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VáÏení pﬁátelé,

v tomto volebním období Vám nyní poprvé pﬁedkládáme v˘roãní zprávu Olomouckého kraje.

Olomouck˘ kraj vlastní jako právnická osoba majetek za více neÏ 11 miliard korun. Roãní rozpoãet
Olomouckého kraje se v roce 2002 pohyboval ﬁádovû pﬁes 2,5 miliard korun. Olomouck˘ kraj hospodaﬁí s veﬁejn˘m majetkem i financemi a je na‰ím cílem seznámit obãany kraje, partnery, úﬁady a instituce s hospodáﬁsk˘mi a finanãními údaji Olomouckého kraje a umoÏnit tak veﬁejnou kontrolu.

V˘roãní zpráva Olomouckého kraje za rok 2002 Vám pﬁiná‰í rovnûÏ pﬁehled v‰ech orgánÛ Olomouckého kraje, informace o ãinnosti Krajského úﬁadu Olomouckého kraje a pﬁehled v‰ech pﬁíspûvkov˘ch
organizací Olomouckého kraje.

Více informací o Olomouckém kraji jako územním spoleãenství obãanÛ a veﬁejnoprávní korporaci mÛÏete najít v prezentaãních materiálech a na internetov˘ch stránkách kraje (www.kr-olomoucky.cz).

Na‰ím cílem i pro dal‰í období je poskytovat maximální servis v oblasti veﬁejné správy v‰em obãanÛm
kraje i na‰im partnerÛm.
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Dear Friends,
For the first time in this electoral period we are presenting you with the annual report for the Olomouc
Region.
The value of the property owned by the Olomouc Region as a legal entity amounts to CZK 11 billion.
In the year 2002, the annual budget of the Olomouc Region represented more than CZK 2.5 billion.
The Olomouc Region manages public property and finances and it is thus our task to acquaint the region’s residents, partners, offices and institutions with economic and financial data concerning the Olomouc Region and thus facilitate public control.
The 2002 Annual Report of the Olomouc Region also provides a list of all the regional bodies as well
as information on the activities of the Regional Authority of the Olomouc Region and an overview of the
subsidised organisations of the Olomouc Region.

More information about the Olomouc Region as a regional community and a public corporation can be
found in the region’s promotional materials and/or on its website (www.kr-olomoucky.cz).
It is our continuous task to provide all residents of the region, as well as our partners, with public administration services of the highest possible standard.
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Základní hodnocení ekonomick˘ch ukazatelÛ
Olomouckého kraje

Samospráva Olomouckého kraje v roce 2002 vycházela jak pﬁi sestavování svého rozpoãtu, tak pﬁi jeho
naplÀování a ãerpání z Programového prohlá‰ení Rady Olomouckého kraje. V nûm se uvádí, Ïe prioritou je nezadluÏovat kraj na úkor provozních v˘dajÛ. Proto byl rozpoãet Olomouckého kraje roku 2002
schválen jako vyrovnan˘ ve v˘‰i 2.534 mil. Kã.
Rok 2002 byl zlomov˘ pro v‰echny kraje v tom, Ïe novelou zákona ã. 243/2000 Sb., o rozpoãtovém
urãení daní, byly krajÛm schváleny vlastní daÀové pﬁíjmy. Podíl krajÛ na sdílen˘ch daních ãinil 3,1%. Podíl Olomouckého kraje z tûchto pﬁíjmÛ pﬁedstavoval 706,7 mil. Kã (vycházelo se z oãekávan˘ch daÀov˘ch v˘nosÛ podle pﬁedpokladÛ Ministerstva financí âR). Pﬁi této pﬁíleÏitosti je tﬁeba se zmínit o vysoké
pﬁesnosti odhadovan˘ch vlastních daÀov˘ch pﬁíjmÛ, které byly naplnûny na 100,05%.
Pﬁes tento pozitivní fakt byl podíl vlastních daÀov˘ch pﬁíjmÛ na celkov˘ch rozpoãtov˘ch v˘dajích Olomouckého kraje mal˘ – necel˘ch 28%, zbytek byly úãelové dotace napﬁ. na v˘kon státní správy a nejvût‰í ãást tvoﬁily dotace na pﬁímé v˘daje (mzdy, uãební pomÛcky) do ‰kolsk˘ch pﬁíspûvkov˘ch organizací zﬁízen˘ch Olomouck˘m krajem – celkem 1.443 mil. Kã. Z této skuteãnosti vypl˘vá, Ïe kraj mûl skuteãnû mal˘ prostor pro ﬁe‰ení úkolÛ a rozvojov˘ch zámûrÛ, které mu vypl˘vají ze zákona o krajích.
O tom, Ïe systém financování krajÛ je znaãnû sloÏit˘, svûdãí i skuteãnost, Ïe Správa silnic Olomouckého
kraje, která je pﬁíspûvkovou organizací zﬁízenou Olomouck˘m krajem, byla financována dotacemi ze
Státního fondu dopravní infrastruktury, coÏ znamená, Ïe finanãní zdroje na údrÏbu komunikací II. a III.
tﬁídy, které jsou majetkem kraje, nebyly souãástí rozpoãtu Olomouckého kraje.
ProtoÏe Olomouck˘ kraj preferuje investiãní a rozvojové v˘daje, byly profinancovány v˘daje na investiãní a obdobné akce pro dopravu a silniãní hospodáﬁství ve v˘‰i 59 mil. Kã, na zhodnocování a reprodukci majetku Olomouckého kraje v oblasti ‰kolství ve v˘‰i 30,4 mil. Kã, v oblasti kultury ve v˘‰i 2,2
mil. Kã a Správy silnic Olomouckého kraje ve v˘‰i 7,1 mil. Kã.
Olomouck˘ kraj byl rovnûÏ investorem akcí, které financoval Státní fond dopravní infrastruktury v celkové v˘‰i 29,4 mil. Kã. Mimo to byla realizována investiãní v˘stavba ze státního rozpoãtu - v oblasti ‰kolství bylo proinvestováno 95,6 mil. Kã a v oblasti kultury 24,9 mil. Kã.
Souãástí rozpoãtu byly v˘daje na Operaãní program Olomouckého kraje 2002 v celkové v˘‰i 40 mil. Kã,
z ãehoÏ bylo urãeno 20 mil. Kã na ekonomick˘ rozvoj a 20 mil. Kã na rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ. Vzhledem
ke sloÏitosti a nároãnosti systému pﬁidûlování tûchto prostﬁedkÛ (snahou Olomouckého kraje je pﬁiblíÏit systém pﬁidûlování prostﬁedkÛ postupÛm pﬁi ãerpání strukturálních fondÛ Evropské unie) bylo o pﬁidûlení finanãních zdrojÛ sice rozhodnuto v závûru roku 2002, ale fakticky nebyly prostﬁedky v tom roce
ãerpány a byly v plné v˘‰i pﬁesunuty do rozpoãtu roku 2003.
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Vzhledem k naplnûní daÀov˘ch pﬁíjmÛ, pﬁeplnûní dal‰ích vlastních pﬁíjmÛ a zejména díky úsporám v
oblasti ãerpání v˘dajÛ, vytvoﬁil Olomouck˘ kraj pﬁebytek za rok 2002 ve v˘‰i 108,6 mil. Kã. Pﬁitom v
tom roce neãerpal Ïádné cizí zdroje typu úvûrÛ a rovnûÏ nevyuÏil moÏnosti ãerpat debetní úãet, kter˘
mûl otevﬁen˘ u Komerãní banky, a.s.
O úspû‰nosti a transparentnosti v hospodaﬁení Olomouckého kraje za rok 2002 svûdãí i ovûﬁení úãetní
závûrky a pﬁezkoumání hospodaﬁení Olomouckého kraje auditorem a jeho v˘rok - bez v˘hrad.

RNDr. Ivan Kosatík
námûstek hejtmana pro oblast financí
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BASIC EVALUATION OF ECONOMIC INDICATORS
OF THE OLOMOUC REGION

The Olomouc Region administration respected, during its budget preparation as well as during its implementation and utilisation, the Policy Statement of the Olomouc Region Council. This stated that the priority is not to indebt the Region at the cost of operational expenditures. This is the reason why the 2002
budget for the Olomouc Region was approved as balanced amounting to CZK 2,534 mil.
The year 2002 meant a break in all regions because the amendment to the Law No. 243/2000 Coll. on
budget tax determination approved the regions’ own tax revenues. The regions’ ratio in the shared taxes
represented 3.1%. The share of the Olomouc Region in these revenues amounted to CZK 706.7 mil.
(It was based on the expected tax yields according to the estimate of the Ministry of Finance of the Czech
Republic). On this occasion, it is necessary to point out the high level of accuracy of the estimate of the
Region’s own tax revenues, which were fulfilled at 100.05%.
Despite this positive fact, the proportion of the Region’s own tax revenues in the total budgeted expenses of the Olomouc Region was small – less than 28%, the rest being covered by special-purpose subsidies, for example for the implementation of the state administration, and the most part was covered by
subsidies for direct expenditures (wages, educational aids) into subsidised educational organizations funded by the Olomouc Region – CZK 1,443 mil. in total. This implies that the Region had very little space
for the handling of tasks and budget intentions ensuing from the law on regions.
The fact that the system of regional funding is very complex is indicated also by the fact that the Olomouc
Region Road Administration, which is a subsidised organization funded by the Olomouc region, was financed by subsidies from the National Fund for Transport Infrastructure, which means that the financial
resources for the maintenance of 2nd and 3rd class roads belonging to the Region were not included in
the Olomouc Region’s budget.
Since the Olomouc Region prefers investment and development expenditures, the financed outlays included investment and similar operations in transport and the road economy amounting to CZK 59 mil.,
the improvement and reproduction of the Olomouc Region’s property in the educational area amounting
to CZK 30.4 mil., the area of culture amounting to CZK 2.2 mil., and the Olomouc Region Road Administration amounting to CZK 7.1 mil.
The Olomouc Region also invested in operations financed by the National Fund of Transport Infrastructures amounting in total to CZK 29.4 mil. Furthermore, investment construction financed from the national
budget was carried out – CZK 95.6 mil. was invested in the area of education and CZK 24.9 mil. in the
area of culture.
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The budget also included expenditures on the 2002 Operational Programme of the Olomouc Region
amounting in total to CZK 40 mil., consisting of CZK 20 mil. on economic development and CZK 20 mil.
on the development of human resources. With respect to the complexity and exigency of the system of
allocation of these resources (the Olomouc Region tries to approximate the system of financial resources
allocation to processes used in European Union structural funds), the decision concerning the allocation
of financial resources was made at the end of the year 2002; the resources were, however, not actually
utilised in that year and were transferred in full into the budget for the year 2003.
Owing to the fulfilment of tax revenues, the higher than expected fulfilment of the Region’s other own incomes, and especially thanks to savings in the area of expenditures, the Olomouc Region achieved a surplus for the year 2002 of CZK 108.6 mil. At the same time, the Region did not utilise any foreign resources of the loan type, and nor did it use the opportunity to draw resources from the debit account opened with the bank Komerãní banka, a.s.
The success and transparency of the Olomouc Region’s economy in the year 2002 is also proven by the
revision of the final accounts and the economy of the Olomouc Region by an auditor whose final statement was: Without objections.

RNDr. Ivan Kosatík
Vice-President for Finance
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Vymezení a vznik Olomouckého kraje

Základním pﬁedpisem odÛvodÀujícím vznik Olomouckého kraje je ústavní zákon ã. 347/97 Sb. o vytvoﬁení
vy‰‰ích územních správních celkÛ a o zmûnû ústavního zákona âNR ã. 1 /1993 Sb., Ústava âR. Olomouck˘ kraj se sídlem v Olomouci je vymezen˘ územím okresÛ Jeseník, Olomouc, Prostûjov, Pﬁerov
a ·umperk.
Kraj a jeho orgány vymezuje zákon ã. 129/2000 Sb. o krajích, kter˘ nabyl úãinnosti dnem voleb (12. 11. 2000)
do zastupitelstev v krajích, respektive dnem 1. ledna 2001, ve svém platném znûní.
Kraj je územním spoleãenstvím obãanÛ, které má právo na samosprávu.
Kraj je veﬁejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní pﬁíjmy vymezené zákonem a hospodaﬁí
za podmínek stanoven˘ch zákonem podle vlastního rozpoãtu. Kraj vystupuje v právních vztazích sv˘m
jménem a nese odpovûdnost z tûchto vztahÛ vypl˘vající.
Kraj peãuje o v‰estrann˘ rozvoj svého území a o potﬁeby sv˘ch obãanÛ.
Pﬁi v˘konu samostatné pÛsobnosti kraj spolupracuje s obcemi; nesmí pﬁitom zasahovat do jejich samostatné pÛsobnosti. Proti takovému zásahu mÛÏe obec podat Ïalobu podle zvlá‰tního zákona.
Kraje jsou povinny, pokud je to moÏné, pﬁedem projednat s obcemi opatﬁení dot˘kající se jejich pÛsobnosti.
Kraj je oprávnûn vyjadﬁovat se k návrhÛm státních orgánÛ, které se dot˘kají pÛsobnosti kraje. Státní orgány
jsou povinny, pokud je to moÏné, pﬁedem projednat s krajem opatﬁení dot˘kající se pÛsobnosti kraje.
Státní orgány a orgány obcí poskytují orgánÛm kraje na poÏádání bezplatnû údaje a informace pro v˘kon
jejich pÛsobnosti. Tuto povinnost má i kraj vÛãi státním orgánÛm a orgánÛm obcí. Ochrana údajÛ a utajovan˘ch skuteãností podle zvlá‰tních právních pﬁedpisÛ zÛstává nedotãena.
Pﬁi v˘konu samostatné pÛsobnosti se kraj ﬁídí:
a) pﬁi vydávání obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek zákonem,
b) v ostatních záleÏitostech téÏ jin˘mi právními pﬁedpisy vydan˘mi na základû zákona.
Orgány kraje vykonávají na svém území pﬁenesenou pÛsobnost ve vûcech, které stanoví zákon.
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Vybrané statistické
údaje Olomouckého kraje
Rozloha:

513 951 km2, 8. místo mezi kraji, 6,5 % rozlohy âR

Nadmoﬁská v˘‰ka:

- nejvy‰‰í místo Pradûd 1490 m n. m.
- nejniÏ‰í místo hladina Moravy 190 m n. m.

Poãet obcí:

394 - statut mûsta má 26 obcí

Hustota osídlení:

124,2 obyvatel na km2

PrÛmûrná mûsíãní mzda:

k 31. 12. 2002 - na pﬁepoãtené osoby 13 787,- Kã, na fyzické osoby 13 364,- Kã

Nezamûstnanost:

poãet uchazeãÛ o zamûstnání: k 31. 12. 2002 – 39 395
registrovaná míra nezamûstnanosti: k 31. 12. 2002 – 12,2 %

Poãet obyvatel:

kraj celkem 636 750 (k 31. 12. 2002)

Obce Olomouckého kraje s povûﬁen˘m úﬁadem
a s roz‰íﬁenou pÛsobností
Zákon ã. 314/2002 Sb. ze dne 13. ãervna 2002
o stanovení obcí s povûﬁen˘m obecním úﬁadem
a stanovení obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností
Obce s povûﬁen˘m obecním úﬁadem
Olomouck˘ kraj
Hanu‰ovice, Hluboãky, Hranice, Javorník, Jeseník,
Kojetín, Konice, Lipník nad Beãvou, Litovel, Mohelnice,
Nûmãice nad Hanou, Olomouc, Prostûjov, Pﬁerov,
·ternberk, ·umperk, Uniãov, Zábﬁeh, Zlaté Hory.
Obce s roz‰íﬁenou pÛsobností
Olomouck˘ kraj
Hranice, Jeseník, Konice,
Lipník nad Beãvou, Litovel, Mohelnice,
Olomouc, Prostûjov, Pﬁerov, ·ternberk,
·umperk, Uniãov, Zábﬁeh.

© Jan Machovsk˘
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Vrcholné orgány Olomouckého kraje
a jejich struktura – volební období 2000–2004
SUPREME BODIES OF THE OLOMOUC REGION
AND THEIR STRUCTURE – ELECTORAL PERIOD 2000–2004

Zastupitelstvo Olomouckého kraje k 31. 12. 2002
Olomouck˘ kraj je samostatnû spravován zastupitelstvem, které rozhoduje o vûcech patﬁících do samostatné pÛsobnosti. Ve vûcech pﬁenesené pÛsobnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

Olomouc Region Assembly to 31. 12. 2002
The Olomouc Region is governed by an autonomous Assembly, which decides on all matters that fall
within its competence. Affairs related to delegated powers are decided on by the Assembly only where
stipulated by law.
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Zastupitelstvo je jedin˘ z orgánÛ kraje, kter˘ je ústavnû zakotven a má pﬁímou demokratickou legitimitu
danou volbami obãanÛ. V oblasti samosprávy je vnímáno jako hlavní orgán, nadﬁazen˘ v‰em ostatním.
Zastupitelstvo kraje je voleno na 4 roky obyvateli kraje.
Zastupitelstvo se schází podle potﬁeby, nejménû v‰ak jedenkrát za 3 mûsíce.
K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbû zastupitelstva je tﬁeba souhlasu nadpoloviãní vût‰iny
v‰ech ãlenÛ zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva je veﬁejné. Obãan kraje, kter˘ dosáhl vûku 18 let, má právo nahlíÏet do usnesení a zápisÛ z jednání zastupitelstva.
Pravomoc zastupitelstva jeho jednání a odmûÀování ãlenÛ vymezuje zákon 129/2000 Sb., o krajích
v platném znûní.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje má 55 ãlenÛ.

Pﬁehled volebních stran a jejich pﬁedstavitelÛ v Zastupitelstvu Olomouckého kraje
k 31. 12. 2002
KOALICE
Ing. Jan Bﬁezina
Jan Heglas
Mgr. Miroslav Horák
MUDr. Marie Horáková
Ing. Ivo Ho‰ek
Franti‰ek Janík
PhDr. Vladimír Juraãka
Ludmila Liberdová
Rostislav Mádr
PaedDr. Miroslav Pilát – nástup k 10. 5. 2001 UR/10/21/2001
Mgr. Petr Procházka
RNDr. Jitka Seitlová
Ing. Vladimír Válek
Josef Vondrka
Ing. Ivo Vykydal
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KSâM
PaedDr. Jaroslava Cardová
RSDr. Alexander âern˘
Ing. Jaroslav âíÏek
Josef Jáno‰ík
Ing. Miroslav Marek
Ladislav Mlãák
Jaroslav Opr‰al
Ing. Lubomír Pﬁehnálek
MUDr. Ivan Sumara
Antonín Surma
Ing. Václav ·míd
Ing. Oldﬁich ·ubrt
Kamil Vesel˘

ODS
Ing. Ladislav Kavﬁík
Ing. Jiﬁí Kintr
RNDr. Ivan Kosatík
MVDr. Pavel Krejãiﬁík
Jan Kubíãek
Mgr. Petr Polá‰ek
Ing. Bohumil Procházka
Ing. Pavel Sekanina
Petr Smital
Doc. RNDr., Jiﬁí VanÏura, CSc.
MUDr. Vítûzslav Vavrou‰ek
Mgr. Vladimír Vlãek
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âSSD
Ing. Jaroslav Falt˘nek
Ing. Mojmír Haupt
Mgr. Václav Hu‰ek
Antonín Krãek
Doc. Ing. Josef Milota, CSc.
Ing. Zdenûk MuroÀ
Dr. Ing. Rudolf Novák
Mgr. Ladislav Peã
Ing. Martin Tesaﬁík
Jindﬁich Valouch

NEZ
Prof. MUDr. PhDr. Jana Maãáková, CSc.
Doc. MUDr. Václav R˘znar, CSc.
Vojtûch Soldán
Ing. Pavel Stonawsk˘
Mgr. Jaroslav Stﬁelák
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Rada Olomouckého kraje k 31. 12. 2002
Rada je v˘konn˘m orgánem kraje v oblasti samostatné pÛsobnosti. Pﬁi v˘konu své pÛsobnosti odpovídá
rada zastupitelstvu. Rada mÛÏe rozhodovat ve vûcech pﬁenesené pÛsobnosti, jen stanoví-li tak zákon.
Radu tvoﬁí hejtman, námûstci hejtmana a dal‰í ãlenové rady.

Council of the Olomouc Region
The Council represents the executive body of the region in terms of separate powers. When exercising its
powers, the Council reports to the Assembly. The Council may decide on affairs related to delegated powers
only where stipulated by law.
The Council comprises the Regional Commissioner, the Deputy Commissioners and other Council Members.
Rada se schází ke sv˘m schÛzím podle potﬁeby. SchÛze rady jsou neveﬁejné. Obãan kraje, kter˘ dosáhl
vûku 18 let, má právo nahlíÏet do usnesení rady. Pravomoc rady vymezuje zákon 129/2000 Sb., o krajích v platném znûní. Rada Olomouckého kraje má 11 ãlenÛ.

Pﬁehled volebních stran a jejich pﬁedstavitelÛ v Radû Olomouckého kraje k 31. 12. 2002
KOALICE
Ing. Jan Bﬁezina*
MUDr. Marie Horáková
PhDr. Vladimír Juraãka
Ing. Vladimír Válek*
Ing. Ivo Vykydal (do 19. 2. 2002)
Rostislav Mádr (od 19. 2. 2002)

ODS
Ing. Ladislav Kavﬁík
RNDr. Ivan Kosatík*
Mgr. Petr Polá‰ek
Ing. Pavel Sekanina*

NEZ
Vojtûch Soldán
Ing. Pavel Stonawsk˘ (do 30. 11. 2002)
Doc. MUDr. R˘znar Václav, CSc. (od 30. 11. 2002)
* - uvolnûní ãlenové Zastupitelstva Olomouckého kraje
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V˘bory Zastupitelstva Olomouckého kraje k 31. 12. 2002
Olomouc Region Assembly Committees
Zastupitelstvo zﬁídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány v˘bory, pﬁiãemÏ ze zákona zﬁídilo v˘bor finanãní, v˘bor kontrolní a v˘bor pro v˘chovu, vzdûlávání a zamûstnanost. Dále byl na základû rozhodnutí zastupitelstva zﬁízen v˘bor pro strategick˘ a regionální rozvoj a vnûj‰í vztahy a v˘bor sociální a zdravotní.
Svá stanoviska a návrhy pﬁedkládají v˘bory zastupitelstvu. Pﬁedsedou v˘boru je vÏdy ãlen zastupitelstva.
Obãan kraje, kter˘ dosáhl vûku 18 let, má právo nahlíÏet do usnesení v˘borÛ zastupitelstva.

Finanãní v˘bor
Finance Committee
pﬁedseda:

Ing. Jaroslav Falt˘nek

Finanãní v˘bor provádí kontrolu hospodaﬁení s majetkem a finanãními prostﬁedky kraje a plní dal‰í úkoly
ve finanãní oblasti, kter˘mi jej povûﬁí zastupitelstvo.

Kontrolní v˘bor
Olomouc Region Assembly Control Committee
pﬁedseda :

Ing. Ivo Ho‰ek

Kontrolní v˘bor kontroluje plnûní usnesení zastupitelstva a rady, dodrÏování právních pﬁedpisÛ a plní
dal‰í úkoly, kter˘mi jej povûﬁí zastupitelstvo.

V˘bor pro v˘chovu, vzdûlávání a zamûstnanost
Olomouc Region Assembly Committee on Education, Learning and Employment
pﬁedseda :

Mgr. Vladimír Vlãek

V˘bor pro v˘chovu, vzdûlávání a zamûstnanost se vyjadﬁuje k síti ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení, studijních
a uãebních oborÛ a k jejich zmûnám, pﬁedkládá návrhy na zkvalitnûní péãe poskytované ‰kolami a ‰kolsk˘mi zaﬁízeními, které kraj zﬁizuje, vyjadﬁuje se k zámûrÛm na poskytování dotací v oblasti mládeÏe, tûlov˘chovy a sportu a plní dal‰í úkoly v oblasti v˘chovy a vzdûlávání, kter˘mi jej povûﬁí zastupitelstvo.

V˘bor pro strategick˘ a regionální rozvoj a vnûj‰í vztahy
Committee on Strategic and Regional Development and External Relationships
pﬁedseda :

Ing. Pavel Stonawsk˘

V˘bor pro strategick˘ a regionální rozvoj a vnûj‰í vztahy posuzuje a doporuãuje zastupitelstvu strategické
a rozvojové programy, posuzuje a doporuãuje zastupitelstvu koncepce rozvoje jednotliv˘ch oblastí, vy-
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jadﬁuje se k územnû plánovací dokumentaci kraje a k ãástem stanovovan˘m závaznou vyhlá‰kou kraje,
spolupracuje s V˘borem pro v˘chovu, vzdûlání a zamûstnanost, pﬁedev‰ím v oblasti rozvojov˘ch plánÛ
území a územnû plánovací dokumentaci, spolupracuje s regionálními institucemi, jako napﬁ. SdruÏení
mûst a obcí Stﬁední Moravy (SOSM), SdruÏení mûst a obcí Jesenicka (SMOJ), Regionální agentura pro
rozvoj Stﬁední Moravy (RARSM), profesní komory, Univerzita Palackého Olomouc, Stálá komise regionální konference nestátních neziskov˘ch organizací Olomouckého kraje (SKRK), navrhuje priority pﬁi zaﬁazování rozvojov˘ch projektÛ, podílí se na doporuãení regionálních projektÛ a jejich vyhodnocování,
doporuãuje zastupitelstvu uzavírání zahraniãních smluv a usiluje o navazování pﬁátelsk˘ch vztahÛ
s ostatními kraji.

V˘bor sociální a zdravotní
Social and Health Committee
pﬁedseda :

Doc. MUDr. Václav R˘znar, CSc.

V˘bor se zab˘vá financováním sociálních sluÏeb, pﬁedev‰ím tûch zaﬁízení zdravotních a sociálních, která
pﬁe‰la od 1. 1. 2003 pod Olomouck˘ kraj.
V˘bor na základû komunikace zvlá‰tû s Ministerstvem zdravotnictví âR, Ministerstvem práce a sociálních vûcí âR a Ministerstvem financí âR zpracuje koncepci financování sociálních a zdravotních sluÏeb
vã. financování sociálních sluÏeb ze strany obcí, kter˘m by kraj mûl b˘t partnerem a podle sv˘ch moÏností zasahovat do jejich vyjednávání s odpovûdn˘mi resorty.
Tím, Ïe nûkteﬁí ãlenové v˘boru jsou souãasnû ãleny komisí Rady Olomouckého kraje je vytvoﬁen kompaktní t˘m, kter˘ bude moci zpracovávat koncepci v souladu s v˘sledky jednání v tûchto komisích.

Komise rady Olomouckého kraje k 31. 12. 2002
Council of the Olomouc Region Commissions
Komise zﬁizuje rada jako své iniciativní a poradní orgány. Svá stanoviska a námûty pﬁedkládají komise
radû. Obãan kraje, kter˘ dosáhl vûku 18 let, má právo nahlíÏet do usnesení komisí rady.

Komise ekonomická:
Economic Commission
pﬁedseda:

Ing. Jiﬁí Petﬁek

Komise legislativní:
Legislative Commission
pﬁedseda:

Mgr. Miroslav Horák
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Komise pro informatiku:
Information Technology Commission
pﬁedseda:

Ing. Svatoslav Novák

Komise zdravotní:
Health Commission
pﬁedseda:

MUDr. Marie Horáková

Komise pro kulturu a památkovou péãi:
Commission on Culture and Preservation
pﬁedseda:

PhDr. Vladimír Juraãka

Komise pro Ïivotní prostﬁedí:
Environmental Commission
pﬁedseda:

RNDr. Jitka Seitlová

Komise sociální:
Social Commission
pﬁedseda:

PaedDr. Miroslav Pilát

Komise majetkoprávní:
Commission on Property Law
pﬁedseda:

Ing. Ladislav Kavﬁík

Komise dopravy:
Transport Commission
pﬁedseda:
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Ing. Bohumil Procházka

Komise pro rozvoj cestovního ruchu:
Tourism Development Commission
pﬁedseda:

Ing. Jitka Brabcová

Komise pro rozvoj venkova a zemûdûlství:
Commission on Rural and Agricultural Development
pﬁedseda:

Ing. Jana ¤ímská

Komise mládeÏe a tûlov˘chovy:
Youth and Sports Commission
pﬁedseda:

Ing. Pavel Sekanina

Komise protidrogová:
Drugs Commission
pﬁedseda:

Doc. PhDr. Vladimír ¤ehan
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Krajsk˘ úﬁad Olomouckého kraje
THE REGIONAL AUTHORITY
OF THE OLOMOUC REGION

Krajsk˘ úﬁad Olomouckého kraje vykonává ãinnosti svûﬁené do jeho kompetence zákonem o krajích
a dal‰ími právními normami. V samostatné pÛsobnosti plní úkoly uloÏené mu Zastupitelstvem a Radou
Olomouckého kraje a napomáhá ãinnosti v˘borÛ a komisí.

Krajsk˘ úﬁad tvoﬁí ﬁeditel a zamûstnanci zaﬁazení do krajského úﬁadu. Na konci roku 2002 mûl krajsk˘
úﬁad 228 zamûstnancÛ a pﬁipravoval se na pﬁevzetí dal‰ích 149 pracovníkÛ, které pﬁebíral pﬁi pﬁevodu
ãinností z okresních úﬁadÛ v rámci reformy veﬁejné správy.

Krajsk˘ úﬁad je orgánem veﬁejné správy, kter˘ chápe své poslání v první ﬁadû jako sluÏbu obãanÛm.
K základním pravidlÛm, jimiÏ se ﬁídí, patﬁí spolehlivost, pﬁedvídatelnost, transparentnost a odpovûdnost.

Orgány státní správy i samosprávy jsou pro nûj pﬁedev‰ím partnery, s nimiÏ nepﬁetrÏitû komunikuje, nabízí jim svou pomoc a naopak pﬁijímá ovûﬁené zku‰enosti a poznatky.

Krajsk˘ úﬁad usiluje o dobrou spolupráci s obcemi,
podnikateli,

neziskov˘mi

organizacemi i státními orgány.
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Organizaãní schéma Krajského úﬁadu
Olomouckého kraje na úrovni odborÛ a oddûlení
k 31. 12. 2002
ORGANISATIONAL CHART OF DEPARTMENTS AND SECTIONS

¤editel
Útvar interního auditu

Kanceláﬁ hejtmana

Oddûlení vnûj‰ích vztahÛ

Oddûlení informací a styku s veﬁejností

Oddûlení krizového ﬁízení

Kanceláﬁ ﬁeditele

Oddûlení hospodáﬁské správy

Oddûlení persolnálních vûcí a vzdûlávání

Oddûlení kontroly

Odbor majetkov˘ a právní

Oddûlení správy majetku

Oddûlení právní

Odbor správní a legislativní

Oddûlení správní

Oddûlení pﬁestupkové

Oddûlení legislativy a dozoru

Odbor informatiky

Oddûlení informaãních systémÛ

Oddûlení aplikací @ podpory

Oddûlení technické a systémové

Odbor ekonomick˘

Oddûlení rozpoãtu a financování

Oddûlení úãetní evidence majetku

Oddûlení úãetnictví

Oddûlení realizace investic

Odbor strategického rozvoje kraje

Oddûlení územního plánu a stavebního ﬁádu

Oddûlení regionálního rozvoje

Oddûlení cestovního ruchu

Oddûlení plánování investic

Odbor Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství Oddûlení lesnictví

Oddûlení vodního hospodáﬁství

Oddûlení ochrany Ïivotního prostﬁedí

Oddûlení ochrany pﬁírody

Oddûlení integrované prevence

Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy

Oddûlení organizaãnû správní

Oddûlení krajského vzdûlávání

Oddûlení mládeÏe a sportu

Oddûlení financování ‰kolství

Oddûlení úãetních anal˘z ve ‰kolství

Odbor sociálních vûcí

Oddûlení sociálních sluÏeb

Oddûlení sociálnû-právní ochrany

Oddûlení dávkov˘ch systémÛ

Oddûlení financování sociální péãe

Oddûlení rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ

Odbor zdravotnictví

Oddûlení zdravotní péãe

Oddûlení financování zdravotnictví

Oddûlení správní

Odbor dopravy a silniãního hospodáﬁství Oddûlení silniãní dopravy

Oddûlení veﬁejné dopravy

Oddûlení silniãního hospodáﬁství

Odbor kultury a památkové péãe

Oddûlení kultury

oddûlení památkové péãe

Odbor Krajsk˘ Ïivnostensk˘ úﬁad

Oddûlení správní a metodické

Oddûlení vnûj‰ího dozoru
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Oddûlení organizaãní

Oddûlení IDS
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ZáleÏitosti dopravy, ‰kolství a kultury vãetnû
investic a pﬁehledu pﬁíspûvkov˘ch organizací

Oblast dopravy a silniãního hospodáﬁství
Olomouck˘ kraj je zﬁizovatelem pﬁíspûvkové organizace Správa silnic Olomouckého kraje (dále jen
SSOK). Odbor dopravy a silniãního hospodáﬁství metodicky ﬁídí a kontroluje ãinnost SSOK.

Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc
SSOK je krajskou pﬁíspûvkovou organizací s vlastní právní subjektivitou. Celkov˘ poãet zamûstnancÛ
této organizace byl v roce 2002 - 627.

SSOK je ãlenûna na v˘konné útvary:
Stﬁedisko údrÏby Olomouc
Stﬁedisko údrÏby Prostûjov
Stﬁedisko údrÏby Pﬁerov
Stﬁedisko údrÏby ·umperk.

SSOK vznikla splynutím b˘val˘ch pﬁíspûvkov˘ch organizací Olomouckého kraje SÚS Olomouc, Prostûjov, Pﬁerov a ·umperk ke dni 1. 4. 2002.

Hlavním úãelem a pﬁedmûtem ãinnosti SSOK je v˘kon vlastnick˘ch práv k silnicím II. a III. tﬁídy v majetku Olomouckého kraje vãetnû silniãních pozemkÛ a správa a údrÏba silnic II. a III. tﬁídy ve vlastnictví
Olomouckého kraje, jejich souãástí a pﬁíslu‰enství.
V majetku Olomouckého kraje bylo v roce 2002 celkem 898 km silnic II. tﬁídy a 2162 km silnic III. tﬁídy.

SSOK dále provádûla údrÏbu silnic I. tﬁídy ve vlastnictví âR na území Olomouckého kraje na základû pﬁíkazní smlouvy uzavﬁené mezi ¤editelstvím silnic a dálnic âeské republiky a SSOK. Celková délka silnic I.
tﬁídy vãetnû rychlostních komunikací na území Olomouckého kraje ãinila v roce 2002 - 401 km.
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Kromû hlavní ãinnosti byla pﬁíspûvková organizace oprávnûna provádût doplÀkovou ãinnost v rozsahu
stanoveném zﬁizovací listinou. Jednalo se zejména o pﬁípravné práce pro stavby, inÏen˘rskou ãinnost
v investiãní v˘stavbû, provádûní staveb a jejich odstraÀování, provádûní údrÏby a oprav silniãních staveb, prodej nepotﬁebn˘ch zásob a projektovou ãinnost ve v˘stavbû.

Správa silnic Olomouckého kraje pﬁevzala do své správy hmotn˘ a nehmotn˘ majetek b˘val˘ch SÚS
Olomouc, Prostûjov, Pﬁerov a ·umperk. Celková úãetní hodnota majetku ãinila 6 529 mil. Kã.

Na provozní ãinnost SSOK byla poskytována dotace z rozpoãtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Z této dotace byly hrazeny zejména náklady na zimní údrÏbu silnic, na opravy a bûÏnou údrÏbu silnic.

D o t a c e n a ã i n n o s t S S O K p ﬁ i d û l e n é v roce 2002:
z rozpoãtu Státního fondu dopravní infrastruktury
ve v˘‰i: 459,108 mil. Kã
z toho:

376,894 mil. Kã na správu a údrÏbu silnic II. a III. tﬁídy
82,214 mil. Kã na správu a údrÏbu silnic I. tﬁídy

z rozpoãtu Olomouckého kraje
ve v˘‰i:

51,362 mil. Kã

z toho:

19,962 mil. Kã na opravy silnic II. a III. tﬁídy
2,000 mil. Kã na poﬁízení GPS a poãítaãÛ
29,400 dotace do investiãního fondu na investice do silnic II. a III. tﬁídy
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Akce realizované Správou silnic Olomouckého kraje v roce 2002 z finanãních prostﬁedkÛ pﬁidûlen˘ch
z rozpoãtu Olomouckého kraje a se spoluúãastí SSOK:

velkoplo‰ná oprava sil. III/4432 na Svatém Kopeãku, ul. Radíkovská

1,232 mil. Kã

oprava povrchu sil. II/434 Kozlovice – Nové Dvory

3,800 mil. Kã

oprava povrchu sil. II/457 v Javorníku

1,974 mil. Kã

oprava povrchu sil. III/45318 Jeseník – láznû, ul. Priessnitzova

3,304 mil. Kã

oprava sil. II/366 v Kostelci na Hané

7,815 mil. Kã

oprava sil. II/448 v Olomouci, kﬁiÏovatka ul. Hynaisova a Studentská

2,267 mil. Kã

oprava sil. III/44423 – ECCE HOMO ·ternberk

3,253 mil. Kã

oprava sil. III/57013 Lutín – Tﬁebãín

1,996 mil. Kã

Dále SSOK provádûla v roce 2002 velkoplo‰né opravy silnic II. a III. tﬁídy z prostﬁedkÛ pﬁidûlen˘ch
ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve v˘‰i cca 73,5 mil. Kã.
SSOK je odpovûdnou organizací za zaji‰Èování sjízdnosti silnic na území Olomouckého kraje. Vzhledem
ke zru‰ení okresních úﬁadÛ byl jiÏ od zimní sezony 2002/2003 vytvoﬁen krajsk˘ operaãní ‰táb zimní
údrÏby Správy silnic Olomouckého kraje, jehoÏ ãleny jsou i zástupci Olomouckého kraje. Zimní údrÏba
byla provádûna podle „Operaãního plánu zimní údrÏby“. V tomto plánu je stanoveno I. aÏ III. poﬁadí dÛleÏitosti pﬁi provádûní zimní údrÏby a jsou zde uvedeny i silnice neudrÏované.
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V I. poﬁadí dÛleÏitosti bylo

607,258 km

ve II. poﬁadí

928,673 km

ve III. poﬁadí

1546,169 km

silnice neudrÏované

253,205 km

K provádûní zimní údrÏby mûla Správa silnic Olomouckého kraje celkem 387 strojních mechanismÛ,
z toho:
sypaãe
nosiãe radlic bez posypu

95 (+12 rezerva)
5

radlice

90

‰ípové pluhy

33

traktorové radlice a ‰krabky

98

nakladaãe

37 (+8 rezerva)

snûhové metaãe

1

snûhové frézy

8

Olomouck˘ kraj pﬁevzal do svého majetku ve‰ker˘ majetek b˘val˘ch státních pﬁíspûvkov˘ch organizací.
Strojní mechanismy na provádûní zimní a bûÏné údrÏby jsou v mnoha pﬁípadech jiÏ zastaralé a proto
je provádûna postupná v˘mûna tûchto zaﬁízení. V roce 2002 uvolnil Olomouck˘ kraj ze svého rozpoãtu ãástku 6,059 mil. Kã na nákup dvou podvozkÛ pro sypaãe. Dal‰í obnovu strojního parku provádûjí
organizace z prostﬁedkÛ na odpisy strojních mechanizmÛ.

Pro zlep‰ení ãinnosti zimní údrÏby zavedla SSOK systém GPS pro monitorování pohybu vozidel - sypaãÛ v reálném ãase pﬁi v˘konu zimní údrÏby na dispeãersk˘ch pracovi‰tích v‰ech cestmistrovství
jednotliv˘ch stﬁedisek údrÏby od 1. 11. 2002. Na poﬁízení systému GPS a poãítaãÛ byla z rozpoãtu
Olomouckého kraje poskytnuta ãástka 2,0 mil. Kã.
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Pﬁíprava a realizace investic hrazen˘ch z rozpoãtu Olomouckého
kraje a z rozpoãtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2002:
1. Z f i n a n ã n í c h p r o s t ﬁ e d k Û z r o z p o ã t u O l o m o u c k é h o k r a j e b y l y v p r Û b û h u r o k u 2 0 0 2 z r e a l i z o v á n y
následující akce:

1.1. Oblast dopravy a silniãního hospodáﬁství

1.1.1. Realizace staveb
A) Silnice II/449 Senice na H. – zpomalovací ostrÛvek pﬁed obcí

2.161 tis.Kã

10.192 tis.Kã

B) Silnice III/4357 Vrbátky – prÛtah

C) Silnice III/44925 Tﬁebãín – rekonstrukce mostu ev.ã. 44925-2

6.206 tis.Kã

D) Silnice III/44024 Klokoãí – rekonstrukce mostu ev.ã. 44024-2

2.261 tis.Kã
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E) Silnice III/03559 Poruba – rekonstrukce mostu ev.ã. 03559-2

2.807 tis.Kã

F) Silnice III/37012 Bedﬁichov – rekonstrukce mostu ev.ã. 37012-2

3.196 tis.Kã

G) Silnice III/3692 Horní Lipová – rekonstrukce mostu ev.ã. 3692-1

2.231 tis.Kã

Nákup techniky

H) Správa silnic Olomouckého kraje – nákup 2 ks podvozkÛ pro sypaãe

6.059 tis.Kã

I) Silnice III/44615 Libo‰ – rekonstrukce mostu ev. ã. 44615-1
(stavba bude dokonãena v roce 2003)

Celkem

1.979 tis.Kã

37.092 tis.Kã

1.2. Oblast zhodnocení a reprodukce majetku

1.2.1. Realizace staveb

A) Sigmundovo SOU Lutín - zﬁízení samostatné kotelny ÚT
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B) SOU, OU a U, Pﬁerov, Bﬁí. HovÛrkov˘ch - rekonstrukce stﬁechy DM

1.811 tis.Kã

C) ·kolní polesí Val‰ovice - kanalizace + ekolog. olej. hospodáﬁství

1.312 tis.Kã

D) Vlastivûdné muzeum v Olomouci - rekonstrukce kotelny

392 tis.Kã

E) Vlastivûdné muzeum v Olomouc - dokonãení rekonstr. hlavní budovy

944 tis.Kã

F) Vûdecká knihovna v Olomouci - elektronická poÏární signalizace

858 tis.Kã

G) Správa silnic Olomouckého kraje - stﬁe‰ní nástavba

7.057 tis.Kã

H) VO· a SP·E Olomouc - rekonstrukce v˘mûníkové stanice

1.197 tis.Kã

I) Stﬁedisko sluÏeb ‰kolám Prostûjov - rekonstr. hyg. zaﬁízení v obj. Olomoucká
1.649 tis.Kã

(stavba bude dokonãena v roce 2003)

1.2.2. Projektová pﬁíprava staveb

A) SOU potravináﬁské Jeseník - pﬁístavba prostor OV

310 tis.Kã

B) Gymnázium ·umperk - rekonstrukce kuchynû

101 tis.Kã

C) IS·e Lipník nad Beãvou - rekonstrukce objektu teoretické v˘uky
99 tis.Kã

(projektová pﬁíprava bude dokonãena v roce 2003)

D) Vûdecká knihovna v Olomouci - dostavba a rek. skladu knih v ulici Bezruãova
(projektová pﬁíprava bude dokonãena v roce 2003)

Celkem
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2. Z f i n a n ã n í c h p r o s t ﬁ e d k Û z r o z p o ã t u S t á t n í h o f o n d u d o p r a v n í i n f r a s t r u k t u r y b y l y v p r Û b û h u r o k u 2 0 0 2
zrealizovány tyto akce:

2.1. Oblast dopravy a silniãních hospodáﬁství

2.1.1. Realizace staveb

A) Silnice III/4499 Mladeã - Nové Zámky, mosty ev.ã.4499-6, 7, 8, 9

B) Silnice II/373 Konice – rekonstrukce mostu event.ã. 373-003

19.993 tis.Kã

6.167 tis.Kã

2.1.2. Projektová pﬁíprava staveb

A) Zpracovány projektové dokumentace dal‰ích staveb

B) Zpracovány studie a investiãní zámûry
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447 tis.Kã

2,703 mil.Kã
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·kolství, mládeÏ a tûlov˘chova Olomouckého kraje
List of subsidised organisations administered by
the Department of Education, Youth and Sports of the Olomouc Region

Olomouck˘ kraj zﬁizoval v roce 2002 168 ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení, které tvoﬁí ucelenou síÈ v˘chovnû vzdûlávacích institucí. V prÛbûhu roku do‰lo ke zmûnám v síti ‰kol a ve struktuﬁe oborÛ s ohledem na poÏadavky trhu práce a demografick˘ pokles. Tyto zmûny byly projednávány orgány krajské samosprávy na základû podkladÛ z odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy a vyjadﬁovaly se k nim poradní orgány Zastupitelstva, jimiÏ jsou V˘bor pro v˘chovu, vzdûlávání a zamûstnanost a Rada pro rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ. Na základû jejich usnesení bylo pﬁistoupeno k racionalizaci sítû ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení, ãímÏ se sníÏil jejich
poãet na 164.
Byly realizovány následující projekty:
1. Slouãení Integrované stﬁední ‰koly technické Pﬁerov, Kouﬁilkova 8, Stﬁedního odborného uãili‰tû, Pﬁerov,
Kojetínská ul. k 1. 9. 2002 a Stﬁediska praktického vyuãování, Pﬁerov, 9. kvûtna 194 k 1. 9. 2003;
2. Slouãení Integrované stﬁední ‰koly a Odborného uãili‰tû, Uniãov, Moravské nám. 681 a Stﬁedního odborného uãili‰tû zemûdûlského, Uniãov, Stromoﬁadí 420 k 1. 9. 2002;
3. Slouãení Speciální základní ‰koly a mateﬁské ‰koly pﬁi nemocnici, Pﬁerov, Dvoﬁákova 1800 a Zvlá‰tní ‰koly
a Pomocné ‰koly Pﬁerov, Malá DláÏka 4 k 1. 9. 2002;
4. Slouãení Speciální základní ‰koly pﬁi dûtské ozdravovnû Vojtûchov 2 se Zvlá‰tní ‰kolou internátní Litovel,
Palackého 938 k 1. 1. 2002;
5. Slouãení Stﬁední odborné ‰koly a Stﬁedního odborného uãili‰tû, Pﬁerov, ·íﬁava 7 a Stﬁediska praktického vyuãování, Pﬁerov, Blahoslavova 2 k 1. 1. 2003.
Byly pﬁipraveny zámûry vzniku jednoho Stﬁediska sluÏeb ‰kolám, slouãení Stﬁedisek praktického vyuãování
se stﬁedními ‰kolami, slouãení ·kolního polesí, Val‰ovice se Stﬁední lesnickou ‰kolou, Hranice a dal‰í.
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Dlouhodob˘ zámûr
Byly zahájeny práce na Dlouhodobém zámûru vzdûlávání a rozvoje v˘chovnû vzdûlávací soustavy Olomouckého kraje, kter˘ je prvním pokusem vytvoﬁit vlastní koncepci krajského ‰kolství. Jeho velk˘m pﬁínosem bylo, Ïe se vedle zpracovatele na jeho tvorbû úzce podíleli odpovûdn˘ ãlen Rady Olomouckého
kraje, pracovní skupiny sloÏené z ﬁeditelÛ jednotliv˘ch typÛ ‰kol, ãlenové samosprávn˘ch orgánÛ kraje
a konzultaãní firma. Dlouhodob˘ zámûr tak reflektuje souãasn˘ stav a urãuje strategii dal‰ího postupu.
Oblast financování
Olomouck˘ kraj rozdûlil mezi ‰koly a ‰kolská zaﬁízení, jichÏ je zﬁizovatelem, 1,4 mld. Kã na pﬁímé náklady
a 308 786 tis. Kã na provoz a údrÏbu. Dále pﬁidûlil úãelové finanãní prostﬁedky ze státního rozpoãtu ve
v˘‰i 5 613 tis. Kã na:
• soutûÏe a pﬁehlídky;
• podporu romsk˘ch ÏákÛ stﬁedních ‰kol;
• minimální preventivní programy na ‰kolách a ve ‰kolsk˘ch zaﬁízeních;
• realizaci ãesko-rakouského projektu;
• dal‰í vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ;
• státní informaãní politiku ve vzdûlávání (Projekt P 1).
Podaﬁilo se realizovat v˘znamné stavební akce s rozpoãtem 30,4 mil. Kã., resp. 95,6 mil Kã. Jednalo se
zejména o v˘stavbu tûlocviãen tﬁí stﬁedních ‰kol a dostavbu objektu Vy‰‰í odborné ‰koly a Stﬁední prÛmyslové ‰koly, ·umperk.
V˘znamné aktivity v oblasti ‰kolství
Olomouck˘ kraj v rámci své legislativní iniciativy pﬁedloÏil návrh zákona o osobních asistentech u integrovan˘ch ÏákÛ. Jeho cílem bylo v˘raznû posílit síÈ sociálních sluÏeb, vãetnû podpory dokonãení tvorby
systému, kter˘ úãinnû napomÛÏe integraci handicapovan˘ch obãanÛ i za pomoci osobních asistentÛ. Dále
byly ve vnûj‰ím pﬁipomínkovém ﬁízení pﬁipomínkovány návrhy novel právních pﬁedpisÛ v oblasti ‰kolství.
V rámci dal‰í fáze transformace veﬁejné správy a souvisejícími legislativními zmûnami bylo nûkolikrát provedeno pro‰kolení zástupcÛ samospráv mûst a obcí okresÛ Olomouckého kraje k obsáhlé novele zákona ã. 564/1990 Sb., o státní správû a samosprávû ve ‰kolství, v platném znûní, zejména s ohledem
na zmûny t˘kající se právní subjektivity.
Kraj zabezpeãoval ãinnosti související se zapojením do mezinárodních projektÛ EQUAL, R 3L a ROOTS
& WINGS. Nûkteﬁí pracovníci se podíleli na prezentaci Olomouckého kraje ve Finsku, Itálii a Polsku.
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Scholaris -

pﬁehlídka

stﬁedních ‰kol v celokrajském mûﬁítku. Za‰tiÈoval ji
Olomouck˘ kraj v úzké
spolupráci s Informaãním
a poradensk˘m stﬁediskem pﬁi Úﬁadu práce
v Olomouci, které pravidelnû organizuje besedy
se Ïáky 8. a 9. roãníkÛ základních ‰kol a v˘chovn˘mi poradci. Prezentovalo se 78 vystavovatelÛ,
mezi nimiÏ byli i zástupci
firem nabízejících moÏnost uplatnûní po ukonãení studia. Hlavním cílem v˘stavy bylo informovat ‰irokou veﬁejnost o studijních a uãebních oborech na
stﬁedních ‰kolách Olomouckého kraje a snaha pomoci budoucím stﬁedo‰kolákÛm zãásti odkr˘t moÏnosti
jejich studia a zároveÀ usnadnit jejich rozhodnutí pro volbu budoucího povolání. K tomuto úãelu byl také
vydán Sborník studijních a uãebních oborÛ stﬁedních ‰kol Olomouckého kraje pro ‰kolní rok 2002/2003.
Galashow - projekt M·MT âR k zaji‰tûní podpory „Národního programu rozvoje sportu pro v‰echny v âR". Zá‰titu nad
Galashow pﬁevzal hejtman Olomouckého kraje a primátor
Statutárního mûsta Olomouc. V rámci akce se prezentovala
obãanská sdruÏení kraje pracující s dûtmi a mládeÏí v oblasti
tûlov˘chovy a sportu. Galashow se zúãastnilo celkem 502
úãinkujících, jejich vystoupení pﬁihlíÏelo více neÏ 5000 divákÛ.
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Seznam pﬁíspûvkov˘ch organizací ve správû Olomouckého kraje
v pÛsobnosti odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy k 31. 12. 2002

Název ‰koly, ‰kol. zaﬁízení

Adresa

Gymnázium Jana Blahoslava

Generála ·tefánika 10, Pﬁerov 750 02

Státní jazyková ‰kola

Tﬁ. KosmonautÛ 6, Olomouc 772 00

Gymnázium Jakuba ·kody

Komenského 29, Pﬁerov 751 52

Gymnázium

Zborovská 293, Hranice 753 11

Gymnázium

Sv.âecha 683, Kojetín 752 01

Gymnázium Jiﬁího Wolkera

Kollárova 3, Prostûjov 796 01

Gymnázium Olomouc - Hejãín

Tomkova 45, Olomouc 779 00

Gymnázium

âajkovského 9, Olomouc 779 00

Slovanské gymnázium

tﬁ. J. z Podûbrad 13, Olomouc 771 11

Gymnázium

Horní námûstí 5, ·ternberk 785 01

Gymnázium

Gymnazijní 257, Uniãov 783 91

Gymnázium Jana Opletala

Opletalova 189, Litovel 784 01

Gymnázium

Masarykovo nám. 8, ·umperk 787 58

Gymnázium

nám. Osvobození 20, Zábﬁeh 789 01

Gymnázium

Komenského 281, Jeseník 790 01

Integrovaná stﬁední ‰kola elektroenergetická

nábﬁ. E. Bene‰e 21, Pﬁerov 750 11

Integrovaná stﬁední ‰kola elektrotechnická

Bratrská 1114, Lipník 751 31

Integrovaná stﬁední ‰kola technická

Kouﬁilkova 8, Pﬁerov 750 00

Integrovaná stﬁední ‰kola technická,
Odborné uãili‰tû a Uãili‰tû

1.máje 2/667, Mohelnice 789 85

Integrovaná stﬁední ‰kola a Odborné uãili‰tû

Moravské nám. 681, Uniãov 783 91
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Stﬁední prÛmyslová ‰kola a Stﬁední odborné uãili‰tû

Studentská 1384, Hranice 753 01

Stﬁední prÛmyslová ‰kola stavební

Komenského sady 257, Lipník 751 31

Stﬁední prÛmyslová ‰kola

Havlíãkova 2, Pﬁerov 751 52

Stﬁední prÛmyslová ‰kola odûvní

Vápenice l, Prostûjov 796 62

Stﬁední prÛmyslová ‰kola a Stﬁední odborné uãili‰tû

Lidická 4, Prostûjov 796 01

Stﬁední prÛmyslová ‰kola strojnická

tﬁ. 17. listopadu 49, Olomouc 772 11

Vy‰‰í odborná ‰kola
a Stﬁední prÛmyslová ‰kola elektrotechnická

BoÏetûchova 3, Olomouc 772 00

Stﬁední prÛmyslová ‰kola a Obchodní akademie

·kolní 164, Uniãov 783 91

Vy‰‰í odborná ‰kola a Stﬁední prÛmyslová ‰kola

Gen.Krátkého 1, ·umperk 787 29

Vy‰‰í odborná ‰kola, Stﬁední prÛmyslová ‰kola
a Stﬁední odborné uãili‰tû

U Dráhy 6, Zábﬁeh 789 01

Stﬁední prÛmyslová ‰kola elektrotechnická

Gen.Svobody 2, Mohelnice 789 85

Hotelová ‰kola Vincenze Priessnitze

Dukelská 680, Jeseník 790 01

Obchodní akademie

Barto‰ova 24, Pﬁerov 751 52

Obchodní akademie

Palackého 18, Prostûjov 796 01

Obchodní akademie

tﬁ. SpojencÛ 11, Olomouc 771 11

Obchodní akademie

Olomoucká 82, Mohelnice 789 85

Obchodní akademie

Hlavní tﬁída 31, ·umperk 787 01

Stﬁední zdravotnická ‰kola

Studentská 1095, Hranice 753 01

Stﬁední zdravotnická ‰kola

Vápenice 3, Prostûjov 796 01

Stﬁední zdravotnická ‰kola
a Vy‰‰í zdravotnická ‰kola Emanuela Pöttinga

Pöttingova 2, Olomouc 771 00

Stﬁední zdravotnická ‰kola

Kladská 2, ·umperk 787 40

Stﬁední odborná ‰kola a Stﬁední odborné uãili‰tû

·íﬁava 7, Pﬁerov 750 00

Stﬁední lesnická ‰kola

Jurikova 31, Hranice 753 01

Stﬁední pedagogická ‰kola

Denisova 3, Pﬁerov 751 52

Stﬁední zemûdûlská ‰kola

Osmek 47, Pﬁerov 751 52

·vehlova stﬁední odborná ‰kola

nám. SpojencÛ 17, Prostûjov 796 01

Stﬁední zemûdûlská ‰kola

U Hradiska 4, Olomouc 774 00

Stﬁední odborná ‰kola

Zemûdûlská 3, ·umperk 787 01
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Stﬁední odborná ‰kola památkové péãe

28. ﬁíjna 1, ·umperk 787 01

Stﬁední odborná ‰kola

P. Bezruãe 2a, Zábﬁeh 789 01

Stﬁední odborná ‰kola a Stﬁední odborné uãili‰tû

Gen.Krátkého 30, ·umperk 787 01

Stﬁední odborná ‰kola
a Stﬁední odborné uãili‰tû strojírenské a stavební

Dukelská 1240, Jeseník 790 01

Stﬁední odborná ‰kola
a Stﬁední odborné uãili‰tû Ïelezniãní a stavební

Bulharská 8, ·umperk 787 43

Stﬁední odborné uãili‰tû a Odborné uãili‰tû,

NádraÏní 146, Tovaãov 751 01

Stﬁední odborné uãili‰tû, Odborné uãili‰tû
a Uãili‰tû stavební

Bﬁí HovÛrkov˘ch 17, Pﬁerov 750 02

Odborné uãili‰tû a Praktická ‰kola

Kﬁenovice 8, Kojetín 752 01

Stﬁední odborné uãili‰tû zemûdûlské a Odborné uãili‰tû

Tyr‰ova 781, Lipník 751 31

Stﬁední odborné uãili‰tû obchodní

nám. E. Husserla 1, Prostûjov 796 55

Stﬁední odborné uãili‰tû a Uãili‰tû

Fanderlíkova 25 , Prostûjov 796 92

Stﬁední odborné uãili‰tû a Uãili‰tû Don Bosco

Vﬁesovice 107 798 09

Stﬁední odborné uãili‰tû zemûdûlské,
Odborné uãili‰tû a Uãili‰tû

Svatoplukova 80, Prostûjov 796 02

Stﬁední odborné uãili‰tû, Odborné uãili‰tû a Praktická ‰kola ·tursova 14, Olomouc 772 86
Stﬁední odborné uãili‰tû farmaceutické

Na Vlãinci 3, Olomouc 774 00

Stﬁední odborná ‰kola po‰tovní
a Stﬁední odborné uãili‰tû po‰tovní

Na Vlãinci 3, Olomouc 774 00

Stﬁední odborné uãili‰tû polygrafické

tﬁ. Svobody 21, Olomouc 772 00

Stﬁední odborné uãili‰tû, Odborné uãili‰tû a Uãili‰tû

Rooseveltova 79, Olomouc 779 00

Stﬁední odborné uãili‰tû technické a obchodní

Kosinova 4, Olomouc 772 00

Stﬁední odborné uãili‰tû a Uãili‰tû

Dvorská 13, ·ternberk 785 01

Stﬁední odborné uãili‰tû Litovel

Komenského 677, Litovel 784 01

Sigmundovo stﬁední odborné uãili‰tû strojírenské

J. Sigmunda 242, Lutín 783 49

Stﬁední odborné uãili‰tû zemûdûlské,
Odborné uãili‰tû a Uãili‰tû

Gorazdovo nám. 1, Olomouc 772 11

Stﬁední odborné uãili‰tû lesnické a Uãili‰tû

Opavská 4, ·ternberk 785 01

Stﬁední odborné uãili‰tû zemûdûlské

Palackého 338, Lo‰tice 789 83
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Stﬁední odborné uãili‰tû a Odborné uãili‰tû

nám. 8. Kvûtna 2, Zábﬁeh 789 22

Odborné uãili‰tû, Uãili‰tû a Praktická ‰kola

Vodní 27, Mohelnice 789 85

Stﬁední odborné uãili‰tû zemûdûlské

Hor. Heﬁmanice 47, Bernartice 790 57

Stﬁední odborné uãili‰tû potravináﬁské

U Jatek 8, Jeseník 790 01

Odborné uãili‰tû, Praktická ‰kola a Uãili‰tû

Lipová 458, Lipová-láznû 790 67

Zvlá‰tní ‰kola

Sladovní 529, Kojetín 752 01

Zvlá‰tní ‰kola a Pomocná ‰kola

Moto‰ín 216, Hranice 753 01

Speciální ‰koly

Malá DláÏka 4, Pﬁerov 751 52

Zvlá‰tní ‰kola a Pomocná ‰kola

Osecká 301, Lipník 751 31

Zvlá‰tní ‰kola

Olomoucká 76, ·ternberk 785 01

Zvlá‰tní ‰kola

·ternberská 35, Uniãov 783 91

Speciální ‰koly

Palackého 938, Litovel 784 01

Zvlá‰tní ‰kola

Sokolská 19, Olomouc 772 00

Zvlá‰tní ‰kola

TáboritÛ 25, Olomouc 772 00

Zvlá‰tní ‰kola

Bﬁezná 47, ·títy 789 91

Zvlá‰tní ‰kola

Hanácká 3, ·umperk 787 01

Speciální ‰koly a Dûtsk˘ domov

Su‰ilova 40, Zábﬁeh 789 01

Zvlá‰tní ‰kola

Vlãice 3, Vlãice 790 67

Zvlá‰tní ‰kola a Pomocná ‰kola

Fuãíkova 312, Jeseník 790 01

Speciální základní ‰kola
a mateﬁská ‰kola pﬁi dûtské léãebnû

Dvoﬁák. stromoﬁadí1100, Teplice n. B. 753 51

Speciální základní ‰kola pﬁi Fakultní nemocnici Olomouc

I.P.Pavlova 6, Olomouc 775 20

Speciální základní ‰kola pﬁi psychiatrické léãebnû ·ternberk Olomoucká 173, ·ternberk 785 01
Speciální mateﬁská ‰kola pro dûti s vadami ﬁeãi
a Speciální základní ‰kola pro Ïáky
s vadami ﬁeãi, Olomouc -Svat˘ Kopeãek

B.Dvorského 17, Ol.-Sv. Kopeãek 783 51

Speciální základní ‰kola
pﬁi Státních léãebn˘ch lázních Bludov

LázeÀská 573, Bludov 789 61

Speciální základní ‰kola
pﬁi Státních léãebn˘ch lázních Velké Losiny

LázeÀská 240, Velké Losiny 788 15

Speciální základní ‰kola pro Ïáky s více vadami

Tﬁebízského 1, ·umperk 787 01
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Speciální základní ‰kola
pﬁi Priessnitzov˘ch léãebn˘ch lázních

Kalvodova 360, Jeseník-láznû 790 03

Speciální základní ‰kola pﬁi dûtské léãebnû Zlaté Hory

LázeÀská 544, Zlaté Hory 793 76

Speciální mateﬁská ‰kola

Mozartova 30, Prostûjov 796 01

Speciální mateﬁská ‰kola

Blanická 16, Olomouc 772 00

Speciální mateﬁská ‰kola pﬁi rehabilitaãním stacionáﬁi

Mo‰nerova 1, Olomouc 779 00

Speciální mateﬁská ‰kola
pﬁi Státních léãebn˘ch lázních Velké Losiny

LázeÀská 240, Velké Losiny 788 15

Speciální ‰koly

Komenského 10, Prostûjov 796 01

Dûtsk˘ domov a Speciální ‰koly

Mánesova 1, âechy p. K. 798 58

Speciální základní ‰kola
pro zrakovû postiÏené prof. V. Vejdovského,

nám. Pﬁem. Otakara 777, Litovel 784 01

Speciální ‰koly Olomouc

Svatoplukova 11, Olomouc 779 00

Speciální ‰koly pro Ïáky s více vadami

Tﬁebovská 32, Mohelnice 789 85

Stﬁední odborné uãili‰tû pro smyslovû postiÏené Ïáky,
Odborné uãili‰tû a Praktická ‰kola

Kﬁiãkova 4, Sv. Kopeãek 783 51

Základní umûlecká ‰kola

Pot‰tát 36 753 62

Základní umûlecká ‰kola

·kolní námûstí 35, Hranice 753 01

Základní umûlecká ‰kola

Hanusíkova 197, Kojetín 752 01

Základní umûlecká ‰kola Bedﬁicha Kozánka,

tﬁ.17 listopadu 2, Pﬁerov 750 00

Základní umûlecká ‰kola A. Dvoﬁáka

Havlíãkova 643, Lipník nad Beãvou 751 31

Základní umûlecká ‰kola

Kostelní 46, Konice 798 52

Základní umûlecká ‰kola I‰i Krejãího

Na Vozovce 32/246, Olomouc 779 00

Základní umûlecká ‰kola „Îerotín“

KavaleristÛ 6, Olomouc 772 00

Základní umûlecká ‰kola - v˘tvarn˘ obor

Pion˘rská 4, Olomouc 779 00

Základní umûlecká ‰kola

Jungmannova 740, Litovel 784 01

Základní umûlecká ‰kola

Litovelská 11/190, Uniãov 783 91

Základní umûlecká ‰kola

Nám. Svobody 15, Mohelnice 789 85

Základní umûlecká ‰kola

Îerotínova 11, ·umperk 787 01

Základní umûlecká ‰kola

Farní 9, Zábﬁeh 789 01

Základní umûlecká ‰kola Karla Ditterse

Kostelní 1, Vidnava 790 55
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Základní umûlecká ‰kola Franze Schuberta

NádraÏní 280, Zlaté Hory 793 76

DÛm dûtí a mládeÏe Atlas

ÎiÏkova 12, Pﬁerov 750 02

DÛm dûtí a mládeÏe Olomouc

tﬁ.17. listopadu 47, Olomouc 771 74

DÛm dûtí a mládeÏe

Komenského 6, Litovel 784 01

DÛm dûtí a mládeÏe

NádraÏní 530, Uniãov 783 91

DÛm dûtí a mládeÏe

Spartakiádní 8, Mohelnice 789 85

DÛm dûtí a mládeÏe - Vila Doris a Pedagogické centrum

17. listopadu 2, ·umperk 787 01

Stanice mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ

Po‰tovní 115, Jeseník 790 01

Biologická stanice

Bezruãova 12, Pﬁerov 750 02

Stﬁedisko volného ãasu a vzdûlávání SPEKTRUM,

Vápenice 9, Prostûjov 796 01

Stﬁedisko praktického vyuãování

9. kvûtna 194, Pﬁerov 750 02

Stﬁedisko praktického vyuãování

Blahoslavova 2, Pﬁerov 750 00

Stﬁedisko praktického vyuãování

Západní 75, Prostûjov 797 32

Stﬁedisko praktického vyuãování - strojírenské

Uniãovská 2, ·umperk 787 53

Stﬁedisko praktického vyuãování – strojírenské

Nemocniãní 13, ·umperk 787 01

Dûtsk˘ domov

Purge‰ova 4, Hranice 753 01

Dûtsk˘ domov

Tyr‰ova 772, Lipník 751 31

Dûtsk˘ domov

Su‰ilova 25, Pﬁerov 750 02

Dûtsk˘ domov

Vrchlického 369, Konice 798 52

Dûtsk˘ domov

Balkán 333, Plumlov 798 03

Dûtsk˘ domov

U sportovní haly 1a, Olomouc 772 00

Dûtsk˘ domov

·kolní 86, ·títy 789 91

Dûtsk˘ domov

âerná Voda 1, 790 54

Dûtsk˘ domov

Priessnitzova 405, Jeseník 790 03

Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko TECHNIK

Optiky 16, Pﬁerov 750 00

Stﬁedisko sluÏeb ‰kole

Západní 72, Prostûjov 796 04

Stﬁedisko sluÏeb ‰kolám

Lautnerova 1, ·umperk 787 01

Stﬁedisko sluÏeb ‰kolám

Komenského 281, Jeseník 790 01

Okresní pedagogicko-psychologická poradna

Bﬁí HovÛrkov˘ch 17, Pﬁerov 750 00

Pedagogicko-psychologická poradna

Vrchlického 5, Prostûjov 796 01

Pedagogicko-psychologická poradna

U sportovní haly 1a/544, Olomouc 772 00
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Pedagogicko-psychologická poradna

Husitská 12, ·umperk 787 01

Pedagogicko psychologická poradna

Rudná 383, Jeseník 790 01

·kola v pﬁírodû, Hranice - Stﬁedolesí

Stﬁedolesí 55, Hranice VIII 751 35

·kolní polesí

Val‰ovice 33, p.Sobûchleby 753 54

·kolní statek

nám. Svobody, Kojetín 752 01

Domov mládeÏe

Paleãkova 1, Prostûjov 796 64

Domov mládeÏe

U Sanatoria 1/1, ·umperk 787 01
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Kultura a památková péãe Olomouckého kraje

Olomouck˘ kraj byl v roce 2002 zﬁizovatelem tﬁí v˘znamn˘ch kulturních zaﬁízení, Vlastivûdného muzea
Olomouc, Vûdecké knihovny Olomouc a Muzea umûní Olomouc, která nejen v˘raznû ovlivÀovala kulturní Ïivot ve mûstû Olomouc, ale sv˘m v˘znamem pﬁesahovala hranice celého kraje.
âinnost jednotliv˘ch zaﬁízení lze struãnû charakterizovat následujícím zpÛsobem:

Vlastivûdné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc

Vlastivûdné muzeum v Olomouci
navazuje na tradici olomouckého
muzejnictví, zaãínající polovinou
19. století a na ﬁadu dﬁíve samostatn˘ch muzeí ve mûstû i ‰irokém
okolí s tím, Ïe ﬁadu let zahrnovalo
území b˘valého Olomouckého
a pozdûji podstatnou ãást Severomoravského kraje. Formálnû je
dnes jeho ãinnost vymezena územím okresu Olomouc, ale povahou sbírkového fondu a dílem odbornou prací pokr˘vá nejen stﬁední
Moravu, ale ‰ir‰í území s pﬁesahy
do zahraniãí.
Rozpoãet muzea byl v roce 2002 více neÏ 24 mil. Kã, muzeum mûlo pﬁibliÏnû 70 zamûstnancÛ a sídlilo ve vlastních prostorech.
Poãet náv‰tûvníkÛ v roce 2002 pﬁesáhl 50 000.
Ve‰keré sbírkové pﬁedmûty jsou zapsány v Centrální evidenci sbírek.
âást expozic je pÛvodní, ãást pro‰la inovací a nebo byla novû zﬁízena. Muzeum vybudovalo pro obec
Drahanovice místní expozici.

Mimoﬁádná muzejní tradice a zde pﬁedev‰ím bohatství sbírkov˘ch fondÛ umoÏÀila odbornou profilaci
na vysoké úrovni ve v‰ech muzejních oborech, zejména ale v archeologii, národopisu, numismatice, vojenství, botanice a paleontologii.
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Z celé ﬁady v˘stav poﬁádan˘ch tímto zaﬁízením v roce 2002 je nutno pﬁedev‰ím zdÛraznit v˘stavu Olomouc historická (pro partnerské mûsto Veenendaal) a otevﬁení nové archeologické expozice. Profilující
v˘stavou v roce 2002 byla reprezentativní kolekce ze sbírek Olomouckého muzea i obecnû olomoucián po názvem Olomoucká ﬁemesla a obchod v minulosti a z ostatních v˘stav pak pﬁedev‰ím Mexické
du‰iãky za úãasti kulturního ata‰é mexické ambasády, v‰e jako souãást rozsáhlej‰ího projektu.
Souãástí Vlastivûdného muzea Olomouc bylo v roce 2002 Archeologické centrum, které zaji‰Èuje realizaci záchrann˘ch archeologick˘ch v˘zkumÛ. Za nejv˘raznûj‰í v˘sledek dosaÏen˘ v této oblasti lze bezpochyby oznaãit pokraãující prÛzkum nalezeného ﬁímského pochodového tábora v Olomouci-Neﬁedínû.

Muzeum umûní Olomouc, Denisova 47, 771 11 Olomouc

Muzeum umûní Olomouc vzniklo odlouãením od pÛvodního Krajského vlastivûdného
muzea v Olomouci a navazuje tak na mnohem star‰í ãinnost.
Svou pÛsobností v˘raznû pﬁesahovalo region a jeho projekty mûly bûÏnû dosah celostátní a mezinárodní.
Rozpoãet muzea byl v roce 2002 více neÏ
29 mil. Kã, muzeum mûlo pﬁibliÏnû 50 zamûstnancÛ a sídlilo i pÛsobilo ve vlastních
prostorách. V roce 2002 se na v‰ech aktivitách vykazovalo kolem 150 000 náv‰tûvníkÛ.
Ve‰keré sbírkové pﬁedmûty jsou zapsány v Centrální evidenci sbírek.
Základním programem Muzea umûní byly dlouhodobé v˘stavy a pﬁíprava Arcidiecézního muzea v Olomouci, jak po stránce sbírkové a odborné, ale i po stránce provozní. Arcidiecézní muzeum vzniká na základû smlouvy mezi Muzeem umûní Olomouc a Arcibiskupstvím Olomouck˘m.

Muzeum umûní Olomouc rozsahem ãinnosti v˘raznû pﬁekraãuje region a ve vût‰inû projektÛ mají jeho
v˘stavy dosah mezinárodní, obecnû se profiluje pﬁedev‰ím v moderním umûní a v historii architektury,
souãasn˘m nosn˘m programem je projekt vytvoﬁení Arcidiecézního muzea v Olomouci, které je zamûﬁeno na oblast starého umûní.

V roce 2002 lze za nejv˘raznûj‰í akce Muzea umûní Olomouc povaÏovat probíhající rekonstrukci budov budoucího Arcidiecézního muzea a dále ﬁadu v˘stav zejména mezinárodní v˘stavu âeská a slovenská fotografie 80. a 90. let 20 století, konaná pod zá‰titou ministrÛ kultury obou zemí, dále FlorenÈané, umûní z doby medicejsk˘ch velkovévodÛ a v˘stava James Ensore – vizionáﬁ moderny. Mimoﬁádn˘m ediãním ãinem bylo vydání knihy ﬁeditele muzea, Pavla Zatloukala: Pﬁíbûhy dlouhého století.
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Vûdecká knihovna Olomouc, OstruÏnická 3, 779 11 Olomouc
Vûdecká knihovna v Olomouci je spojena s tradicí olomoucké univerzity
a její tradice zaãíná v 16. století a z ní vychází i v˘jimeãná hodnota kniÏního fondu, která ji ﬁadí na druhé aÏ tﬁetí místo mezi knihovnami v âeské
republice.
KniÏními fondy a tradicí pﬁesahuje v˘znam regionu a je mezinárodnû
uznávanou knihovnou, která ale zároveÀ má mimoﬁádné postavení regionální strukturou kniÏního fondu
i funkcemi dan˘mi zákonem o knihovnách.

Vûdecká knihovna v Olomouci hospodaﬁila s rozpoãtem více neÏ 26 mil. Kã vãetnû grantu Ministerstva
kultury âR, mûla pﬁibliÏnû 90 zamûstnacÛ a kromû dvou skladÛ sídlila ve vlastních prostorách.

Knihovna mûla v roce 2002 kolem 11 000 stál˘ch ãtenáﬁÛ, vykazovala pﬁes 200 000 náv‰tûvníkÛ
a pﬁes 320 000 v˘pÛjãek za rok.

Vûdecká knihovna v Olomouci jako jedna ze tﬁí knihoven v âeské republice má právo povinného v˘tisku. Souãástí ãinnosti byly vzdûlávací kurzy pro knihovníky a doplÀovací ãinností osvûtové v˘stavy,
které mají dlouholetou tradici. Vûdecká knihovna v Olomouci plnila regionální funkce a zároveÀ se podílela na celostátních a mezinárodních informaãních programech z oboru knihovnictví.

Za nejv˘znamnûj‰í akce v roce 2002 lze oznaãit to, Ïe se VKOL jako jedin˘ zástupce âeské republiky
úãastnila mezinárodního jednání evropsk˘ch univerzit Rinascimento virtuale. Mimoﬁádn˘m úspûchem
bylo naskenování a pﬁevedení generálního katalogu na internet, t˘ká se to 1 500 000 kniÏních jednotek.
Exponáty z olomoucké knihovny byly souãástí v˘stavy âeská sezóna ve Francii, v˘stavy Morava v baroku
v bretaÀském Rennes a v˘stavy FlorenÈané, která se konala v Praze a v Olomouci.

Dal‰í ãinnost Olomouckého kraje zamûﬁená na tvorbu podmínek pro rozvoj kultury v kraji spoãívala
v roce 2002 pﬁedev‰ím ve shromaÏìování údajÛ o místní kultuﬁe a poﬁádan˘ch akcích, které byly prostﬁednictvím webov˘ch stránek kraje zprostﬁedkovávány dal‰ím zájemcÛm, ale také v rámci setkávání
a pracovníkÛ obecních a mûstsk˘ch úﬁadÛ odpovûdn˘ch za kulturu pracovníkÛ kulturních zaﬁízení, která
poﬁádal odbor kultury a památkové péãe. ShromáÏdûné údaje tvoﬁily informaãní bázi pro vytvoﬁení koncepce rozvoje kultury a památkové péãe v Olomouckém kraji, kterou pﬁipravuje odbor kultury a památkové péãe.
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Olomouck˘ kraj rozhodl v rámci „Operaãního programu Olomouckého kraje pro rok 2002“
o pﬁiznání podpory pro následující projekty z oblasti kultury:

Poﬁadatel

Akce

Pﬁíspûvek kraje

DÛm kultury ·umperk

Blues Alive 2003

879.611,- Kã

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch v âR, Olomouc

20. mezinárodní festival VIVAT VITA

160.000,- Kã

Universita Palackého Olomouc

MFF - Academia film Olomouc

200.000,- Kã

DUHA - kulturní klub u hradeb Prostûjov

Discodrom 2003

520.000,- Kã

NF Pﬁerovského jazzového festivalu Pﬁerov

XX. roãník jazzového festivalu

532.200,- Kã

Klubové zaﬁízení Plumlov

Worshop 2003

157.780,- Kã

Mûsto Zlaté Hory

Hornick˘ skanzen

997.078,- Kã

MKZ Jeseník

XIII. Mezinárodní Shubertova
soutûÏ pro klavírní dua

Mûstské kulturní stﬁedisko Konice

Klasická hudba
v podmínkách malého mûsta

Moravské divadlo Olomouc

172.645,- Kã

Divadelní Flóra 2003
Divadelní Flóra 2003

90.000,- Kã
500.000,- Kã

Divadelní Flóra 2003

Discodrom 2003

Olomouck˘ kraj byl ze zákona povûﬁen v˘konem státní správy v oblasti památkové péãe ve vztahu k památkovému fondu, kter˘ se nachází na území Olomouckého kraje. V praxi to znamená, Ïe napﬁ. stanovoval podmínky obnovy národních kulturních památek, rozhodoval o odvolání proti rozhodnutím
okresních úﬁadÛ, kter˘mi byly stanovovány podmínky pﬁi obnovû kulturních památek, ﬁe‰il problémy
vzniklé se zanedbáním péãe vlastníkÛ o národní kulturní památky, mohl udûlovat pokuty vlastníkÛm národních kulturních památek za nedodrÏení jejich povinností, dohlíÏel na to, aby pﬁi vypracování územních plánÛ nebyly po‰kozeny památkové zájmy atd..
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V˘kon státní správy v oblasti památkové péãe ve vztahu k památkovému fondu je dÛleÏit˘
i proto, Ïe na území Olomouckého kraje se nachází znaãné mnoÏství kulturních památek
a památkovû chránûn˘ch území:
Okresy

Jeseník Olomouc Prostûjov

Pﬁerov

·umperk

Celkem

památky UNESCO

-

1

-

-

-

1

národní kulturní památky (NKP)

1

7

-

-

2

10

ochranná pásma NKP

1

3

-

-

1

5

158

771

405

400

370

2104

4

13

2

17

14

50

284

30901

658

379

609

32 831

mûstské památkové rezervace (MPR)

-

1

-

1

-

2

ochranná pásma MPR

-

1

-

-

-

1

mûstské památkové zóny (MPZ)

3

3

1

3

4

14

ochranná pásma MPZ

-

-

-

3

-

3

vesnické památkové rezervace (VPR)

-

1

-

-

-

1

ochranná pásma VPR

-

1

-

-

-

1

vesnické památkové zóny

-

2

-

2

3

7

nemovité kulturní památky
ochranná pásma kulturních památek
movité kulturní památky

Obzvlá‰tû v˘znamné památky byly zapsány do seznamu národních kulturních památek âeské republiky
a nejv˘znamnûj‰í z nich do Seznamu svûtového kulturního a pﬁírodního dûdictví Organizace OSN pro
v˘chovu, vûdu a kulturu (UNESCO). Tento soubor nejhodnotnûj‰ího hmotného kulturního dûdictví Olomouckého kraje tvoﬁí:

S o u b o r b a r o k n í c h k a ‰ e n a sloupÛ v Olomouci

Dekorativní soubor ‰esti barokních ka‰en pocházejících ze 17. a 18. století
a dvou morov˘ch sloupÛ z 18. století (Mariánsk˘ sloup a sloup Nejsvûtûj‰í
Trojice) jsou dominantami obou hlavních námûstí v Olomouci. Zvlá‰tní postavení mezi tûmito památkami zaujímá Sloup Nejsvûtûj‰í Trojice je koncipován jako oslava triumfu kﬁesÈanské víry. Uvnitﬁ 35 m vysokého sloupu se nachází oválná kaple. Vznikal v letech 1716 -1754. Dne 30.11. 2000 byl zapsán
do Seznamu svûtového kulturního a pﬁírodního dûdictví Organizace OSN pro
v˘chovu, vûdu a kulturu (UNESCO)
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Olomouck˘ hrad s kostelem sv. Václava

Místo, na kterém se nacházel areál olomouckého pﬁemyslovského
hradu. Nejcennûj‰í souãástí tohoto areálu jsou mimo zbytkÛ objektu starého hradu nalezen˘ch pﬁi archeologick˘ch v˘zkumech
v souvislosti s budováním Arcidiecézního muzea dóm sv. Václava
(pÛvodnû románská bazilika z roku 1141) v souãasné negotické
podobû a biskupsk˘ románsk˘ palác z 12. století, z nûhoÏ se dochovaly jen nûkteré obvodové zdi s bohatû zdoben˘mi sdruÏen˘mi
okny.

B ˘ v a l ˘ k l á ‰ t e r H r a d i s k o v Olomouci

Klá‰ter zaloÏen˘ roku 1055. Dne‰ní podoba je barokní.
Budova má ãtyﬁkﬁídlou dispozici s nároÏními rondely
a tﬁemi pﬁíãn˘mi trakty. Vnitﬁek objektu je charakteristick˘
bohatou malíﬁskou a sochaﬁskou v˘zdobou.

Kostel sv. Moﬁice v Olomouci

Pozdnû gotická stavba z 15. a 16. století. Mohutné síÀové
trojlodí se tﬁemi samostatnû ukonãen˘mi chóry, dvouvûÏov˘m západním prÛãelím a na severní stranû pﬁistavûnou renesanãní kaplí.

Hrad Bouzov (okres Olomouc)

Romantick˘ hrad, z pÛvodní pevnosti ze 13. století. Pﬁestavûn v letech
1895 - 1910 pro velmistra ¤ádu nûmeck˘ch rytíﬁÛ. Mohutné stﬁedovûké
sídlo s osmipatrovou – 58 m vysokou hláskou je zv˘raznûné cimbuﬁím,
ark˘ﬁi, stﬁílnami, chrliãi a tvary komínÛ.
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Hrad ·ternberk (okres Olomouc)

PÛvodní gotick˘ hrad s okrouhlou vûÏí ze 13. století byl
pozdûji renesanãnû pﬁestavûn. Koneãnou historizující podobu získal v letech 1883 - 1890 století z iniciativy kníÏete Jana II. z Lichten‰tejna.

Památník obûtí II. svûtové války v Javoﬁíãku (okres Olomouc)

Dne 5.5.1944 vypálili nûmeãtí fa‰isté osadu Javoﬁíãko. Tﬁicet
osm javoﬁíãsk˘ch muÏi bylo zavraÏdûno. Tuto událost pﬁipomíná
monumentální pomník z roku 1955.

Papírna Velké Losiny (okres ·umperk)

Papírna byla zaloÏena roku 1550, její budovy byly pﬁistavovány a roz‰iﬁovány aÏ do 20. století. Dne‰ní podoba prÛãelí pochází z roku
1825. âtyﬁsetletá v˘robní tradice ruãního papíru, nejstar‰í ve stﬁední
Evropû.

Zámek Velké Losiny (okres ·umperk)

Na místû star‰í tvrze byl Îerotíny vybudován v letech 1580
- 1589 arkádov˘ zámek. Hodovní síÀ patﬁí k nejpozoruhodnûj‰ím zámeck˘m interiérÛm s pÛvodním zaﬁízením. Soudní
místnost v druhém patﬁe pﬁipomíná inkviziãní procesy.

Zámek Jánsk˘ Vrch (okres Jeseník)

PÛvodnû v˘‰inn˘ hrad ze 14. století. Byl pozdûji upravován (v letech
1482 – 1509, dále pﬁestavován v 18. století). Dne‰ní podoba zámku
je v˘sledkem klasicistních úprav proveden˘ch poãátkem 19. století.
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Národní dÛm Prostûjov (okres Prostûjov)

Národní dÛm byl postaven v letech 1905 – 1907 podle návrhu architekta
Jana Kotûry ( 1871 – 1923), profesora UMPRUM v Praze a pﬁedního pﬁedstavitele ãeské secese.

Národní dÛm v Prostûjovû zaujímá v celé Kotûrovû tvorbû v˘jimeãné postavení nejen pro pﬁednosti architektonické, ale i pro bohat˘ a vysoce hodnotn˘ soubor umûleck˘ch dûl, která dotváﬁejí
jeho exteriér a znaãnou ãást jeho interiérÛ. Na jejich v˘zdobû se
podíleli malíﬁi Franti‰ek Kysela a Jan Preisler a sochaﬁi Stanislav Sucharda a Karel Petr.

Zámek Tovaãov (okres Pﬁerov)

Dvoupatrová ãtyﬁkﬁídlá renesanãní budova zámku, pÛvodnû pocházející ze 14. století, s charakteristickou „Spanilou vûÏí". Portál Spanilé vûÏe (96 m) je z jemnozrnnného pískovce, kamenicky bohatû zdoben˘, první doklad renesance pronikající do ãesk˘ch zemí. Je nejstar‰í
renesanãní památkou na sever od Alp.
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Zámek Tovaãov
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Hospodaﬁení Olomouckého kraje
MAJETEK OLOMOUCKÉHO KRAJE K 31. 12. 2002
PROPERTY OF THE OLOMOUC REGIONAS OF DECEMBER 31, 2002
PoloÏka

mil. Kã

1. MAJETEK UÎÍVAN¯ KRAJSK¯M Ú¤ADEM OLOMOUCKÉHO KRAJE

370 158

DLOUHODOB¯ HMOTN¯ MAJETEK CELKEM

351 547

z toho
- nemovit˘ majetek

274 778

- movit˘ majetek

76 769

DLOUHODOB¯ NEHMOTN¯ MAJETEK CELKEM

18 611

2. MAJETEK VE SPRÁVù P¤ÍSPùVKOV¯CH ORGANIZACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

11 552 062

DLOUHODOB¯ HMOTN¯ MAJETEK CELKEM

11 525 171

z toho
- nemovit˘ majetek

9 491 567

- movit˘ majetek

2 033 604

DLOUHODOB¯ NEHMOTN¯ MAJETEK CELKEM
DLOUHODOB¯ FINANâNÍ MAJETEK CELKEM

MAJETEK OLOMOUCKÉHO KRAJE K 31. 12. 2002 CELKEM
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REKAPITULACE P¤ÍJMÒ A V¯DAJÒ OLOMOUCKÉHO KRAJE K 31. 12. 2002
OVERVIEW OF RECEIPTS AND EXPENDITURES OF THE OLOMOUC REGION ON 31. 12. 2003
PoloÏka
P¤ÍJMY

v tis.Kã
SCHVÁLEN¯ ROZPOâET

UPRAVEN¯ ROZPOâET

SKUTEâNOST

706 900

706 900

707 177

NedaÀové pﬁíjmy

3 500

34 193

41 723

Kapitálové pﬁíjmy

200

200

2 166

3 388 980

1 790 024

1 781 132

2 402

2 402

4 099 580

2 533 719

2 534 600

4 099 580

2 284 611

2 187 963

249 108

231 304

DaÀové pﬁíjmy

Pﬁijaté dotace
Zapojení pﬁebytku hospodaﬁení rok 2001

P¤ÍJMY CELKEM

V¯DAJE
BûÏné v˘daje
Kapitálové v˘daje
Finanãní vypoﬁádání se státním rozpoãtem

V¯DAJE CELKEM

3 636

4 099 580

2 533 719

POUÎITELN¯ P¤EBYTEK

2 422 903
108 605

V¯·E P¤ÍSPùVKÒ NA PROVOZ P¤ÍSPùVKOV¯CH ORGANIZACÍ ZA ROK 2002
OVERVIEW OF CONTRIBUTIONS TO subsidised ORGANIZATIONS IN 2002
v mil.Kã
CELKEM

z toho
Z ROZPOâTU
DOTACE
OLOMOUCKÉHO KRAJE
ZE STÁTNÍHO ROZPOâTU

- v oblasti ‰kolství
- v oblasti kultury
- v oblasti dopravy

1 778 947
68 825
51 362

330 078
65 639
51 362

1 448 869
3 186

CELKEM

1 899 134

447 079

1 452 055
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NùKTERÉ V¯ZNAMNÉ INVESTIâNÍ AKCE V ROCE 2002
BALANCE SHEET OF THE OLOMOUC REGION ON 31. 12. 2002

Senice na Hané – rekonstrukce komunikace a vybudování ostrÛvku

v tis. Kã
2 161

Vrbátky – rekonstrukce komunikace

10 192

Tﬁebãín – rekonstrukce mostu

6 206

Libo‰ – rekonstrukce mostu

1 979

Klokoãí – rekonstrukce mostu

2 261

Poruba – rekonstrukce mostu

2 807

Bedﬁichov – rekonstrukce mostu

3 196

Horní Lipová – rekonstrukce mostu

2 231

Správa silnic Olomouckého kraje - podvozky pro sypaãe

6 059

Správa silnic Olomouckého kraje – stﬁe‰ní nástavba

7 057

Mladeã - Nové Zámky – rekonstrukce mostÛ
Konice – rekonstrukce mostu
Sigmundovo stﬁední odborné uãili‰tû Lutín - zﬁízení samostatné kotelny ústﬁedního topení

19 993
6 167
998

Stﬁední odborné uãili‰tû, odborné uãili‰tû a uãili‰tû Pﬁerov,
bﬁí HovÛrkov˘ch - rekonstrukce stﬁechy domova mládeÏe

1 811

·kolní polesí Val‰ovice - kanalizace a ekologické olej. hospodáﬁství

1 312

Stﬁedisko sluÏeb ‰kolám Prostûjov
- rekonstrukce hygienického zaﬁízení v objektu Olomoucká

1 649

Vy‰‰í odborná ‰kola a Stﬁední prÛmyslová ‰kola elektrotechnická
Olomouc – rekonstrukce v˘mûníkové stanice

1 197

Vlastivûdné muzeum v Olomouci – rekonstrukce kotelny

392

Vlastivûdné muzeum v Olomouci - dokonãení rekonstrukce hlavní budovy

944

Vûdecká knihovna v Olomouci - elektronická poÏární signalizace

858
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P¤ÍSPùVKY POSKYTNUTÉ OLOMOUCK¯M KRAJEM V ROCE 2002
RESULTS OF ECONOMIC ACTIVITY ON 31. 12. 2002

PoloÏka
Akrobat Park ·títy
Statutární mûsto Olomouc (fontána pﬁed krajsk˘m úﬁadem)
SoutûÏ Vesnice roku

v˘daje v tis. Kã
500
1 000
300

Dobrovoln˘ svazek obcí Desná (regionální Ïelezniãní traÈ)

3 500

Jihoãesk˘ kraj (povodnû)

3 000

Ústeck˘ kraj (povodnû)

500

PlzeÀsk˘ kraj (povodnû)

500

Stﬁedoãesk˘ kraj (povodnû)

500

Hlavní mûsto Praha (povodnû)

500

Územní stﬁedisko záchranné sluÏby Olomouc
Zdravotnická záchranná sluÏba Prostûjov
Zdravotnická záchranná sluÏba Pﬁerov
Zdravotnická záchranná sluÏba ·umperk
Policie âeské republiky Olomouc

1 200
900
1 150
155
1 000

Dobrovoln˘ svazek obcí mikroregionu Hanu‰ovice

100

Pﬁíspûvky do oblasti sociálních vûcí

375

Pﬁíspûvky do oblasti zdravotnictví

77

Pﬁíspûvky do oblasti kultury a památkové péãe

660

Pﬁíspûvky do oblasti ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy

421

CELKEM
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FINAUDIT s.r.o.
Certificate KA/âR No. 154

AUDIT REPORT
For the attention of the council on the verification of the balance of the account and the examination of the economic activities of the

OLOMOUC REGION
We have verified the completion of the financial statements submitted, completed within the ordinary annual balance of
accounts, and we have performed an examination of the economic activities of the OLOMOUC REGION, Identification Number: 60609460, for the period from 1. 1. 2002 to 31. 12. 2002.
The statutory body of the accounting entity is responsible for the completion of verified financial statements and the balance
of the account and for the maintenance of accounting so that it is complete, conclusive, correct, and in compliance with the
laws in effect and the accounting regulations, and, in addition, for the property management of the accounting entity, i.e. for
the observance of receipts and expenditures according to the budget and for other financial operations as regards internal
funds as well as external resources, including the costs incurred and the profits achieved through business activities.
The subject matter of our examination of the economic activities of the OLOMOUC REGION is the data which form part of
the final accounts.The examination of the economic activities was performed by the selective method with respect to the significance of individual matters, according to the subject and scope of the examination. In compliance with Regulation No.
41/2002 Coll., a separate report on the results of the examination has been completed by the auditor.
Pursuant to the audit completed by our company, it is our responsibility to express our standpoint as regards the completion
of the financial statements and the balance of accounts, and the fulfilment of the budget as a whole, namely by means of the
declaration provided below.
The audit has been performed in compliance with Law No. 254/2000 Coll. on auditors and with the auditing regulations of
the Chamber of Auditors of the Czech Republic, which reflect international auditing standards.
The auditing regulations require the planning and completion of the audit in such a fashion that the auditor can conclude with
confidence that the balance of accounts does not include any significant inaccuracies.The audit includes the verification, performed by the selective method, of the completeness and conclusiveness of the amounts and data contained in the balance of
accounts, as well as the assessment of the accuracy and adequacy of the accounting procedures used and of the significant estimates made by the accounting entity, and the assessment of the overall presentation of the balance of accounts.We are convinced that the audit performed provides an adequate basis for the expression of the declaration provided below.
In our opinion, the accounting statements submitted and the balance of accounts have been completed on the basis of accounting maintained in compliance with Law No. 563/1991 Coll. on accounting and with the accounting regulations valid in the
Czech Republic.
The submitted annual balance of accounts and the statement of the observance of receipts and expenditures present the state
of long-term and short-tem assets in all substantial aspects and also the internal and external sources of their covering, the state
of the receipts and expenditures of the budget on the date of 31.12.2002, and also the results of the economic activities of the
OLOMOUC REGION for the given accounting period, and therefore we hereby issue the declaration

Without any reservation.
We also verified the balance of accounts of the OLOMOUC REGION on the date of 31. 12. 2001 and our report, dated 18. 3.
2002, included a declaration without reservation.

Olomouc, 21st March 2003
KA / âR
Chamber of Auditors of the Czech Republic
Certificate No. 154
FINAUDIT s.r.o. OLOMOUC
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Ing. Pavel PrÛ‰ek
Auditor Certificate No. 240
Company Chief Clerk
FINAUDIT s.r.o.
Certificate No. 154
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Mezinárodní spolupráce Olomouckého kraje

K zahraniãním aktivitám Olomouckého kraje patﬁila pﬁedev‰ím spolupráce se zahraniãními samosprávn˘mi územními celky, prezentaãní akce Olomouckého kraje a spoluúãast na mezinárodní spolupráci jin˘ch subjektÛ, pﬁípadnû podpora této spolupráce.

V roce 2002 probíhaly v Olomouckém kraji pﬁedev‰ím tyto aktivity:

Navázání kontaktÛ s Autonomní oblastí Vojvodina (Jugoslávie)
Delegace Vojvodiny nav‰tívila Olomouck˘ kraj v termínu 23. – 25. 1., reciproãní náv‰tûva se uskuteãnila ve dnech 13. – 16. 5., u pﬁíleÏitosti v˘znamného zemûdûlského veletrhu v Novém Sadu. TûÏi‰tû
spolupráce bude leÏet pﬁeváÏnû v ekonomické oblasti – zprostﬁedkování a zastﬁe‰ení vztahÛ mezi hospodáﬁsk˘mi komorami, podnikatelsk˘mi subjekty apod. Pﬁipravuje se smlouva o spolupráci.

Uspoﬁádání konference a zaloÏení konsorcia N.E.T.
– Network of European Regions za úãastí zástupcÛ
regionÛ Reggio Emilia (Itálie), Enzkreis (Nûmecko),
Gaeltachta (Irsko), Tartu (Estonsko), Vojvodina (Jugoslávie), Opole (Polsko), Îilina (Slovensko) s cílem spolupráce na projektech financovan˘ch
z fondÛ EU (11. – 15. 3.)

Ve dnech 8. – 11. 4. se uskuteãnila náv‰tûva delegace Olomouckého kraje v regionu Vejle, s nímÏ
je podepsána deklarace o spolupráci. Na základû
jiÏ existujících kontaktÛ se rozvíjejí aktivity pﬁeváÏnû v oblasti zdravotní a sociální péãe – napﬁ.
Univerzita Palackého se zapojila do projektu t˘kajícího se vzdûlávání mentálnû postiÏen˘ch.
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V˘znamn˘m zahraniãním partnerem je sousední region – Opolské vojvodství. S tímto regionem byla
9. ãervence na zámku Jánsk˘ Vrch v Javorníku slavnostnû podepsána smlouva o spolupráci. Pomûrnû
záhy po jejím podpisu byla moÏnost jejího konkrétního uplatnûní – pﬁi srpnov˘ch povodních pol‰tí partneﬁi prostﬁednictvím Olomouckého kraje pomohli se zapÛjãením vysou‰eãÛ a postiÏen˘m obcím pomohli i finanãní ãástkou.

Olomouck˘ kraj navazuje na partnerské styky okresu Olomouc spoluprací s italskou provincií Reggio
Emilia. Spolupráce s tímto regionem se zatím rozvíjí pﬁedev‰ím v oblasti ‰kolství a vzdûlávání, tyto oblasti byly projednány jak na náv‰tûvû italské delegace v Olomouci ve dnech 2. – 6. 9., tak pﬁi reciproãní náv‰tûvû v Reggio Emilia v termínu 30. 9. – 3. 10.
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V˘stavnické a spoleãenské aktivity
Olomouckého kraje

V¯STAVNICKÉ AKTIVITY
Na úseku v˘stavnictví v oblasti cestovního ruchu se Olomouck˘ kraj v roce 2002 prezentoval na následujících v˘stavách a veletrzích: REGIONTOUR 2002 (10.-13. 1.), ZA SLUNCEM OPOLE 2002 (7.-10. 3.),
EXPOTOUR-SLOVAKIA ÎILINA 2002 (21.-24. 3.), PÉCS EXPO 2002 (26.-30. 6.), TOUR SALON POZNA≈
2002 (24.-27. 10.), MADI TRAVEL MARKET PRAHA 2002 (5.-7. 11.) a SENIOREN MESSE VÍDE≈ 2002
(14.-17. 11.).
Mezinárodní veletrh turistick˘ch moÏností v regionech, REGIONTOUR, patﬁí k nejv˘znamnûj‰ím
prezentaãním veletrhÛm v âeské republice
a jeho prioritní postavení, podpoﬁené prostﬁednictvím âCCR dotací z MMR âR, garantuje zastoupení v‰ech regionÛ v âR. Jedná se o prestiÏní záleÏitost a o jednu z prvních moÏností
pﬁedstavit odborné i laické veﬁejnosti turistické
novinky kraje. Prezentaãní charakter akce byl
v roce 2002 podpoﬁen zabezpeãením aktivního
programu v multimediálním prostoru expozice, o kter˘ byl mimoﬁádn˘ zájem ze strany novináﬁÛ, tour
operátorÛ, zástupcÛ CK a dal‰ích odborníkÛ v cestovním ruchu. Mimo rozpoãet kraje a dotaci z MMR
âR byla tato akce zabezpeãena i za finanãní spoluúãasti mûst, obcí, mikroregionÛ, lázní a hotelÛ. Pﬁi
prezentaci a propagaci na veletrhu kraj úzce spolupracoval s reklamní agenturou m-Ark.
Úãast na regionální v˘stavû ZA SLUNCEM OPOLE byla Olomouckému kraji nabídnuta Opolsk˘m vojvodstvím reciproãnû za umoÏnûní prezentace Opolského vojvodství v expozici Olomouckého kraje na
REGIONTOURU 2002 v Brnû.
Mezinárodní veletrh EXPOTOUR-SLOVAKIA ÎILINA - úãast ve spoleãné expozici
âeské republiky se Zlínsk˘m krajem.
Mezinárodní veletrh PÉCS EXPO byl v leto‰ním roce zv˘raznûn spoleãnou prezentací vybran˘ch regionÛ zemi V4 (Visegrádské ãtyﬁky) a Olomouck˘ kraj zastupoval âeskou republiku nejen v oblasti cestovního ruchu, ale moÏnost vystavování a prezentace s cílem podpoﬁit export vyuÏily rovnûÏ nûkteré v˘robní firmy
z kraje. Prezentace Olomouckého kraje byla velmi kladnû hodnocena Velvyslanectvím âR v Maìarsku.
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Mezinárodní v˘stavy TOUR SALON POZNA≈ se zúãastnil Olomouck˘ kraj v expozici âeské republiky
spoleãnû se Zlínsk˘m a Moravskoslezsk˘m krajem.

V rámci mezinárodního odborného veletrhu MADI
TRAVEL MARKET PRAHA probíhal Den regionÛ,
o kter˘ byl ze strany odborníkÛ velk˘ zájem. Workshopu se zúãastnili témûﬁ v‰ichni zástupci krajÛ âR.

WIENER HERBST SENIOREN MESSE ve Vídni patﬁí k nejvût‰ím v˘stavám cestovního ruchu v Rakousku
a sv˘m zamûﬁením je urãen pﬁedev‰ím pro seniory. Posledních ãtyﬁ v˘stav se Olomouck˘ kraj zúãastnil
spoleãnû se Statutárním mûstem Olomouc. Na uveden˘ch v˘stavách byla zaji‰tûna prezentace kraje
formou distribuce propagaãních materiálÛ získan˘ch od mûst, mikroregionÛ a dal‰ích subjektÛ ãinn˘ch
v CR (láznû, turistické atraktivity, hotely) a poskytováním informaãního servisu o sluÏbách a akcích podporujících cestovní ruch.
Olomouck˘ kraj v roce 2002 prezentoval také své inves tiãní pﬁíleÏitosti a rozvojové aktivity na v˘stavách a veletrzích v tuzemsku i zahraniãí. Olomouck˘ kraj a rovnûÏ nûkterá mûsta z kraje se prezentovaly na veletrhu URBIS –
fórum investiãních pﬁíleÏitostí, coÏ je nejvût‰í pﬁehlídka investiãních pﬁíleÏitostí v âeské republice a koná se u pﬁíleÏitosti mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brnû.
Dále kraj pﬁedstavil obãanÛm, obyvatelÛm a podnikatelÛm kraje rozvojové aktivity v jednotliv˘ch mûstech na
krajské pﬁehlídce investiãních pﬁíleÏitostí REGIONINVEST, která se koná v rámci podzimního stavebního
a technického veletrhu STAVOTECH v Olomouci.
V zahraniãní byl Olomouck˘ kraj zastoupen v rámci spoleãného stánku
âeské republiky na veletrhu EXPO
REAL 2002 v Mnichovû, coÏ je jeden
z nejv˘znamnûj‰ích veletrhÛ investiãních pﬁíleÏitostí v Evropû. Pﬁi prezentaci
a propagaci na veletrzích kraj vÏdy
úzce spolupracoval s Regionální agenturou pro rozvoj Stﬁední Moravy - regionálním zástupcem agentury Czechinvest, která byla hlavním dodavatelem
materiálÛ pro investory. Dal‰í propagaãní materiály dodávaly mûsta z kraje.
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Operaãní program Olomouckého kraje 2002
THE 2002 OLOMOUC REGION OPERATIONAL PROGRAMME

Operaãní program Olomouckého kraje 2002 (dále jen OPOK) velmi úzce navazoval na základní strategick˘ dokument Olomouckého kraje, kter˘m je „Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje“
(dále jen PRÚOOK).
PRÚOOK je základním strategick˘m dokumentem Olomouckého kraje, kter˘ je vyhotoven v obecnûj‰í rovinû s ãasov˘m horizontem 6-10 let a jeho vypracování vypl˘vá ze zákona ã. 248/2000 Sb., o podpoﬁe
regionálního rozvoje. Pro meziroãní (krátkodobé) plánování a programování ale bylo tﬁeba pﬁijmout jemnûj‰í definování cílÛ a opatﬁení. Právû k tomuto jemnûj‰ímu ãlenûní, respektive v˘bûru dílãích aktivit, vypracoval Olomouck˘ kraj OPOK, jenÏ je plánován na období cca 1 roku.
OPOK 2002 obsahoval celkem 11 operaãních cílÛ a pro kaÏd˘ operaãní cíl bylo navrÏeno jedno opatﬁení,
coÏ je nástroj, jak tohoto cíle dosáhnout. Jednotlivá opatﬁení jsou dále rozdûlena do 4 základních skupin
a to dle zpÛsobu jejich realizace:

The 2002 Olomouc Region Operational Programme (OROP) is interconnected with a fundamental strategic document of the Olomouc Region - “The Development Programme for the Territory of the Olomouc
Region” (DEPTOR).
The DEPTOR is a major strategic document of the Olomouc Region, arising from Law No. 248/2000 on
the Support of Regional Development, and focuses on a rather general perspective for 6-10 years. However, a more detailed definition of objectives and measures had to be adopted for the purposes of
year-to-year (short-term) planning and programming. It was this need for a more detailed division and
selection of partial activities that led to the development of the OROP, which is planned for approximately 1 year.
The OROP contains a total of 11 operational objectives, each of which is assigned a proposed measure
– a tool used in order to achieve the respective objective. According to their manner of implementation,
the individual measures have been divided into 4 basic categories.
1. Skupina opatﬁení, která smûﬁují do vlastního majetku kraje (projekty naplÀující tyto opatﬁení schválilo
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 18. 4. 2002)
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1. Regional property-related measures
Opatﬁení ã. 2 „Zv˘‰ení dopravní prostupnosti“
Opatﬁení ã. 8 „Reprodukce majetku Olomouckého kraje“
2. Skupina opatﬁení, která jsou realizována formou v˘bûrov˘ch ﬁízení (Oznámení o zámûru zadat veﬁejné
zakázky bylo zveﬁejnûno dne 9. 9. 2002 a termín pro doruãení nabídek byl stanoven na 15. 11. 2002 do
12:00 hod.)
2. Measures implemented by means of public tenders
Opatﬁení ã. 3 „V˘uka cizích jazykÛ“
Opatﬁení ã. 7 „Zvy‰ování znalostí projektového ﬁízení v kraji“
3. Skupina opatﬁení, která jsou realizována formou grantového systému (Zveﬁejnûní tûchto opatﬁení bylo
provedeno dne 18. 9. 2002 v Obchodním vûstníku a pﬁíjem Ïádostí o podporu skonãilo dne 18. 11. 2002
v 17:00 hod)
3. Measures implemented by means of grants
Opatﬁení ã. 1 „Podpora inovací a inovaãních sítí v mal˘ch a stﬁedních podnicích“
Opatﬁení ã. 4 „CeloÏivotní vzdûlávání“
Opatﬁení ã. 5 „Rozvoj sociálních sluÏeb“
Opatﬁení ã. 6 „Rozvoj nabídek pro voln˘ ãas“
Opatﬁení ã. 9 „Podpora zpracování územních plánÛ mal˘ch obcí“
Opatﬁení ã. 10 „Podpora vytvoﬁení podmínek pro investování a restrukturalizaci prÛmyslové infrastruktury
v okolí vojenského újezdu Libavá a Vojenského újezdu Bﬁezina“
4. Opatﬁení, které umoÏní partnerskou úãast Olomouckého kraje a dal‰ích subjektÛ v mezinárodních projektech s uÏitkem v Olomouckém kraji (Oznámení o v˘zvû k pﬁedkládání návrhÛ projektÛ bylo zveﬁejnûno
dne 2. 9. 2002 a lhÛta pro pﬁedkládání návrhÛ projektÛ byla prÛbûÏná s ukonãením 16. 12. 2002 do
12:00 hod.)
4. Measures enabling partnership co-operation between the Olomouc Region and other parties on international projects with a positive impact in the Olomouc Region
Opatﬁení ã. 11 „podpora potenciálních aktivit vznikl˘ch v rámci programÛ a nástrojÛ Evropské unie (EU)
a Network of European Territories (N.E.T.)
Pﬁi pﬁípravû opatﬁení, jeÏ byla realizovaná formou grantového systému, vzhledem k v˘‰i finanãních prostﬁedkÛ alokovan˘ch na jednotlivá opatﬁení nebyla hlavním cílem plo‰ná podpora nejrÛznûj‰ích projektÛ
(zejména provozních), ale naopak vybraná podpora projektÛm, které roz‰iﬁují spektrum poskytovan˘ch
sluÏeb. Hlavním cílem se stala pﬁíprava nejrÛznûj‰ích subjektÛ v kraji na budoucí úspû‰né vyuÏívání Strukturálních fondÛ Evropské unie, a to zejména z pohledu kvalitní pﬁípravy projektÛ. Vzhledem k tomuto
zadání byl tedy OPOK vyhotoven dle principÛ a poÏadavkÛ, které jsou bûÏné v zemích Evropské unie pro
vyuÏívání finanãních prostﬁedkÛ ze Strukturálních fondÛ.
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V rámci vyhodnocení takto do‰l˘ch Ïádostí bylo Radû Olomouckého kraje a posléze Zastupitelstvu Olomouckého kraje doporuãeno v˘bûrov˘mi komisemi udûlit podporu Olomouckého kraje vybran˘m projektÛm. O jejich ãlenûní, poãtu jednotliv˘ch Ïádostí podan˘ch v rámci jednotliv˘ch opatﬁení, ãi projektÛ, jeÏ
jsou doporuãeny k získání podpory Olomouckého kraje, vypovídá níÏe uvedená tabulka se základními statistick˘mi údaji:
Poãet projektÛ

V˘‰e podpory v Kã

Podan˘ch

Doporuãen˘ch

Îádaná

Doporuãená

Rozpoãtová

a stﬁedních podnicích

12

7

6 497 711,-

2 966 074,-

5 000 000,-

ã. 4 CeloÏivotní vzdûlání

24

13

3 250 547,-

1 742 802,-

4 000 000,-

ã. 5 Rozvoj sociálních sluÏeb

23

14

5 385649,-

3 616 400,-

3 000 000,-

66

21

20 783 898,-

8 196 754,-

8 000 000,-

53

47

4 199 530,-

3 840 376,-

5 000 000,-

1

1

260 000,-

260 000,-

5 000 000,-

179

103

40 377 335,-

20 622 406,-

30 000 000,-

Název opatﬁení
ã. 1 Podpora inovací
a inovaãních sítí v mal˘ch

ã. 6 Rozvoj nabídek
pro voln˘ ãas
ã. 9 Podpora zpracování
územních plánÛ mal˘ch obcí
ã. 10 Podpora vytvoﬁení
podmínek pro investování
a restrukturallizaci prÛmyslové
infrastruktury v okolí Vojenského
újezdu Libavá a Vojenského
újezdu Bﬁezina
Celkem:

Celkovû lze konstatovat, Ïe aãkoliv se v OPOK 2002 objevily dílãí problémy (zapﬁíãinûné jeho prvotním zavedením), tak v˘sledek OPOK je pozitivní a pﬁedãil sv˘m zájmem ze strany veﬁejnosti ve‰kerá oãekávání.
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Kontakty na vedení Olomouckého kraje
THE 2002 OLOMOUC REGION OPERATIONAL PROGRAMME

Ing. Jan Bﬁezina
HEJTMAN OLOMOUCKÉHO KRAJE
kompetence:
• Kanceláﬁ hejtmana
• Odbor správní a legislativní
• Odbor strategického rozvoje kraje
• Odbor Ïivotního prostﬁedí a zemûdûlství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Kanceláﬁ: 9NP/919
tel.:585 508 848
e-mail: m.latalova@kr-olomoucky.cz

Ing. Vladimír Válek
NÁMùSTEK HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE
kompetence:
• Odbor informatiky
• Odbor sociálních vûcí
• Odbor zdravotnictví
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Kanceláﬁ: 9NP/918
tel.:585 508 846
e-mail: v.valek@kr-olomoucky.cz

RNDr. Ivan Kosatík
NÁMùSTEK HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE
kompetence:
• Odbor majetkov˘ a právní
• Odbor ekonomick˘
• Odbor dopravy a silniãního hospodáﬁství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Kanceláﬁ: 9NP/921
tel.: 585 508 850
e-mail: i.kosatik@kr-olomoucky.cz
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Marcela Látalová
Asistentka hejtmana
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Kanceláﬁ: 9NP/917
tel.: 585 508 847, fax: 585 508 851
e-mail: m.latalova@kr-olomoucky.cz

Olga Hrabalová
Asistentka námûstka hejtmana
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Kanceláﬁ: 9NP/917
tel.: 585 508 845, fax: 585 508 851
e-mail: o.hrabalova@kr-olomoucky.cz

Ing. Pavla Kalábová
Asistentka námûstka hejtmana
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Kanceláﬁ: 9NP/920
tel.: 585 508 849, fax: 585 508 851
e-mail: p.kalabova@kr-olomoucky.cz
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Ing. Pavel Sekanina
âLEN RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE
kompetence:
• Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
• Odbor kultury a památkové péãe
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Kanceláﬁ: 8NP/820
tel.: 585 508 824
e-mail: p.sekanina@kr-olomoucky.cz

Bc. Ing. Libor Koláﬁ
¤EDITEL KRAJSKÉHO Ú¤ADU OLOMOUCKÉHO KRAJE
kompetence:
• Kanceláﬁ ﬁeditele
• Interní audit
• Krajsk˘ Ïivnostensk˘ úﬁad
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Kanceláﬁ: 7NP/720
tel.: 585 508 802
e-mail: reditel@kr-olomoucky.cz
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Hana Îádníková
Asistentka ãlena rady
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Kanceláﬁ: 8NP/822
tel.: 585 508 823, fax: 585 508 833
e-mail: h.zadnikova@kr-olomoucky.cz

Ing. Renáta Vrbová
Asistentka ﬁeditele
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Kanceláﬁ: 7NP/822
tel.: 585 508 801, fax: 585 508 863
e-mail: r.vrbova@kr-olomoucky.cz
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