATRONIC, U potoka 1307/10, 787 01 Šumperk

2 271,2

2 267,4

DAKR spol. s r.o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice

2 454,4

2 247,8

DOLS–výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s., Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk

5 992,7

5 439,3

Česko–slezská výrobní, a.s., Nerudova 437, 793 76 Zlaté Hory

4 803,0

4 803,0

NET, spol. s r.o., Nádražní 309, 788 32 Staré Město

2 180,6

2 173,2

ZLKL, s. r. o. Moravičanská, 581/29, 789 83 Loštice

5 914,3

5 261,7

BONAR a.s., ČSA 1018/58, 787 01 Šumperk

3 430,0

3 054,7

HEVOS interier, s. r. o., Olomoucká 1696/13, 789 01 Zábřeh

4 114,0

4 114,0

Hydraulik servis CZ, s. r. o., Krenišovská 226, 788 13 Vikýřovice

1 224,4

917,1

Remarkplast s. r. o., 783 24 Luká 129

4 828,0

4 828,0

GETURA PLUS, spol. s r.o., 788 05 Libina 824

2 008,0

neukončeno

Ing. Josef Ťulpík – WTC, Lázeňská 540, 789 61 Bludov

2 560,3

neukončeno

TRIFOX s.r.o, Třebízského 1514/12, 787 01 Šumperk

2 435,9

2 435,9

ROBOTRIO, s. r. o., Langrova 2799/36, 787 01 Šumperk

1 406,8

neukončeno

123 679,5

84 821,7

49 329,0

29 452,1

Oblast podpory cestovního ruchu
Grantové schéma „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – veřejné
subjekty a neziskové organizace“ (podopatření 4.1.2 SROP)
Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

614,4

611,6

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

2 029,5

1 907,4

Zoologická zahrada Olomouc, Darwinova 29/1, 779 00 Olomouc

2 434,5

1 459,8

Město Šumperk, Nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk

1 134,1

863,9

Obec Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou 57, 788 11 Loučná nad Desnou

1 791,0

1 723,7

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

3 324,4

3 323,9

Obec Branná, Branná 23, 788 25 Branná
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc

57

479,0

399,9

3 175,5

1 088,2
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OBLAST (v tis. Kč)

Výše podpory
dle smlouvy

Výše skutečně
vyplacené podpory

Obec Skalka, Skalka 26, 798 24 Skalka

625,5

460,3

Svazek obcí Regionu Ruda, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou

563,4

533,6

Region HANÁ, Těšetice 75, 783 46 Těšetice

2 694,4

1 632,4

Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice

1 528,1

1 465,1

Svazek obcí Mikroregion Uničovsko, Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov

747,9

747,9

Mikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778/1, 784 01 Litovel

910,9

852,0

Sdružení obcí Mikroregionu Střední Haná, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín

828,9

725,3

1 630,8

neukončeno

373,1

373,1

Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc

856,4

855,8

Obec Paseka, Paseka 17, 783 97 Paseka

Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 37 Hranice

1 072,7

1 057,5

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc

1 632,7

1 152,7

Město Štíty, Nám. Míru 55, 789 91 Štíty

1 071,0

1 060,3

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

1 486,0

1 486,0

Region Haná, Těšetice 75, 783 46 Těšetice
Svazek obcí údolí Desné, Družstevní 125, 788 14 Rapotín

586,8

585,6

1 449,0

1 084,5

Svazek obcí Mikroregionu střední Haná, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

586,8

545,9

Svazek obcí Prostějov – venkov, Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť

591,3

580,8

Mikroregion Jesenicko, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

310,3

310,3

12 150,0

neukončeno

1 229,0

1 160,8

Sdružení obcí mikroregionu Bystřička, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

977,4

963,6

Mikroregion Konicko, Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice

444,2

440,2

10 036,2

6 928,7

Olomoucký kraj (už návrh na úpravu dod. č. 2 s MMR), Jeremenkova 40a, 779 01 Olomouc
Svazek obcí Mikroregionu Žulovska, Skorošice 93/93, 790 66 Skorošice

Grantové schéma „Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
– malí a střední podnikatelé“ (podopatření 4.1.2 SROP)
Horizont s. r. o., Kubelíkova 6, 772 88 Bystrovany

927,1

788,1

Regionální poradenská agentura, s. r. o., Bohuňova 1, 622 50 Brno–Bohunice

739,4

733,6

Bohuslav Bábor, Fučíkova 861, 664 34 Kuřim

214,4

183,5

HORIZONT, spol. s r. o., Kubelíkova 6,772 88 Bystrovany

1 074,1

939,8

SKI AREÁL HLUBOČKY, spol. s r. o., Marie Majerové 6, 783 36 Křelov–Břuchotín

1 394,5

neukončeno

Doc. MUDr. Aleš Sobek, CSc., Slatinice 2/2, 783 42 Slatinice

966,8

neukončeno

BERST – vleky Hynčice s. r. o., Hynčice pod Sušinou 103, 788 32 Staré Město

598,8

592,4

ASI informační technologie s. r. o., 1.máje 747/3, 789 85 Mohelnice

794,4

740,0

Ing. František Kaštyl – KASTE, Trocnovská 905/15, 772 00 Olomouc

432,2

275,2

Tomáš Kareš, Kosmonautů 462, 788 15 Velké Losiny

129,6

neukončeno

TOURIST CENTRUM s. r. o., Švédská 10, 772 00 Olomouc

727,7

689,2

PROFI spol. s r. o., Chlumská 379, 763 02 Zlín – Louky

789,4

789,4

Zlatý Chlum a. s., Jánského 7, 790 81 Česká Ves

356,5

306,8

Ing. Zdeněk Wolf – PEŘEJ TOURS OLOMOUC, Heyrovského 403/21, 779 00 Olomouc – Povel

118,7

118,7

Miloš Hladký, Koutného 3, 628 00 Brno

294,0

293,9

TPMC s. r. o, Zahradní 173/2, 326 00 Plzeň

478,6

478,1

64 314,3

48 440,9

Grantové schéma „Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu“
(podopatření 4.2.2 SROP)
KASTE – Ing. František Kaštyl, Trocnovská 905/15, 772 00 Olomouc

4 988,2

4 988,2

Bohuslav Bábor, Fučíkova 861, 664 34 Kuřim

4 117,5

4 084,0

Doc. MUDr. Aleš Sobek, CSc., Slatinice 2, 783 42 Slatinice

4 567,6

4 457,4

Leoš Haltmar,, Ramzová 36, 788 26 Ostružná

1 903,2

1 868,7

58
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Výše podpory
dle smlouvy

OBLAST (v tis. Kč)

Výše skutečně
vyplacené podpory

Bohuslav Bábor, Fučíkova 861, 664 34 Kuřim

2 293,7

2 270,1

TOURIST CENTRUM s. r. o., Švédská 10, 772 00 Olomouc

1 463,6

1 358,9

Mgr. Zdeněk Ulčík, Opletalova 686, 783 91 Uničov

1 519,0

1 518,9

WACHAL s. r. o., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

7 611,0

7 611,0

10 000,0

6 943,0

JACOBO EUROPE CZ a.s., Babíčkova 8, 772 00 Olomouc

ABATEC OSTRAVA s. r. o., Černá louka 3260, 702 00 Moravská Ostrava–Přívoz

9 235,8

3 108,6

Tomáš Kareš, Kosmonautů 462, 788 15 Velké Losiny

1 520,9

1 520,9

SKIING s. r. o., Waitova 3, 796 01 Prostějov

3 651,1

3 651,1

STAVREL veřejná obchodní společnost, Hlavní 137, 788 33 Hanušovice

1 482,3

1 482,3

Doc. MUDr. Aleš Sobek, CSc., Boleslavova 246/2, 772 00 Olomouc

4 694,2

1 544,5

SKI AREÁL HLUBOČKY, spol. s .r o., Marie Majerové 264/6, 783 36 Křelov–Břuchotín

1 989,4

neukončeno

SKI KLUB LOKOMOTIVA OLOMOUC, Tř. 17. listopadu 1139/3, 772 00 Olomouc

2 042,7

2 033,3

Daosz, s. r. o., Jesenec 47, 798 53 Jesenec

1 234,1

neukončeno

Oblast lidských zdrojů

169 885,3

98 772,2

Grantové schéma „Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji“ (opatření 3.2 SROP)

109 535,4

48 308,6

Město Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov

1 138,9

821,5

BOÉTHEIA – Společenství křesťanské pomoci, O. Březiny 28/228, 790 01 Jeseník

3 228,3

2 969,3

303,6

303,6

DSO Mikroregion Záhoří – Helfštýn, Soběchleby 141, 753 54 Soběchleby
Město Šumperk, Nám. Míru 364/1, 787 93 Šumperk

1 139,6

972,3

Spolek Trend vozíčkářů, Holečkova 9, 779 00 Olomouc

3 142,4

2 686,8

Centrum pro komunitní práci střední Morava, Palackého 1446/30, 750 00 Přerov

1 299,1

1 178,9

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1/1, 771 27 Olomouc

1 960,2

1 760,5

Speciální základní škola, Schola – Viva, o. p. s., Erbenova 16, 787 01 Šumperk

1 760,5

748,5

Poradna pro rodinu Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Žilinská 7, 779 00 Olomouc

3 998,9

3 998,5

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc

3 999,5

2 439,7

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

1 951,7

983,6

982,4

982,4

Charita Zábřeh, Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh

1 638,2

1 345,8

SPOLU Olomouc, Dolní nám. 27/38, 772 00 Olomouc

3 807,2

485,7

Charita Hranice, Purgešova 1399, 753 01 Hranice I–Město

Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

2 279,2

1 421,2

Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405, Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník

3 893,4

neukončeno

Klíč – ústav sociální péče Olomouc, příspěvková organizace,
Dolní Hejčínská 48/28, 779 00 Olomouc

1 700,0

724,0

Obec Vlčice, Hlavní 95, 790 67 Vlčice

3 511,2

2 321,0

Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk

1 731,2

neukončeno

Obec Supíkovice, Hlavní 130, 790 51 Supíkovice

3 511,2

2 273,3

LUKA, Loučka 84, 783 22 Loučka

2 800,0

2 287,4

Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk

2 359,4

neukončeno

Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace, Komenského 388/40, 785 01 Šternberk

2 455,8

1 564,2

385,7

276,7

1 883,7

842,6

P–centrum, Lafayettova 47/9, 772 00 Olomouc

1 182,0

neukončeno

MĚSTO KONICE, Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice

1 045,6

679,9

Charita Olomouc, Wurmova 588/5, 779 00 Olomouc

2 366,4

1 075,7

543,9

211,9

3 999,3

820,6

Vincentinum – ústav sociální péče Šternberk, příspěvková organizace,
Sadová 7, 785 01 Šternberk
Centrum pro komunitní práci Střední Morava, Palackého 1446/30, 750 02 Přerov

Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace, Skalička 1, 753 52 Skalička
Člověk v tísni – společnost při České televizi, o. p. s., Sokolská 18, 120 00 Praha
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Výše podpory
dle smlouvy

Výše skutečně
vyplacené podpory

Společenství Romů na Moravě, o. p. s., Francouzská 84, 602 00 Brno

3 922,5

1 000,0

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 779 11 Olomouc

3 274,4

917,3

294,2

neukončeno

Centrum pro komunitní práci Střední Morava, Palackého 1446/30, 750 02 Přerov

1 591,3

600,0

Charita Konice, Zahradní 690, 798 52 Konice

1 070,0

427,0

645,1

210,0

OBLAST (v tis. Kč)

Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

Občanské sdružení Místní akční skupina Záhoří – Bečva, Soběchleby 141, 753 54 Soběchleby
Centrum pro komunitní práci Střední Morava, Palackého 1446/30, 750 02 Přerov

2 233,4

840,0

857,3

neukončeno

Občanské sdružení Ester, Zálesí 11, 790 70 Javorník

3 788,9

1 100,0

Vincentinum – ústav sociální péče Šternberk, příspěvková organizace,
Sadová 7, 785 01 Šternberk

3 821,3

675,3

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh

Občanské sdružení Místní akční skupina Záhoří – Bečva, Soběchleby 141, 753 54 Soběchleby

1 177,7

319,0

Charita Zábřeh, Žižkova 7/15, 789 01 Zábřeh

2 875,5

1 012,8

Občanské sdružení SALET, Letohradská 3, 170 00 Praha 7

3 930,0

1 000,0

Spolek řemesel ručních, Horní 50/69, 783 13 Štěpánov

1 594,8

639,0

INTERNETPORADNA.CZ, Litovelská 14, 779 00 Olomouc

2 489,9

587,9

Obec Rapotín, Družstevní 125, 788 14 Rapotín

1 134,5

neukončeno

UPRE ROMA, o. p. s., Na Šibeníku 914/1, 779 00 Olomouc

3 997,3

1 022,0

Centrum pro komunitní práci Střední Morava, Palackého 1446/30, 750 02 Přerov

3 735,8

1 590,0

Diakonie ČCE – středisko v Javorníku – Travné, Travná 85, 790 70 Javorník

1 103,0

192,7

60 349,9

50 463,6

5 202,0

5 178,6

Grantové schéma „Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání“ (opatření 3.3 OP RLZ)
Sdružení CEPAC – Morava, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Svaz sléváren České republiky, Technická 2, 616 00 Brno

3 790,1

3 292,5

Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Dukelská 680, 790 01 Jeseník

3 375,4

3 037,9

Sdružení CEPAC – Morava, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

3 000,0

2 995,6

Sdružení CEPAC – Morava, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

2 919,7

2 627,7

599,3

486,2

PhDr. Edita Bosáková – kariérový a personální servis, Nešverova 693/1, 772 00 Olomouc

2 822,3

2 466,9

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 551/8, 771 47 Olomouc

3 190,0

2 871,0

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Šumperk, Gen Krátkého 30, 787 01 Šumperk

1 507,8

1 504,3

Počítačová služba s. r. o., Stupkova 413/1a, 779 00 Olomouc

1 854,8

1 552,4

Centrum pro komunitní práci střední Morava, Palackého 1446/30, 750 00 Přerov

Sdružení CEPAC – Morava, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

3 475,3

3 474,6

Okresní hospodářská komora Olomouc,Opletalova 364/1, 772 00 Olomouc

2 790,4

1 761,0

Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední Novosadská 55, 779 00 Olomouc

2 878,8

2 591,0

SCHOLA SERVIS –zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb
školám, Prostějov, příspěvková organizace, Palackého 8 –10, 796 01 Prostějov

3 853,0

2 996,7

IRP – RPIC Jeseník, s. r. o., Masarykovo nám. 14/159, 790 01 Jeseník

611,3

550,1

Sdružení CEPAC – Morava, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

3 177,0

2 431,6

Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o.,
Palackého 1380/19, 750 02 Přerov I –Město

3 255,4

2 017,7

EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s. r. o., Foerstrova 1042/39, 779 00 Olomouc

1 232,4

739,8

Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, 751 52 Přerov

2 356,3

1 650,5

Asistenční centrum, a.s., Sportovní č.p. 3302, 434 01 Most

1 291,7

742,4

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov,, Kollárova 3, 796 01 Prostějov

1 472,1

1 193,1

Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník,, Dukelská 680, 790 01 Jeseník

1 548,9

1 394,0

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4, 774 00 Olomouc

2 891,9

1 779,4

MORAVSKÉ REÁLNÉ GYMNÁZIUM spol. s r.o. Olomouc, Nešverova č.p. 693/1, 772 00 Olomouc

1 254,0

1 128,6
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Vývoj hospodaření ve srovnání let 2004 – 2007
VÝVOJ PŘÍJMŮ OLOMOUCKÉHO KRA JE VE SROVNÁNÍ LET 2004–2007
v tis.Kč
rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

Daňové příjmy

875 954

2 774 178

2 958 428

3 237 274

Nedaňové příjmy

258 845

288 333

347 064

309 135

Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

17 303

12 547

36 201

18 606

5 947 314

5 167 499

5 570 861

5 295 877

2004

daňové příjmy
nedaňové příjmy

12.3 %

2005

kapitálové příjmy

3,6 %

přijaté dotace

0,3 %
83,8 %

daňové příjmy
nedaňové příjmy

2006

daňové příjmy

33,1 %

nedaňové příjmy

4%

33,7 %
3,4 %

kapitálové příjmy
přijaté dotace

0,2 %
62,7 %

2007

kapitálové příjmy
přijaté dotace

0,4 %
62,5 %

daňové příjmy
nedaňové příjmy

36,5 %
3,5 %

kapitálové příjmy
přijaté dotace

0,2 %
59,8 %

VÝVOJ PŘÍJMŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE VE SROVNÁNÍ LET 2004–2007

Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
v tis.Kč
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4 000 000

5 000 000

6 000 000
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VÝVOJ VÝDA JŮ OLOMOUCKÉHO KRA JE VE SROVNÁNÍ LET 2004–2007
v tis. Kč
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Neinvestiční příspěvky PO
Investiční příspěvky PO

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

3 381 915

3 778 541

6 103 162

4 300 935

407 302

680 934

985 060

952 209

3 134 664

3 763 426

1 915 631

3 386 137

120 675

139 390

365 089

358 394

0

0

87 976

217 959

7 044 556

8 362 291

9 456 918

9 215 634

Financování (splátky úvěrů)
Výdaje celkem

2004

běžné výdaje

44,5 %

kapitálové výdaje 5,8 %

2005

neinvestiční příspěvky PO

48 %

běžné výdaje

investiční příspěvky PO

1,7 %

kapitálové výdaje 8,1 %

45 %

2006

běžné výdaje

65,1 %

kapitálové výdaje 10,6 %

neinvestiční příspěvky PO

45,2 %

investiční příspěvky PO

1,7 %

2007

neinvestiční příspěvky PO

20,4 %

investiční příspěvky PO

3,9 %

běžné výdaje

47,8 %

kapitálové výdaje 10,6 %

neinvestiční příspěvky PO

37,6 %

investiční příspěvky PO

4%

VÝVOJ VÝDAJŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE VE SROVNÁNÍ LET 2004–2007

Rok 2007

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
v tis.Kč

1 000 000
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5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

Financování (přijaté úvěry, zapojení přebytku
hospodaření, finanční vypořádání)
Příjmy celkem

159 975

258 361

687 665

663 588

7 259 391

8 500 918

9 600 219

9 524 480

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SROVNÁNÍ LET 2004–2007
v tis.Kč
Výsledek hospodaření (přebytek)

2004

2005

2006

2007

148 652

64 414

73 965

235 501

Přebytek hospodaření představuje částku po provedení finančního vypořádání se státním rozpočtem za předchozí rok.

VÝVOJ PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM OLOMOUCKÉHO KRA JE
VE SROVNÁNÍ LET 2004–2007
v tis.Kč
2004
oblast školství

2 103 807

oblast dopravy

73 900

oblast kultury

151 288

oblast sociálních věcí

532 939

oblast zdravotnictví

393 405

Celkem

3 255 339

2005
oblast školství

2 280 016

oblast dopravy

511 901

oblast kultury

209 047

oblast sociálních věcí

533 605

oblast zdravotnictví

368 247

Celkem

3 902 816

2006
oblast školství

2 363 582

oblast dopravy

806 502

oblast kultury

169 215

oblast sociálních věcí

571 677

oblast zdravotnictví

353 468

Celkem

4 264 444

2007
oblast školství

2 456 501

oblast dopravy

721 368

oblast kultury

120 708

oblast sociálních věcí

122 778

oblast zdravotnictví
Celkem

2004

oblast školství

64,6 %

oblast dopravy

2,3 %

oblast zdravotnictví

12,1 %

323 176

2005

oblast kultury
oblast soc. věcí

3 744 531

4,6 %

oblast školství

58,4 %

oblast kultury

16,4 %

oblast dopravy

13,1 %

oblast soc. věcí

oblast zdravotnictví
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2006

2007

oblast školství

55,4 %

oblast kultury

oblast dopravy

18,9 %

oblast soc. věcí

oblast zdravotnictví

4%

oblast školství

65,6 %

oblast kultury

3,2 %

13,4 %

oblast dopravy

19,3 %

oblast soc. věcí

3,3 %

8,3 %

oblast zdravotnictví

8,6 %

Hospodaření s majetkem Olomouckého kraje
O rostoucí ekonomické síle Olomouckého kraje svědčí nárůst hodnoty majetku od roku 2001, kdy byla hodnota majetku 11,3 mld. Kč do roku 2007, kdy byla hodnota majetku 21,4 mld. Kč, což představuje nárůst o více než 89 %.
v tis.Kč
MAJETEK OLOMOUCKÉHO KRAJE K 31. 12. 2007 CELKEM

21 925 444,97

z toho:
1. MAJETEK V UŽÍVÁNÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE

4 727 551,95

Dlouhodobý hmotný majetek celkem:

3 463 590,65

z toho:
– nemovitý majetek:

2 418 969,11

– movitý majetek:

180 117,50

– nedokončený nemovitý a movitý hmotný majetek:

862 953,72

– zálohy
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem:

1 550,32
46 174,82

z toho:
– nehmotný majetek:
– nedokončený nemovitý a movitý nehmotný majetek:
Dlouhodobý finanční majetek celkem:

42 717,48
3 457,34
1 217 786,48

z toho:
– majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

1 217 786,48

2. MAJETEK VE SPRÁVĚ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

16 680 241,02

Dlouhodobý hmotný majetek celkem:

16 609 477,15

z toho:
– nemovitý majetek:
– movitý majetek:
– nedokončený nemovitý a movitý hmotný majetek:
– zálohy
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem:

13 353 434,77
2 973 962,62
279 740,07
2 339,69
70 663,87

z toho
– nehmotný majetek:
– nedokončený nemovitý a movitý nehmotný majetek:
Dlouhodobý finanční majetek celkem:

70 006,80
657,07
100,00

3. NEMOCNICE OLOMOUCKÉHO KRAJE, a.s.

517 652

Dlouhodobý hmotný majetek celkem:

516 263

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem:
Dlouhodobý finanční majetek celkem:
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1 389
0

VÝVOJE MA JETKU OLOMOUCKÉHO KRA JE VE SROVNÁNÍ LET 2004–2007
MAJETEK

v tis.Kč
rok 2004

V užívání Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ve správě příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
Celkem

rok 2005

rok 2006

rok 2007

2 829 475,63

2 748 137,62

3 437 862,27

4 727 551,95

15 458 735,79

16 076 634,60

16 807 590,48

16 680 241,02

0,00

3 976,00

3 731,00

517 652

18 288 211,42

18 828 748,22

20 249 183,75

21 925 444,97

PŘÍJMY A VÝDAJE ZA ODPRODEJ A NÁKUP NEMOVITÉHO MAJETKU
OLOMOUCKÉHO KRA JE V OBDOBÍ 2004–2007
v Kč
rok 2004

PŘÍJMY

VÝDAJE

15 903 293

171 878
6 129 080

rok 2005

10 147 382

rok 2006

36 041 463

4 128 210

rok 2007

18 606 349

11 593 370

Celkem

80 698 487

22 022 538

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Olomouckého kraje za rok 2007
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Identifikace Olomouckého kraje
Olomoucký kraj vznikl s účinností ode dne 1. ledna 2000 na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření
vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky. Tímto zákonem byl Olomoucký kraj vytvořen jako vyšší územní samosprávný celek se sídlem v Olomouci a je vymezen územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.
Postavení krajů, působnost a jejich orgány upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.

S Y M B O LY K R A J E (slovy autorů návrhů znaku a loga kraje)
Znak Olomouckého kraje:
Návrh znaku vychází z usnesení parlamentního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne
8. 11. 2000, jímž byla schválena kritéria pro udělování znaků a praporů krajům, stanovená podvýborem pro heraldiku.
Tato kritéria stanovila, že znakem má být čtvrcený štít, v němž první čtvrť má obsahovat znak historické země, na jejímž území kraj leží. V případě, že kraj sahá ještě do další historické země, má být
její znak v poslední čtvrti, pokud je to heraldicky a výtvarně vhodné. Jinak může být i v jiné čtvrti.
Další čtvrť má obsahovat znak hlavního města kraje, je-li to znak jednoduchý, v opačném případě je
jeho derivát, tj. jen nějaké výrazné znamení z něj. Třetí čtvrť má být vyhrazena symbolice kraje samotného.
V případě našeho kraje je v první čtvrti (modré) moravská stříbrno-červeně šachovaná orlice, poněvadž převážná
jeho část leží na Moravě. Ve druhé čtvrti by teoreticky měl být symbol opět modré, což by vedle modrého pole
moravského nebylo z výtvarného hlediska vhodné, proto je do druhé čtvrti dána černá slezská orlice ve zlatém poli.
To vyjadřuje skutečnost, že nejsevernější část kraje náleží historicky Slezsku. Černá slezská orlice je navíc i v městském znaku Jeseníku.
Třetí pole je vyhrazeno vlastní symbolice kraje. Má to být vyjádřeno jednoduchým heraldickým znamením a barevně vyváženo s celkovým řešením znaku. Proto je zvolena zlatá barva jako podklad, čímž se tato čtvrť barevně
vyrovnává se zlatou druhou čtvrtí, zároveň její barva symbolizuje lány zralého obilí, Hané, stejně jako zemědělský
ráz jesenické roviny, jíž se říkává Slezská Haná. Pro náš kraj je charakteristický tok řeky Moravy, protékající od
Jeseníků ze severozápadu až k jeho hranicím na jihovýchodě. V heraldice se vodní toky zpravidla vyjadřují modrým
pruhem, často vlnitým. Tento pruh, v heraldice zvaný břevno, je položen kosmo, čímž vystihuje průtok řeky Moravy
naším krajem.
Poslední čtvrté pole je vyhrazeno symbolice hlavního města kraje. Poněvadž znakem Olomouce je rovněž šachovaná orlice, lišící se od moravské pouze barvou jazyka, jsou v této čtvrti umístěna jen zlatá písmena SPQO, která byla
do městského znaku úředně přidána roku 1993. Jde o zkratku latinského Senatus populus que Olomucensis, což
znamená Senát (sněm) a lid olomoucký. Pole pod písmeny je modré jako pole olomouckého znaku.
Znak tedy odpovídá stanoveným kritériím i výtvarnému požadavku, poněvadž se v něm střídají dvě čtvrti modré se
dvěma čtvrtěmi zlatými.
Popis znaku zní: Štít je čtvrcen modře a zlatě. V první čtvrti je stříbno-červeně šachovaná, zlatě korunovaná (moravská) orlice se zlatou zbrojí. Ve druhé čtvrti je černá, zlatě korunovaná (slezská) orlice s červenou zbrojí. Ve třetí
čtvrti je kosmý, vlnitý, modrý pruh a ve čtvrté čtvrti jsou zlatá písmena SPQO (v pořadí dvě a dvě) tak, jak jsou
v městském znaku.
Prapor Olomouckého kraje:
Prapor má podle kriterií stanovených podvýborem pro heraldiku opakovat znamení ze znaku na
plochu praporu.
Jiří Louda, autor návrhu

66

V ý r o č n í z p r á v a O l o m o u c k é h o k r a j e 2 0 07

Logo Olomouckého kraje:
Popis loga (výpis): Květina je dle mého soudu symbol vesměs pozitivní a vstřícný. Květina
je jako přátelský stisk ruky. Květinu podáváme na důkaz lásky i úcty. Květina je příslibem
příjemné vůně, svěžesti i perspektivy růstu. Tato květina má navíc pro potřeby logotypu kraje
ještě minimálně dvě výhody navíc. Její výrazné a lehce „čitelné“ tvary ji zvýhodňují na tiskovinách, poutačích i jiných
aplikacích a její jednoduchá jedinečnost umožní snazší identifikaci Olomouckého kraje mezi ostatními. Zeptejte se,
koho chcete, co mu vytane na mysli, když se řekne Olomoucký kraj. Pravděpodobně to bude Flora Olomouc, Haná,
Moravská brána, Jeseníky... Celý náš kraj symbolizuje slunce, přírodu, květiny...
Jelikož se dá očekávat, že se tato dvě loga objeví společně, vychází barevnost návrhu částečně z barev, použitých
v logu České republiky. Není to nutnost, ale je tím naznačena souvislost a vazba s vyšším celkem. K barvám logotypu lze také přiřadit jednotlivé okresy, charakteristická prostředí nebo aktivity... Rovněž bude možné barevnosti
jednotlivých okvětních lístků využít pro informační a orientační systémy v rámci kraje jako instituce a také pro přehledné vizuální členění informací směřovaných k obyvatelům a návštěvníkům kraje jako regionu.
Jan Koráb, autor návrhu
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POZVÁNÍ DO OLOMOUCKÉHO KRAJE
Olomoucký kraj je regionem, který svou rozmanitostí dokáže uspokojit i toho nejnáročnějšího návštěvníka. Je vhodným místem pro milovníky hor, cykloturistiky, historických i přírodních památek. Kraj má i tajemná a zajímavá místa
v podzemí – Zbrašovské aragonitové jeskyně, Javoříčské a Mladečské jeskyně, Jeskyně Na Špičáku a Na Pomezí.
Zapomenout nelze ani na bohatou lázeňskou tradici – lázně v Jeseníku a Bludově, Lipová-Lázně, Velké Losiny, Slatinice, Teplice nad Bečvou a Lázně Skalka. Nejvýznamnější z hlediska národopisného je oblast Hané – turistický
region Střední Morava, z hlediska aktivního odpočinku pak pohoří Jeseníků. Přirozeným centrem regionu je město
Olomouc s významnou památkou – sloupem Nejsvětější Trojice, který je zapsán na Seznamu kulturního světového
dědictví UNESCO.

Turistické regiony
Střední Morava – „Srdce a brány dokořán“
Turistický region Střední Morava zasahuje do okresů Olomouc, Prostějov a Přerov. Vyznačuje se bohatými kulturními tradicemi, hanáckým folklórem a srdečným přístupem
místních lidí. Lidé se zde dodnes pečlivě připravují na hody, jarmarky, masopusty a bály. Tradiční jsou Hanácké slavnosti v Náměšti na Hané, Prostějově a Tovačově, či Jízda
králů v Doloplazech a Kojetíně. O životě Hanáků se můžete dozvědět více v Hanáckém
skanzenu v Příkazech. Bohatou historii regionu rovněž dokládá množství hradů a zámků. Samostatnou kapitolu tvoří historické město Olomouc, které je po Praze druhou
nejvýznamnější městskou památkovou rezervací v zemi. Unikátem svého druhu v ČR
je nové Arcidiecézní muzeum v Olomouci, jehož založení inicioval při své návštěvě papež Jan Pavel II. Historické jádro města zdobí radnice s orlojem, šest barokních kašen
a také Arionova kašna z počátku třetího tisíciletí. Významnou dominantou olomouckého okolí je barokní chrám Navštívení Panny Marie – bazilika minor na Svatém Kopečku,
již od 18. století nejznámější poutní místo celé Hané.

Sloup Nejsvětější Trojice
Holy Trinity Column

Jeseníky – „Horský ráj v létě i v zimě“
Turistický region Jeseníky (okresy Šumperk a Jeseník) je horskou oblastí, pro kterou je typická čistá příroda a hluboké lesy. Romantiku hor podtrhují mechová jezírka, vysoká skaliska, mohutné vodopády a louky, které jsou v létě oázou klidu a v zimě slouží jako sjezdovky pro lyžování. Jeseníky jsou s turistikou spojovány již od
19. století, kdy zde působily různé turistické spolky, které nechávaly stavět chaty a rozhledny. Tento trend se zde udržel dodnes, a proto je oblast vyhledávaným místem
milovníků přírody. Mimo krásné krajiny však můžeme v Jeseníkách obdivovat také
historické památky. Mezi nejvýznamnější patří Velké Losiny se zámkem proslulým tzv.
čarodějnickými procesy a dodnes funkčním muzeem ruční výroby papíru. Zámek Jánský Vrch v Javorníku pak má ojedinělou sbírkou dýmek a kuřáckých potřeb. Kraj má
také mnoho technických výjimečností, mezi kterými vyniká třetí největší přečerpávací
vodní elektrárna na světě Dlouhé Stráně (1350 m n. m.), která byla v roce 2005 vyhlášena největším divem ČR (anketa MF DNES).

Ruční papírna Velké Losiny
Handmade paper mill
Velké Losiny

Další zajímavé informace o Olomouckém kraji
a jeho turistických regionech naleznete na portálech:

www.kr–olomoucky.cz/t ourism
www.olomoucr egioncar d.cz
www.olomoucky–kr aj.com

Region gastronomických specialit
A region of gastronomic specialities
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