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ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Vážení spoluobčané,

v rukou držíte v pořadí osmou výroční zprávu, která popisuje
události a realizované záměry Olomouckého kraje v roce 2009.
Byl to rok, do nějž mohla koalice ČSSD, ODS a KDU – ČSL
promítnout priority svého programového prohlášení jako průnik
svých volebních programů. Zaměřili jsme se proto na oblasti
zdravotnictví, školství, dopravu, regionální rozvoj, cestovní ruch a sociální záležitosti.
Hned v úvodu je však korektní a nutné přiznat, že rok 2009 byl silně ovlivněn dopady celosvětové hospodářské krize, na které
musel Olomoucký kraj ve svém rozpočtu reagovat několika koly úsporných škrtů. Především ve svých provozních výdajích, ale
krácení se nevyhnuly ani ostatní položky rozpočtu.
Citelně náš kraj na Jesenicku a Hranicku zasáhly červnové bleskové povodně. Ukázaly svou ničivou sílu, ale i to, že integrovaný
záchranný systém dokázal reagovat na vzniklou situaci. Celkové škody na majetku dosáhly 1,6 mld. Kč. Daní nejvyšší však byly tři
lidské oběti těchto mimořádných událostí.
Přes všechna výše uvedená úskalí, jak dokládají fakta uvedená v této výroční zprávě, byl kraj schopen plnit své úkoly ve svěřených
kompetencích a investovat v rámci možností do svého rozvoje.
V roce 2009 byly například rekonstruovány silnice III/44919, III/44920, III/37340, III/44922 Loučany – Náměšť na Hané za
123,6 milionů korun, Silnice II/436 Tršice – průtah (36,4 mil. Kč), silnice II/435 MÚK s R35 – Tovačov (212,4 mil. Kč) nebo silnice
II/4446 Mohelnice – ul. Zábřežská (38,3 mil. Kč). Olomoucký kraj využívá pro realizaci investičních akcí v oblasti dopravní
infrastruktury také evropské fondy. Mezi největší akci tohoto druhu lze zahrnout ukončenou rekonstrukci silnice Mohelnice
Stavenice, kde skutečné celkové náklady činí cca 270 mil. Kč a výše dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava je 90 %.
Největší investicí v loňském roce v oblasti kultury byla rekonstrukce objektu U Hradiska 7/4 v Olomouci pro potřeby
Archeologického centra v Olomouci za 46,6 milionů korun. Rekonstrukce střešní krytiny se dočkala také budova Vodní tvrze
Vlastivědného muzea Jesenicka (10 mil. Kč).
Mezi investicemi do školské infrastruktury jednoznačně ční výstavba stravovacího pavilonu s kuchyní na Gymnáziu v Olomouc-Hejčíně, která si vyžádala přes 117 milionů korun. Modernizovanou kuchyň má například také Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola v Šumperku (22,1 mil. Kč).
V souladu s programovým prohlášením kraj poskytoval dary pacientům v souvislosti s regulačními poplatky, které museli hradit
pacienti v návaznosti na poskytnutou zdravotní péči. V roce 2009 činila celková hodnota darů 36,3 mil. Kč.
V průběhu roku 2009 byly realizovány investiční akce podporující bezbariérovost objektů v sociální oblasti. Sociální služby
Šumperk realizovaly přístavbu výtahu za 3,4 mil. Kč, Domov důchodců a penzion ve Chválkovicích rozšířil výtah o bezbariérové
nástupiště (1,6 mil. Kč) a Domov důchodců Štíty realizoval přístavbu výtahu v hodnotě 4,9 milionů korun.
Bezmála 52 miliony korun Olomoucký kraj podpořil projekty krajského nebo nadregionálního významu, které podporují
sounáležitost jeho obyvatel nebo zvyšují povědomí o něm. Výčet všech podpořených aktivit naleznete dále v této zprávě.
Seznámit se na místě s úspěchy i problémy obyvatel, žijících na území jednotlivých obcí s rozšířenou působností. To byly důvody
pro zahájení druhé série výjezdních jednání členů Rady Olomouckého kraje na Prostějovsko, Šumpersko a Jesenicko.
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V oblasti spolupráce se zahraničními partnerskými regiony kraje bych rád vyzdvihl setkání zástupců všech partnerských regionů
Olomouckého kraje u příležitosti 20. výročí událostí 17. listopadu 1989 ve dnech 16. – 19. listopadu 2009.
V cestovním ruchu – oblasti důležité pro rozvoj kraje – kraj finančně podpořil například tři významné projekty v celkové výši
700 tis. Kč. Konkrétně se jedná o příspěvky na oslavu 210. výročí narození zakladatele 1. vodoléčebného ústavu na světě
Vincenze Priessnitze a propagaci jeho odkazu, dále na propagaci a organizační zajištění Mistrovství České a Slovenské republiky
v rýžování zlata a prezentaci regionu před mistrovstvím světa. V neposlední řadě pak o příspěvek na zajištění údržby běžeckých
lyžařských tras v Jeseníkách. Olomoucký kraj každoročně přispívá i KČT na obnovu turistického značení. V roce 2009 přispěl
částkou 400 tis. Kč.
Ve výroční zprávě můžete najít informace o personálním složení zastupitelstva, rady, výborů a komisí platné pro toto období.
podklady k hospodaření kraje a nakládání s jeho majetkem. Konečná výše rozpočtu v roce 2009 činila 11,5 mld. korun a souhrn
majetku na konci roku dosáhl hodnoty 25,1 mld. korun. Kraj se nejen nezadlužoval, ale dosáhl i přes vliv celosvětové
hospodářské a finanční krize na českou ekonomiku použitelného přebytku 71,7 mil. korun.
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 emailovými adresami.
Rok 2009 byl opět bohatý na významné události. Prostřednictvím přehledu podle jednotlivých měsíců si můžete připomenout
důležité okamžiky a akce Olomouckého kraje.
Ačkoliv není v možnostech této publikace poskytnout zcela a do detailu všechny aktivity Olomouckého kraje, věřím, že z níže
uvedeného vyplývá, že se nám podařilo udržet rozvoj našeho kraje na patřičné úrovni i v čase finanční a hospodářské krize.
Pojďme v tom společnými silami pokračovat.

Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje
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AN INTRODUCTION BY THE PRESIDENT
OF THE OLOMOUC REGION

Dear fellow-citizens,

You have in your hands the eighth annual report, which describes the events and the projects implemented by the Olomouc
Region in 2009. In 2009, the coalition formed of the Czech Social Democratic Party, Civic Democratic Party and Christian
Democratic Union – Czechoslovak People's Party was able to project the priorities of its policy statement, which was a synthesis
of the election programmes of the three parties. Therefore, we focused our attention on healthcare, education, transportation,
regional development, tourism and social services.
However, it is fair and necessary to say at the beginning that the year 2009 was strongly influenced by the impacts of the world
economic crisis, which had to be responded to by the Olomouc Region with a series of budget cuts. Although the operating
costs were cut the most, other budget items had to be cut as well.
In June, the Jeseník and Hranice regions were hit by unexpected floods. The floods showed their destructive power but they also
proved that the integrated rescue system was able to respond to the situation that occurred. The total damage to property
amounted to CZK 1.6 billion. Three fatalities were, however, the biggest loss in this emergency situation.
Despite all the difficulties listed above, the Region was able to fulfil its duties arising from the competences delegated to it, and
to invest, to the extent possible, in its development, as shown in this annual report.
For example, the following roads were reconstructed in 2009: III/44919, III/44920, III/37340, III/44922 Loučany – Náměšť na
Hané for CZK 123.6 million; II/436 Tršice through road (CZK 36.4 million); II/435 MÚK and R35 – Tovačov (CZK 212.4 million) or
II/4446 Mohelnice – Zábřežská Street (CZK 38.3 million). European funds are also being used by the Olomouc Region for
investments in transport infrastructure. One of the biggest projects of this kind is the completed reconstruction of the road
from Mohelnice to Stavenice, with real costs amounting to approximately CZK 270 million, 90% of which was funded from the
Regional Operational Programme for Central Moravia.
Culture-wise, the most important investment of 2009 was the reconstruction of a building called U Hradiska 7/4 in Olomouc,
which is to be used by the Olomouc Archaeology Centre and which cost CZK 46.6 million. The roofing of the fortress used by the
Museum of the History and Geography of the Jeseník Region was also reconstructed (CZK 10 million).
As for investments in educational infrastructure, there is no doubt that the construction of a canteen facility with a kitchen at
the Hejčín Grammar School was the most important one, given the fact that it cost CZK 117 million. The kitchen of the Higher
Trade School and Secondary Industrial School in Šumperk was also modernised (CZK 22.1 million).
In accordance with the policy statement, the Region made financial donations to patients in relation to regulating the fees
which must be paid by patients for the healthcare provided to them. In 2009, a total of CZK 36.3 million was spent on such
donations.
Investments to support barrier-free access to social service institutions were also made in 2009. The Social Services in Šumperk
built a lift for CZK 3.4 million, the Home and Residence for Senior Citizens in Chválkovice extended its lift with a barrier-free
platform (CZK 1.6 million) and the Home for Senior Citizens in Štíty built a new lift for CZK 4.9 million.
Nearly 52 million crowns were used by the Olomouc Region to support projects of a regional or supraregional nature, which
promote the fellow-feeling of its citizens or increase their awareness with respect to our Region. All the projects which were
supported are listed in this report.
Learning about the successes and problems of citizens living in the municipalities with extended powers was the reason behind
the second series of off-site meetings of the Board of the Olomouc Region in the districts of Prostějov, Šumperk and Jeseník.
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As regards the cooperation with our partner regions abroad, I would like to highlight that we met representatives of all the
partner regions of the Olomouc Region on the occasion of the celebrations of the 20th anniversary of 17 November 1989,
which took place from 16 to 19 November 2009.
With respect to tourism, an area which is very important for the development of the Region, the Region co-funded three
important projects with a total of CZK 700,000. These were the celebrations of the 210th anniversary of the birth of Vincenz
Priessnitz, the founder of the first hydrotherapeutic institution in the world, and the promotion of his legacy and the promotion
and organisation of the Gold Panning Championship of the Czech and Slovak Republics and the presentation of the region
before the championship. Last but not least, a contribution was made to the maintenance of cross-country skiing tracks in the
Jeseníky Mountains. Every year, the Olomouc Region also gives financial support to the Czech Tourist Club to renew hiking
signs. In 2009, the contribution amounted to CZK 400,000.
The annual report also contains information about the members of the regional assembly, board, committees and commissions
in this period, and information about the economy of the region and the situation regarding its property. The final budget
volume in 2009 amounted to CZK 11.5 billion and the value of all the property at the end of the year was CZK 25.1 billion. Not
only did the Region avoid getting into debt, but despite the impact of the world economic and financial crisis on the Czech
economy the Region achieved a usable surplus of CZK 71.7 million.
The Regional Authority is also a partner for the citizens. In order to understand its structure better, we include a systematic
organisational chart of its departments, with information about the number of employees and their education. For the sake of
completeness, we also include a list of all allowance organisations and their websites and e-mail addresses.
Many important events took place in 2009. An overview shows the most important moments and events in the Olomouc
Region in each month.
Although it is not possible to include all the activities of the Olomouc Region in full and in detail, we hope that it is clear that we
managed to maintain the development of the Region at an appropriate level even during times of financial and economic crisis.
Let us continue with it together.

Martin Tesařík
President of the Olomouc Region
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Střešní zahrada zámku v Lipníku nad Bečvou
The roof garden of the Lipník nad Bečvou Chateau

Jeseník
Jeseník

Arcidiecézní muzeum v Olomouci
Archdiocesan Museum in Olomouc

Pobočka Krajského soudu Ostrava v Olomouci
Branch Office of the Ostrava Regional Court
in Olomouc

Národní dům v Prostějově
National House in Prostějov

Šumperk
Šumperk

OLOMOUCKÝ KRAJ V ČÍSLECH
Zábřeh
Zábřeh

Mohelnice
Mohelnice

Uničov
Uničov
Šternberk
Šternberk

Rozloha

Litovel
Litovel

Libavá
Libavá
Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje
i do její severní části. Celková výměra kraje 5 267 km2 tvoří
Konice
Konice
6,7 % z celkové rozlohy České republiky. Svou rozlohou se řadí
Olomouc
Olomouc
Hranice
Hranice
k menším regionům a zaujímá osmé místo mezi 14 kraji v ČR.
Olomoucký kraj má na severu 104 km dlouhou mezistátní
Lipník
Lipník
nad
nadBečvou
Bečvou
hranici s Polskem, na východě sousedí s MoravskoslezProstějov
Prostějov
Přerov
Přerov
ským krajem, na jihu se Zlínským a Jihomoravským krajem
a na západě s krajem Pardubickým.
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 280 517 hektarů, tj. 53,3 % (v ČR 53,7 %) 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 (48,5 %).

Počet obyvatel
Olomoucký kraj je počtem 642 041 obyvatel (k 31. 12. 2009) šestým nejlidnatějším mezi 14 kraji v České republice, tj. 6,1 % z celkového počtu obyvatel České republiky.

Počet obcí
Obyvatelé Olomouckého kraje žijí v 398 obcích, z nichž má 30 přiznaný statut města a 12 statut městyse. V městech bydlí 57,1 %
obyvatel z celkového počtu osob Olomouckého kraje, v městysech 2,6 %. Statutárními městy jsou krajské město Olomouc
a město Přerov.
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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 57,4 obyvatel/km2, na Šumpersku 94,8 obyvatel/km2, na Olomoucku 143,1 obyvatel/km2, na Prostějovsku 143,2 obyvatel/km2 a na Přerovsku 159,0 obyvatel/km2.

Struktura obyvatel
Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje odpovídá průměru České republiky. Demografický vývoj Olomouckého kraje lze
za uplynulých 18 let (1991–2009) charakterizovat pokračujícím úbytkem osob předproduktivního věku (0–14 let) a zvyšujícím se
početním stavem poproduktivní složky obyvatelstva nad 60 let.
Dětí do 15 let žilo k 31. 12. 2009 v našem kraji necelých 91 tisíc (90 938), což představovalo 14,2 % podíl z celkového počtu
obyvatel kraje. Obyvatel ve věku 15–64 let bylo 70,3 % a osob nad 65 let věku představovalo 15,5 % z celkového počtu.
Průměrný věk obyvatel v Olomouckém kraji celkově činil 40,7 let (muži 39,2 let a ženy 42,2 let) a byl o málo vyšší než v celé České
republice (40,6).

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. 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).

Počet obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2009
Předběžné
výsledky

Stav na počátku období – 1. 1. 2009

Střední stav obyvatelstva

Celkem

muži

ženy

Celkem

muži

ženy

Celkem

muži

ženy

642 137

313 721

328 416

641 945

313 625

328 320

642 041

313 601

328 440

41 404

20 560

20 844

41 318

20 524

20 794

41 255

20 498

20 757

Olomouc

231 339

112 353

118 986

231 472

112 377

119 095

231 843

112 479

119 364

Prostějov

110 159

53 629

56 530

110 215

53 646

56 569

110 214

53 682

56 532

Přerov

134 722

65 921

68 801

134 510

65 850

68 660

134 324

65 765

68 559

Šumperk

124 513

61 258

63 255

124 430

61 228

63 202

124 405

61 177

63 228

kraj celkem

Stav na konci období – 31. 12. 2009

v tom okresy
Jeseník

Zdroj: ČSÚ Olomouc (http://www.olomouc.czso.cz/)
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Vila Stomix – Žulová
Stomix Villa in Žulová

Nemocnice Prostějov
Prostějov Hospital

Jeseník
Jeseník

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
Science Faculty of Palacký University in Olomouc

Vědecká knihovna v Olomouci
Research Library in Olomouc

Šumperk
Šumperk

OLOMOUC REGION
IN NUMBER

Zábřeh
Zábřeh

Mohelnice
Mohelnice

Uničov
Uničov
Šternberk
Šternberk

Area

Litovel
Litovel

Libavá
Libavá
The Olomouc Region is located in the central part of Moravia,
with some areas reaching over to its northern part as well. The
Konice
Konice
total area of the region is 5,267 km2, which amounts to 6.7 %
Olomouc
Olomouc
Hranice
Hranice
of the Czech Republic's total area. This makes it one of the
smaller regions, namely the eighth by area out of the Czech
Lipník
Lipník
nad
nadBečvou
Bečvou
Republic's 14 regions. The Olomouc Region has a 104 km long
Prostějov
Prostějov
Přerov
Přerov
international border with Poland in the north, borders on the
Moravian-Silesian Region in the east, the Zlín and Southern
Moravian Region in the south and the Pardubice Region in the
west.
In terms of geography, the region is divided into the
mountainous northern part with the Jeseníky range and the
highest peak Praděd (1,492 m above sea level). The southern
part is formed by the lowlands of Haná. The river Morava runs through the region, with the region's lowest point situated on the
river's surface near Kojetín in the Přerov district (190 m above sea level).
Agricultural soil takes up 280,517 hectares, that is 53.3 % (the percentage for the whole Czech Republic being 53.7 %) of the
region's total cultivated area. Also significant is wooded area (34.8 % of the region's total area), particularly in the north, in the
districts of Jeseník (59.4 %) and Šumperk (48.5 %).

Population
With 642,041 inhabitants (as of 31 December 2009), the Olomouc Region is the sixth most populous region out of 14 in the
Czech Republic and accounts for 6.1% of the total number of inhabitants of the Czech Republic.
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Number of municipalities
The citizens of the Olomouc Region live in 398 municipalities, with 30 of those officially recognized as cities and 12 as towns.
Cities hold 57.1 % of all citizens of the Olomouc Region, while 2.6 % live in the region's towns. There are two statutory towns:
Olomouc, the seat of the region, and Přerov.

Population density
The average population density of 121.9 per km2 places the region among the Czech regions with an average population
density. However, population density varies greatly between the individual districts – e.g. in Jesenicko, average density reaches
only 57.4 per km2, in Šumpersko 94.8 per km2, in Olomoucko 143.1 per km2, in Prostějovsko 143.2 per km2 and in Přerovsko
159.0 per km2.

Population structure
The age structure of the inhabitants of the Olomouc Region corresponds to the average for the Czech Republic. In demographic
terms, in the Olomouc Region there has been a decrease in the number of inhabitants of pre-productive age (0–14 years) over
the past 18 years (1991–2009) and there has been a continuous increase in the number of inhabitants of post-productive age
(over 60).
As of 31 December 2009, nearly 91,000 (90,938) children below the age of 15 lived in our region, which is 14.2% of the total
number of inhabitants of the region. 70.3% of the inhabitants were between 15 and 64 and 15.5% above the age of 65.
The average age of the population of the Olomouc Region was 40.7 years (men 39.2 and women 42.2) and was slightly above
the average of the Czech Republic (40.6).

Territory
The Olomouc Region consists of 5 districts – Jesenicko, Olo-moucko, Prostějovsko, Přerovsko and Šumpersko. In terms of
administration, the Olomouc Region and the Zlín Region form the Region of Unity NUTS II – Central Moravia. There are 13 administrative units of municipalities with extended administration and 20 administrative units of municipalities with a municipal
authority. There are also the so-called microregions, based on the principle of voluntary incorporation (38 are currently
registered, with 34 of them being legal entities).

The population of the Olomouc Region and its districts as of 31 December 2009
Preliminary
results

Status at the beginning
as per 1st January 2009
Total

men

women

Total

642 137

313 721

328 416

641 945

41 404

20 560

20 844

Olomouc

231 339

112 353

Prostějov

110 159

Přerov
Šumperk

Region in total

Status at the end
31st December 2009

Mean status of population
men

women

Total

men

women

313 625

328 320

642 041

313 601

328 440

41 318

20 524

20 794

41 255

20 498

20 757

118 986

231 472

112 377

119 095

231 843

112 479

119 364

53 629

56 530

110 215

53 646

56 569

110 214

53 682

56 532

134 722

65 921

68 801

134 510

65 850

68 660

134 324

65 765

68 559

124 513

61 258

63 255

124 430

61 228

63 202

124 405

61 177

63 228

for the Districts of
Jeseník

Source: ČSÚ Olomouc (http://www.olomouc.czso.cz/)
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STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY
OLOMOUCKÉHO KRAJE

Stav k 31. 12. 2009

OLOMOUCKÝ KRAJ

Volené orgány
Zastupitelstvo kraje

Rada kraje

(55 členů)

(11 členů)

Iniciativní a kontrolní orgány
zastupitelstva

Iniciativní a poradní orgány
rady

Zvláštní orgány kraje zřízené
podle zákona

Finanční
výbor
JUDr. Ing. Petr Wisiński
předseda

Komise
pro dopravu
Mgr. Alexandr Kaňovský
předseda

Hejtmanem Olomouckého
kraje byly zřízeny tyto
zvláštní orgány:

Kontrolní
výbor
Ing. Václav Šmíd
předseda

Komise
pro informatiku
Mgr. Stanislav Linhart
předseda

Výbor
pro regionální rozvoj
František Kubíček
předseda

Komise pro kulturu
a památkovou péči
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková

předsedkyně

Výbor
pro rozvoj cestovního ruchu
Ing. Vladimír Mikulec
předseda

Komise
pro legislativu
Ing. Naděžda Studecká
předsedkyně

Výbor pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost
Prof. PhDr. František
Mezihorák, CSc. Dr.h.c.
předseda

Komise pro majetkoprávní
záležitosti
Bc. Dalibor Horák
předseda

Výbor
pro zdravotnictví
Doc. MUDr. Jaroslav
Vomáčka, Ph.D.
předseda

Komise
pro mládež a sport
Mgr. Jiří Zemánek
předseda
Komise pro prevenci kriminality
a drogových závislostí
Mgr. Ing. Jaromír Dvořák
předseda
Komise pro rodinu a sociální
záležitosti
RNDr. Alena Rašková
předsedkyně
Komise pro rozvoj venkova
a zemědělství
Mgr. Ivo Slavotínek
předseda
Komise pro vnější
vztahy
Bc. Miroslav Petřík
předseda
Komise
pro životní prostředí
Ing. Petr Mimra
předseda
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Hejtman

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 39a) poradní sbor.
Poradní sbor doporučuje
pro určité dítě vedené
v evidenci krajského úřadu
podle § 22 odst. 2 vhodné
žadatele vedené krajským
úřadem nebo ministerstvem
v evidenci žadatelů.
Hejtman jmenuje předsedu
poradního sboru, jeho
zástupce a ostatní členy
poradního sboru.

Krajský úřad

STRUCTURE OF THE OLOMOUC REGION
PUBLIC ADMINISTRATION

As of 31 December 2009
Elected bodies

THE OLOMOUC REGION

Regional Assembly
(55 members)

Regional Council
(11 members)

President
of the Olomouc Region

Initiative and auditing
bodies of the Assembly

Initiative and Advisory
Bodies of the Council

Special Regional Bodies
instituted by law

Financial
Commission
Petr Wisiński
Chairman

Transport
Committee
Alexandr Kaňovský
Chairman

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

Auditing Practices
Commission
Václav Šmíd
Chairman

Informatics
Committee
Stanislav Linhart
Chairman

Committee for Regional
Development
František Kubíček
Chairman

Culture & Historic Building
and Monument Care

Tourism Development
Commission
Vladimír Mikulec
Chairman

Legislation
Committee
Naděžda Studecká
Chairman

Education & Training
Commission,
Employment Commission
František Mezihorák
Chairman

Property law
Committee
Dalibor Horák
Chairman

Health
Commission
Jaroslav Vomáčka, Ph.D.
Chairman

Šárka Krákorová Pajůrková

Chairman

Youth & Sports
Committee
Jiří Zemánek
Chairman
Crime & Drug Addiction
Prevention
Jaromír Dvořák
Chairman
Family & Social Affairs
Committee
Alena Rašková
Chairman
Country Advancement &
Agriculture Committee
Ivo Slavotínek
Chairman
Commission
for External Relations
Miroslav Petřík
Chairman

Regional Autority

Emergency Council of the
Olomouc Region
Emergency Council of the
Olomouc Region is in terms
of the Law No. 240/2000 Sb
the coordinating body to
control emergency
situations, based on
altering several laws
(emergency law). The
President of the Region is
the chairman of the
Emergency Council and he
has to appoint particular
members of the Regional
Emergency Council
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
Autority in terms of § 22
odst. 2 suitable applicants
filed by the Regional
Autority 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.

Environment
Committee
Petr Mimra
Chairman
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SAMOSPRÁVA OLOMOUCKÉHO KRAJE
THE AUTONOMOUS OLOMOUC REGION ADMINISTRATION

ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE
ASSEMBLY OF THE OLOMOUC REGION
Zákonné vymezení
Olomoucký kraj je samostatně spravován zastupitelstvem, které rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti.
Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje zastupitelstvo, 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.

Legal definition
The Olomouc Region is autonomously governed by its Assembly, a body which makes decisions concerning affairs falling within
the scope of the region's autonomous administration. Concerning affairs falling within the scope of state administration, the
Assembly only makes decisions in the cases where this is explicitly prescribed by the law.
The Assembly is the only administrative body of the region arising directly from the country's constitution and having direct
democratic legitimacy based on public elections. The Assembly is the main and supreme administrative body within the
autonomous region.

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

Zastupitelstvu je dále mj. vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech kraje:
nabytí a převod nemovitých věcí,
poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické
osobě v kalendářním roce,
poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým 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,
poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití...
Zastupitelstvo kraje je voleno na 4 roky obyvateli kraje.
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 č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje má 55 členů.
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PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE
MEMBERS OF THE ASSEMBLY OF THE OLOMOUC REGION
Stav k 31. 12. 2009
As of 31 December 2009

KSČM

ČSSD

ODS

KSČM

KDU–ČSL

27 křesel

13 křesel

10 křesel

5 křesel

PaedDr. Karel Crhonek
Dr. Alexander Černý
Ing. Pavel Drmola
Mgr. Ing. Jaromír Dvořák
– rezignace ke dni 13. 2. 2009 (UZ/4/2/2009)
Ivana Dvořáková
Ing. Jaroslav Faltýnek
MUDr. Michael Fischer
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
– rezignace ke dni 13. 2. 2009 (UZ/4/2/2009)
Mgr. Alena Hlavešová
MUDr. Pavel Holík
Bc. Dalibor Horák
Ing. Pavel Horák
MUDr. Jitka Chalánková
Josef Janíček
Mgr. Alexandr Kaňovský
Ing. Miroslav Kapoun, MBA
Hana Kaštilová Tesařová
Věra Kocianová
– nástup k 14. 2. 2009 (UZ/4/2/2009)
Ing. Josef Kopečný
RNDr. Ivan Kosatík
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
František Kubíček
Mgr. Yvona Kubjátová
Ing. Hana Lebedová
Mgr. Stanislav Linhart
Mgr. Alois Mačák
Ing. Miroslav Marek
Ing. Pavel Martínek

Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr.h.c.
Ing. Vladimír Mikulec
Ing. Petr Mimra
Ing. Zdeněk Muroň
RSDr. Josef Nekl
Martin Novotný
Mgr. Blahoslav Papajk
Mgr. Eva Pavličíková
Bc. Miroslav Petřík
Mgr. Petr Polášek
Ing. Dušan Pořízka
Mgr. Radovan Rašťák
Ing. Pavel Sekanina
Mgr. Ivo Slavotínek
Josef Sobotík
MUDr. Ivan Sumara
PhDr. Oldřich Svozil
– nástup k 14. 2. 2009 (UZ/4/2/2009)
Mgr. Svatopluk Ščudlík
JUDr. Otakar Šiška
Ing. Václav Šmíd
Pavel Šoltys, DiS.
Ing. Martin Tesařík
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
Milada Vašíčková
Miroslava Vlčková
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
JUDr. Ing. Petr Wisiński
Ing. Marek Zapletal
Mgr. Jiří Zemánek
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Přehled členů Zastupitelstva Olomouckého kraje k 31. 12. 2009
zvolených za jednotlivé volební strany (v pořadí dle počtu získaných mandátů):
Members of the Olomouc Region Assembly as of 31 December 2009
elected for the political parties (the order is based on the number of seats obtained):

ČSSD
PaedDr. Karel Crhonek
Mgr. Ing. Jaromír Dvořák
– rezignace ke dni 13. 2. 2009 (UZ/4/2/2009)
Ivana Dvořáková
Ing. Jaroslav Faltýnek
MUDr. Michael Fischer
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
– rezignace ke dni 13. 2. 2009 (UZ/4/2/2009)
MUDr. Pavel Holík
Mgr. Alexandr Kaňovský
Ing. Miroslav Kapoun, MBA
Hana Kaštilová Tesařová
Věra Kocianová
– nástup k 14. 2. 2009 (UZ/4/2/2009)
Ing. Josef Kopečný
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
Mgr. Yvona Kubjátová

Mgr. Alois Mačák
Ing. Pavel Martínek
Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr.h.c.
Ing. Vladimír Mikulec
Ing. Petr Mimra
Ing. Zdeněk Muroň
Mgr. Eva Pavličíková
Bc. Miroslav Petřík
Mgr. Radovan Rašťák
PhDr. Oldřich Svozil
– nástup k 14. 2. 2009 (UZ/4/2/2009)
Mgr. Svatopluk Ščudlík
Pavel Šoltys, DiS.
Ing. Martin Tesařík
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
Mgr. Jiří Zemánek

ODS
Ing. Pavel Drmola
Bc. Dalibor Horák
RNDr. Ivan Kosatík
Ing. Hana Lebedová
Mgr. Stanislav Linhart
Martin Novotný
Mgr. Blahoslav Papajk

Mgr. Petr Polášek
Ing. Dušan Pořízka
Ing. Pavel Sekanina
Josef Sobotík
JUDr. Ing. Petr Wisiński
Ing. Marek Zapletal

KSČM
Dr. Alexander Černý
Mgr. Alena Hlavešová
Josef Janíček
Ing. Miroslav Marek
RSDr. Josef Nekl

MUDr. Ivan Sumara
Ing. Václav Šmíd
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
Milada Vašíčková
Miroslava Vlčková

KDU-ČSL
Ing. Pavel Horák
MUDr. Jitka Chalánková
František Kubíček
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Mgr. Ivo Slavotínek
JUDr. Otakar Šiška

ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE
ASSEMBLY OF THE OLOMOUC REGION
Přehled členů k 31. 12. 2009 zvolených za jednotlivé volební strany (v pořadí dle počtu získaných mandátů)
An overview of members elected for the political parties as of 31 December 2009
(the order is based on the number of seats obtained)

ČSSD

PaedDr. Karel Crhonek

Ivana Dvořáková

Ing. Jaroslav Faltýnek

MUDr. Michael Fischer

MUDr. Pavel Holík

Mgr. Alexandr Kaňovský

Ing. Miroslav Kapoun, MBA

Hana Kaštilová Tesařová

Věra Kociánová

Ing. Josef Kopečný

Mgr. Šárka Krákorová
Pajůrková

Mgr. Yvona Kubjátová

Mgr. Alois Mačák

Ing. Pavel Martínek

Prof. PhDr. František
Mezihorák, CSc., Dr.h.c.

Ing. Vladimír Mikulec

Ing. Petr Mimra

Ing. Zdeněk Muroň

Mgr. Eva Pavličíková

Bc. Miroslav Petřík

Mgr. Radovan Rašťák

PhDr. Oldřich Svozil

Mgr. Svatopluk Ščudlík

Pavel Šoltys

Ing. Martin Tesařík

Doc. MUDr. Jaroslav
Vomáčka, Ph.D., MBA

Mgr. Jiří Zemánek
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15

ODS

Ing. Pavel Drmola

Bc. Dalibor Horák

RNDr. Ivan Kosatík

Ing. Hana Lebedová

Mgr. Stanislav Linhart

Martin Novotný

Mgr. Blahoslav Papajk

Mgr. Petr Polášek

Ing. Dušan Pořízka

Ing. Pavel Sekanina

Josef Sobotík

JUDr. Ing. Petr Wisiński

Dr. Alexander Černý

Mgr. Alena Hlavešová

Josef Janíček

Ing. Miroslav Marek

RSDr. Josef Nekl

MUDr. Ivan Sumara

Ing. Václav Šmíd

Bc. Vladimír Urbánek, DiS.

Milada Vašíčková

Miroslava Vlčková

MUDr. Jitka Chalánková

František Kubíček

Mgr. Ivo Slavotínek

Ing. Marek Zapletal

KČSM

KSČM

KDU – ČSL

Ing. Pavel Horák
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JUDr. Otakar Šiška

Diskuze k bodům programu schůze Rady Olomouckého kraje
Discussion of the points of programme of the meeting of the Assembly of the Olomouc Region

RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
COUNCIL OF THE OLOMOUC REGION
Zákonné vymezení
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.

Legal definition
The Council is the executive body of the region within the scope of its autonomy. During the period of execution of its duties, the
Council answers to the region's Assembly. The Council can only make decisions concerning affairs within the scope of state
administration in cases where this is explicitly prescribed by the law.
The Council consists of the region's President, his deputies, and other members of the Council.

Radě je mj. vyhrazeno:
zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem,
ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti a kontrolovat jejich plnění,
vydávat nařízení kraje, ...

Rada rozhoduje mj. o těchto majetkoprávních úkonech kraje:
o poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím
v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury a vzdělávání, vědy,
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany 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,
o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz,
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 č. 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.
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PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE
MEMBERS OF THE COUNCIL OF THE OLOMOUC REGION
Stav k 31. 12. 2009
As of 31 December 2009

ČSSD

ODS

KDU–ČSL

8 křesel

2 křesla

1 křeslo

MUDr. Michael Fischer
MUDr. Pavel Holík
Ing. Pavel Horák
RNDr. Ivan Kosatík
Mgr. Yvona Kubjátová
Mgr. Alois Mačák

Ing. Pavel Martínek
Mgr. Eva Pavličíková
Mgr. Radovan Rašťák
Ing. Pavel Sekanina
Ing. Martin Tesařík

Přehled volebních stran a jejich představitelů v radě Olomouckého kraje
platné k 31. 12. 2009
An overview of political parties and their representatives in the Olomouc Region
valid as of 31 December 2009

ČSSD
MUDr. Michael Fischer*
MUDr. Pavel Holík
Mgr. Yvona Kubjátová*
Mgr. Alois Mačák*

ODS
RNDr. Ivan Kosatík*
Ing. Pavel Sekanina*

KDU – ČSL
Ing. Pavel Horák*
* uvolnění členové Zastupitelstva Olomouckého kraje
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Ing. Pavel Martínek
Mgr. Eva Pavličíková
Mgr. Radovan Rašťák*
Ing. Martin Tesařík*

SLOŽENÍ RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE
STRUCTURE OF THE COUNCIL OF THE OLOMOUC REGION
Složení a vymezení kompetencí platné k 31. 12. 2009
The structure and definition of competences as of 31 December 2009
Hejtman kraje
President of the Olomouc Region

Ing. Martin Tesařík
Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů v oblasti
krizového řízení, vnějších vztahů, cestovního ruchu, programů EU a investic
The Assembly put him in charge of concrete tasks in the area of crisis
management, external relations, tourism, EU programmes and investments

1. náměstek hejtmana
1st Deputy to the President

Náměstek hejtmana
Deputy to the President

Náměstek hejtmana
Deputy to the President

MUDr. Michael Fischer

RNDr. Ivan Kosatík

Mgr. Alois Mačák

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních
úkolů v oblasti zdravotnictví
The Assembly put him in charge of concrete tasks
in the area of health care

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních
úkolů v oblasti majetku a financí
The Assembly put him in charge of concrete tasks
in the area of property and finances

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních
úkolů v oblasti dopravy
The Assembly put him in charge of concrete tasks
in the area of transport

Náměstek hejtmana
Deputy to the President

Náměstek hejtmana
Deputy to the President

Náměstek hejtmana
Deputy to the President

Ing. Pavel Horák

Mgr. Radovan Rašťák

Ing. Pavel Sekanina

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních
úkolů v oblasti regionálního rozvoje, životního
prostředí a zemědělství
The Assembly put him in charge of concrete tasks
in the area of regional development,
environment and agriculture

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních
úkolů v oblasti kultury, péče o památky, tělovýchovy,
sportu a volného času
The Assembly put him in charge of concrete tasks
in the area of culture, care of historical monuments,
physical education, sport and leisure time

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních
úkolů v oblasti školství
The Assembly put him in charge of concrete tasks
in the area of education

Náměstkyně hejtmana
Deputy to the President

Mgr. Yvona Kubjátová
Zastupitelstvo jí svěřilo zabezpečování konkrétních
úkolů v oblasti sociálních věcí
The Assembly put her in charge of concrete tasks
in the area of social affairs

Člen rady kraje
Regional Council
member

Člen rady kraje
Regional Council
member

Členka rady kraje
Regional Council
member

MUDr. Pavel Holík

Ing. Pavel Martínek

Mgr. Eva Pavličíková
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KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
REGIONAL AUTHORITY OF THE OLOMOUC REGION
Krajský úřad Olomouckého kraje má za sebou náročný rok 2009, v němž musel
reagovat na významné změny vyvolané jak vnějšími, tak vnitřními okolnostmi.
Změnou přicházející zvenčí mám na mysli realizaci nových kroků v oblasti
informatizace veřejné správy, takzvaného eGovernmentu. V průběhu roku jsme se
zabývali zejména projekty souvisejícími s územním plánováním a poskytováním
služeb prostřednictvím technologických center. V roce 2009 se krajský úřad musel
vypořádat i s novým prvkem v úřední komunikaci - datovými schránkami. Spuštění
celého systému se ukázalo jako velmi dobrý krok, během prvních tří měsíců
fungování datových schránek jsme přijali a odeslali bezmála 10 tisíc zpráv. Krajský
úřad se při zavádění datových schránek nesoustředil pouze na svou vlastní
agendu, ale pomohl také svým příspěvkovým organizacím a obcím ve svém
územním obvodu, a to školeními a e-learningovými kurzy.
Další změnou vyvolanou vnějšími okolnostmi, na které však samospráva musela
reagovat konkrétními kroky, pak byla realizace úsporných opatření. Ta souvisela se
snížením výnosů z daňových příjmů způsobeným ekonomickou situací našeho
státu. Krajskému úřadu se podařilo najít rozumnou míru úspor provozních výdajů.
Významným počinem uvnitř krajského úřadu byla změna organizační struktury úřadu. Podstatou změny je zřízení nového
odboru investic a evropských programů, který převzal část agendy dosavadního ekonomického odboru, odboru strategického
rozvoje kraje a odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Do roku 2009 tak vstupovalo šestnáct odborů krajského úřadu s počtem
499 zaměstnanců, přičemž limit schválený Radou Olomouckého kraje činil 515. Zaznamenáváme neustálý zájem uchazečů
o pracovní místa na krajském úřadě. V průběhu roku proběhlo 32 výběrových řízení, v nichž se o zaměstnání ucházelo
820 zájemců. K 31. 12. 2009 průměrný věk zaměstnance dosahoval 41,3 roků. Oproti roku 2008 vzrost počet vysokoškolsky
vzdělaných zaměstnanců o 4,6% na celkových 70,6 %.
V roce 2009 zaevidoval Krajský úřad Olomouckého kraje 233 podání nazvaných stížnost. Z tohoto počtu bylo 9 stížností
důvodných nebo částečně důvodných. V průběhu roku vydali zaměstnanci úřadu 12 209 rozhodnutí v prvním stupni a 3 504 rozhodnutí v druhém stupni, což je o 1 000 rozhodnutí více jak v roce 2008. V oblasti samosprávné se úřad významně podílel na
přípravě materiálů pro radu kraje a zastupitelstvo kraje, pro jednání výborů a komisí. Během roku 2009 proběhlo celkem
9 zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, na nichž bylo přijato 264 usnesení, a 25 schůzí Rady Olomouckého kraje,
na nichž bylo přijato 1 238 usnesení. Pro tato jednání zaměstnanci úřadu zpracovali a následně předložili celkem 1044 dokumentů do Rady Olomouckého kraje a 244 materiálů do Zastupitelstva Olomouckého kraje.
Krajský úřad v průběhu roku 2009 provedl celkem 1 633 kontrol u příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem,
u obcí, fyzických a právnických osob. Krajský úřad je kontrolním orgánem, ale současně je kontrole také podroben, a to ze strany
ústředních správních úřadů a jiných orgánů. V roce 2009, v souladu s plánem kontrol ministerstva vnitra, neproběhla žádná
kontrola výkonu přenesené působnosti, zato byly provedeny 3 kontroly výkonu samostatné působnosti, každoroční kontrola
okresní správy sociálního zabezpečení, Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a dále byla vykonána kontrola
Finančním úřadem v Olomouci. Všechny kontroly byly bez nálezu. Také v roce 2009 ministerstvo financí prověřilo hospodaření
Olomouckého kraje. Z provedeného přezkumu hospodaření vyplynulo, že rozpočet a účetnictví Olomouckého kraje za rok 2009
jsou v souladu se všemi právními předpisy a zobrazují věrně stav jeho hospodaření.

Libor Kolář
ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje

20

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

STATISTICKÁ DATA KRAJSKÉHO ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE
K 31. 12. 2009
Fyzický počet zaměstnanců

504

Limit počtu zaměstnanců schválený radou pro rok 2009

515

Počet výběrových řízení v roce 2009

32

Počet přihlášených uchazečů

820

Vzdělanostní struktura zaměstnanců k 31. 12. 2009
Dosažené vzdělání

Počet zaměstanců

Vysokoškolské

356

Středoškolské

137

Vyšší odborné

11

Celkem

504

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2009
Roky

Počet zaměstanců
20–30 let

90

31–40 let

165

41–50 let

140

51 let a více

109

Celkem

504

OLOMOUCKÝ KRAJ
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO ÚŘADU
OLOMOUCKÉHO KRAJE K 31. 12. 2009
ředitel
krajského úřadu

tajemnice

Bc. Ing. Libor Kolář

Ing. Vrbová

kancelář hejtmana

oddělení
vnějších vztahů

Ing. Niče

kancelář ředitele
Mgr. Doleželová
odbor majetkový
a právní
Mgr. Kamasová
odbor správní
a legislativní
Mgr. Mazánková

Ing. Brabcová, Ph.D.
oddělení hospodářské správy
P. Číhal
oddělení
správy majetku

oddělení tiskové
I. Heger
oddělení personál.
věcí a vzdělávání
Ing. Plachá

oddělení
krizového řízení

oddělení
organizační

oddělení
cestovního ruchu

A. Hložková

T. Vyhnálková

A. Křetínská

oddělení
ochrany přírody
Ing. Švecová
Honzáková

oddělení integrované prevence

oddělení
financování školství
RNDr. Vlasák

oddělení účetních
analýz ve školství

oddělení kontroly
Bc. Punčochářová

pověřena zastupováním

oddělení právní

Mgr. Bartoň

JUDr. Neumannová,
Ph.D.

oddělení správní

oddělení
přestupkové

oddělení
legislativy a dozoru

Mgr. Kiliánová

Mgr. Calábková

Ing. Garláthy

odbor informačních
technologií

oddělení informačních systémů

oddělení aplikací
@ podpory

oddělení technické
a systémové

Mgr. Šafránek

Mgr. Turovský, MBA

Mgr. Kaňák

Ing. Russnák

odbor ekonomický

oddělení rozpočtu
a financování

Ing. Juřena

Ing. Vítková

oddělení majetkové
oddělení účetnictví
a správní
RNDr. Vaidová
Ing. Obrusník

odbor strategického
rozvoje kraje

oddělení územního
plánu a staveb. řádu

oddělení regionálního rozvoje

Ing. Pruknerová

Bc. Ing. Mazurová

Ing. Novotná

odbor životního prostředí a zemědělství

oddělení lesnictví

oddělení vodního
hospodářství

oddělení ochrany
životního prostředí

Ing. Veselský

Ing. Musil

V. Kubišová

Ing. Ochmanová

odbor školství, mládeže
a tělovýchovy

oddělení organizačně správní

oddělení krajského
vzdělávání

oddělení mládeže
a sportu

Mgr. Gajdůšek, MBA

JUDr. Skopalová

PhDr. Goš

Mgr. Švec

odbor sociálních věcí

oddělení
sociální pomoci

oddělení sociálně-právní ochrany

Mgr. Bc. Vočka

Mgr. Podivínský

oddělení
sociálních služeb
Mgr. Hemžská

odbor zdravotnictví

oddělení
zdravotní péče

oddělení správní

MUDr. Štefková

Mgr. Bc. Vilímovská

PhDr. Čožíková

Mgr. Hanák

pověřena zastupováním

pověřen zastupováním

oddělení ekonomické a právní
Ing. Medková

oddělení financování zdravotnictví
Ing. Vrbecký, MBA

odbor dopravy a silničního hospodářství

oddělení
veřejné dopravy

oddělení silničního
hospodářství

oddělení silniční
dopravy

oddělení IDS

Ing. Kocourek

Mgr. Tomík

Ing. Růžička

Ing. Suchánek

pověřen zastupováním

odbor kultury
a památkové péče

oddělení kultury

oddělení
památkové péče

PhDr. Garčic

PhDr. Pospěch

T. Nedbal

JUDr. Sedláčková

odbor Krajský
živnostenský úřad
Bc. Ing. Pivoda
útvar interního auditu
Ing. Zahradníček
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odbor investic a
evropských programů

oddělení přípravy
a realizace investic

oddělení veřejných
zakázek

oddělení grantových schemat

oddělení
projektového řízení

Ing. Kubín

Ing. Dlabal

Ing. Houserek

Ing. Klvaňová

Ing. Poles

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Mgr. Studený

Ing. Maňáková

oddělení
PR a produkce

ORGANIZATION STRUCTURE OF THE REGIONAL AUTORITY
OF THE OLOMOUC REGION AS OF 31 DECEMBER 2009

CEO

Secretary

L. Kolář

R. Vrbová

Prezident's office

Internal Relations
Section

L. Niče

CEO's office
L. Doleželová
Property and Law
Department
H. Kamasová

J. Brabcová, Ph.D.

Information and
Public Relations
Section
I. Heger

Emergency
Management
Section
A. Hložková

Personnel and Training Section
I. Plachá

Z. Punčochářová

Economic
Administration
Section
P. Číhal

Authorized to represent the head department

Property
Administration
Section
T. Bartoň

H. Neumannová,
Ph.D.

Administrative
Section

Transgression
Section

P. Garláthy

H. Kiliánová

Information Technology
Department

Information
Systems
Section
P. Turovský

Application
and Support
Section
P. Kaňák

Technical
and System
Section
I. Russnák

Budget
and Funding
Section
P. Vítková

Property
and Administrative
Section
M. Obrusník

Accountancy
Section

Strategic Regional
Development
Department
M. Pruknerová

Regional Planning
and Building regulations Section
H. Mazurová

Regional
Development
Section
M. Novotná

Environment and
Agriculture Department

Forestry
Section

Water Supply
Section

J. Veselský

J. Musil

V. Kubišová

Environmental
Protection
Section
Z. Ochmanová

Education, Youth
and Sports Department

Organisation
and Administrative
Section
D. Skopalová

Regional Education
Section

Youth and Sport
Section

K. Goš

J. Švec

Social Security
Section

Social Services
Section

Z. Vočka

Social Security
and Legislative
Section
P. Podivínský

Health Services
Department

Health Care
Section

Administrative
Section

E. Štefková

L. Vilímovská

P. Hanák

Health Services
Funding
Section
P. Vrbecký

Transport and Road Management Department

Public Transport
Section

Z. Kocourek

J. Tomík

Road and Traffic
Management
Section
L. Růžička

Economic Department
J. Juřena

M. Gajdůšek
Social Department
M. Čožíková

P. Hemžská

Road Transport
Section
J. Suchánek

P. Pospěch

Investment and European
Programme Department

Investment
Section

Public Procurement
Department

Grant Schemes
Section

M. Kubín

P. Dlabal

A. Houserek

S. Klvaňová

Culture
Section

A. Křetínská

Nature Protection
Section
R. Švecová
Honzáková

Integrated
Prevention
Section
R. Studený

Education Funding
Section
L. Vlasák

Education
Account Analysis
Section
H. Maňáková

PR and Production
Department

V. Vaidová

Preservation
of Monuments
Section
M. Sedláčková

Culture and Preservation of Monuments
Department
J. Garčic

T. Vyhnálková

Legal Section

Mgr. Mazánková

J. Šafránek

Tourist trade
Section

Audit Section

Legislative and
Supervisory
Section
Š. Calábková

Administrative and
Legislative Department

Organisation
Section

Authorized to represent the head department

Economic
and Legislative
Section
P. Medková

Integrated
Transport System
Section
T. Nedbal
Authorized to represent the head department

Regional Trade
Supervisory
Department
F. Pivoda
Internal Audit
Department
J. Zahradníček
Project
Management
Section
P. Poles
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ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU

Kancelář Olomouckého kraje v Bruselu je stálým zastoupením kraje při Evropské unii. Byla oficiálně otevřena v březnu 2006.
Obecným posláním kanceláře je vyvinout a udržovat přímé kontakty s institucemi EU v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku
k ochraně zájmů Olomouckého kraje a jeho vlastní identity v evropském prostředí. Kancelář zajišťuje: institucionální reprezentaci,
propagaci kraje v EU, organizaci setkání a misí, technickou podporu, informační servis a publicitu.

Model spolupráce kanceláře v Bruselu a Olomouckého kraje

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ
INSTITUCE

SKUPINA EXPERTŮ

MÍSTNÍ PRACOVNÍ SKUPINA

KOORDINÁTORKA
V OLOMOUCI
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
(kontaktní osoba KÚOK)
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SOUHRN AKTIVIT ROKU 2009

Institucionální reprezentace
Hlavním cílem institucionální reprezentace a koordinace, v rámci EU, je účinný dialog s Evropskou komisí, Evropským parlamentem, Výborem regionů a dalšími významnými aktéry EU, včetně regionálních partnerů. Za největší úspěch dosažený v této
oblasti lze považovat iniciativy Zastoupení k předsednictví ČR v Radě EU. Zástupci kanceláře v Bruselu se pravidelně setkávali jak
se Stálým zastoupením ČR při EU, tak se zástupci krajů ČR v Bruselu (platforma CzechReg). Zastoupení také koordinovalo,
v rámci sítě EUREGHA, aktivity týkající se Předsednictví ČR v Radě EU v oblasti zdravotnictví. Důležitá byla rovněž přítomnost
Zastoupení na setkáních k Baltsko-jaderskému železničnímu koridoru a silničnímu koridoru TEN-T 25.

Propagace kraje
Účinná propagace Olomouckého kraje je zajištěna rovněž organizací cílených propagačních akcí, které pomáhají zviditelnit
Olomoucký kraj v Bruselu a posilují tak jeho renomé mezi ostatními evropskými regiony. Zastoupení Olomouckého kraje
v Bruselu se, v rámci partnerství BIRTH, znovu podílelo na organizaci nejvýznamnější akce pro regiony v Evropě, tzv. Open
Days. Spolu s partnerskými regiony zemí tzv. Visegradské čtyřky připravilo Zastoupení také výstavu nazvanou
„Sousedé.Přátelé.Rodina”, která se konala v Halles Saint Géry v Bruselu. Zastoupení prezentovalo Olomoucký kraj na Dni
otevřených dveří ve Výboru regionů. Společnou koncepcí zastoupení českých krajů v Bruselu byly tzv. Dny krajů ČR (CzechReg
Days), kde Olomoucký kraj působil jako koordinátor jedné ze 6 hlavních akcí, „Dvacítky: Generace nové Evropy“ (prezentováno
pod názvem „Twenties”). Další důležitou propagační akcí byla prezentace Academia filmu Olomouc v Bruselu.

Organizace setkání a mise
Do této oblasti patří organizace pravidelných setkání Místní pracovní skupiny, konzultace problematiky dotací se subjekty
z Olomouckého kraje, organizace seminářů a konferencí na evropská témata, propagace Zastoupení a jeho aktivit na místní
úrovni a kontakty s regionálním tiskem. Mezi nejdůležitější aktivity patřila podpora mezinárodnímu projektu Jesenické
rozvojové, o.p.s., a projektu Mois de l´Autre, do kterého bylo zapojeno Slovanské gymnázium v Olomouci. V rámci
předsednictví ČR v Radě EU Zastoupení uspořádalo v Olomouci dva semináře k tématu humanitární pomoci a veletrh s názvem
ICT Fair for Trust and Security Research. Program veletrhu byl připraven ve spolupráci s Evropskou komisí a ICT odborníky z celé
Evropské unie.

Technická podpora
Zde Zastoupení podporuje kraj v programovacích a vyjednávacích procedurách strukturálních fondů EU a v projektech
financovaných dalšími evropskými granty, realizuje školící aktivity pro úředníky a studenty, spolupracuje s krajem při organizaci
zahraničních misí a návštěv Evropských institucí. Zastoupení také vypracovává studie a koncepty zaměřené na konkrétní oblast
zájmu. Během roku 2009 přispěla kancelář Zastoupení v Bruselu k přípravě a prezentaci studie proveditelnosti regionálního
letiště Přerov v Evropské komisi. Mezi další důležité aktivity patřily především návrh školícího programu pro představitele
partnerského regionu Vojvodina, příprava a realizace stáží studentů UP v Olomouci a monitorování dvou strategických iniciativ,
a to Baltsko-jaderského železničního koridoru a silničního koridoru TEN-T 25.

Informační servis a publicita
Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu vydalo 24 čísel elektronického zpravodaje, který byl určen nejen občanům a všem
subjektům z Olomouckého kraje, ale i bruselské veřejnosti, institucím EU a evropským partnerům. Důležitým zdrojem informací
jsou rovněž dvojjazyčné internetové stránky, www.olomoucregioninbrussels.eu, tiskové zprávy o významných krocích
Zastoupení v Bruselu a zvláštní zprávy zaměřené na programy EU a evropské politiky. Ve spolupráci se zastoupeními českých
krajů v Bruselu zastoupení vytvořilo internetové stránky www.czechreg.eu, které sloužily k propagaci společných akcí krajů
v průběhu českého předsednictví. Informační tok byl dále doplněn vydáváním pravidelných Newsletterů CzechReg Days.
Zastoupení vypracovalo podkladový materiál se souhrnnými informacemi o účasti Olomouckého kraje na českém předsednictví
pro účely brožury Regiopa určené k publikaci Úřadem vlády. Zastoupení se též podílelo na přípravě podkladů pro Open Days,
brožury a zpravodaje BIRTH, dále pak katalogu a dalších propagačních materiálů k výstavám „Sousedé.Přátelé.Rodina”
a „Dvacítky: Generace nové Evropy“.
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MEZINÁRODNÍ PARTNERSTVÍ
OLOMOUCKÉHO KRAJE

REGION JIŽNÍ DÁNSKO (DÁNSKO)
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.
Dne 3. 6. 2008 byla ve Vejle podepsána nová dohoda o spolupráci regionu Jižní Dánsko s Olomouckým krajem.

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.

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.

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.

KOSTROMSKÁ OBLAST (RUSKÁ FEDERACE)
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.

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.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2009
IMPORTANT EVENTS IN 2009

LEDEN
1. 1.
Do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) vstoupil dopravce ČSAD Frýdek-Místek a. s. V rámci systému IDSOK zajišťuje tento dopravce městskou hromadnou dopravu (MHD) ve městě Hranice.
12. – 16. 1.
Semináře k Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Olomoucký kraj uspořádal pět seminářů
k programu pro rok 2009. Semináře pro obce do 2 tis. obyvatel proběhly ve všech okresech kraje.
13. – 18. 1.
Veletrh VACANTIEBEURS UTRECHT 2009. Kraj se prezentoval na největším a nejvýznamnějším veletrhu cestovního ruchu v Holandsku, který je provázen velmi vysokou návštěvností. Během 6 dnů navštívilo veletrh 132 961 návštěvníků.
Veletrh probíhal celkem ve 12 výstavních halách a účastnili se jej vystavovatelé z celého světa. Veletrhu jsme se zúčastnili společně
s Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, pod patronací agentury CzechTourism, v expozici České republiky o rozloze 391m2.
1
Prezentovalo se celkem 28 vystavovatelů, mezi nimi i 12 krajů ČR, dále pak města, turistické regiony a soukromé subjekty.
15. – 18. 1.
Veletrh REGIONTOUR BRNO 2009. V rámci čtyřdenní prezentace kraje na veletrhu proběhla jednání s několika
firmami (zejména s reklamními agenturami a médii). Dne 15. 1. 2009 v 10:00 se v rámci doprovodného programu pro odborníky
v cestovním ruchu uskutečnila tisková konference všech moravských krajů, kde hejtmani představili společný projekt „Morava
a Slezsko – region plný chutí a zážitků“. Dalším důležitým bodem veletrhu byl křest tohoto materiálu, který proběhl tentýž den
v 11:30 přímo ve veletržním pavilonu V. O expozici Olomouckého kraje, vybavenou vhodným propagačním materiálem, byl
2
tradičně velký zájem jak ze strany široké veřejnosti, tak i odborníků z oblasti cestovního ruchu.
17. – 25. 1.
Veletrh CMT STUTTGART 2009. Veletrh patří k nejvýznamnějším akcím cestovního ruchu v Německu a je určen
pro širokou veřejnost, která se zde sjíždí ze všech koutů západního Německa. Mimo Olomoucký kraj a statutární město Olomouc
se akce zúčastnily také kraje Jihočeský a Karlovarský, dále sdružení českých měst Česká inspirace a zástupci podnikatelského
sektoru (hotely, lázně …). Velký zájem byl především o poznávací turistiku na střední Moravě, přírodní atraktivity a aktivity v Je3
seníkách včetně pobytů v lázních.
15. – 18. 1.
Veletrh FERIEN MESSE VÍDEŇ 2009. Veletrh navštívilo více než 110 tisíc lidí a představilo se zde 71 zemí
z celého světa. Česká republika se tentokrát představila jako partnerská země. Společně s Olomouckým krajem se veletrhu
zúčastnilo statutární město Olomouc. Již tradičně měli návštěvníci zájem o město Olomouc, z nabídky Olomouckého kraje
4
nejvíce o kulturní a historické památky, dále pak o turistiku, zejména cykloturistiku a aktivní turistiku všeobecně.
19. 1. – 10. 11. Vzdělávací program pro pěstouny. Olomoucký kraj ve spolupráci s o.s. TRIADA – Poradenské centrum
připravil vzdělávací program pro pěstouny, který probíhal v rámci 8. setkání pěstounů v roce 2009. Programu se zúčastnilo
12 pěstounů z Olomouckého kraje. Vzdělávací program navázal na úspěšné akce z roku 2008.
21. 1.
Vznikla společnost Regionální letiště Přerov a. s. Společnost založily Olomoucký kraj, Zlínský kraj a město
Přerov. Hlavním úkolem založené společnosti je zajistit postupný rozvoj letiště a následný civilní provoz na letišti.
21. 1.
V návaznosti na volby do krajských zastupitelstev jmenovala Rada Olomouckého kraje nové členy Rad pro
kontrolu hospodaření zdravotnických zařízení – Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvková organizace,
Odborného léčebného ústavu neurologicko-geriatrického Moravský Beroun, příspěvková organizace a Zdravotnické záchranné
služby Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
1
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21. 1.
2. zasedání společného Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Glacensis. K financování byl
schválen 1 mikroprojekt s dopadem na území Olomouckého kraje s celkovou dotací přes 15 tis. eur.
21. 1.
Jednání Výboru Regionální rady. V průběhu roku 2009 se uskutečnilo celkem 8 jednání výboru, na kterých
bylo schváleno 21 projektů z Olomouckého kraje s celkovou dotací přes 880 mil. Kč a 6 výzev k předkládání žádostí o dotaci.
22. 1.
Předložení Žádosti o státní účelovou dotaci Krajského programu prevence kriminality na rok 2009
Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. Usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/5/51/2009 ze dne 22. 1. 2009
bylo schváleno podání žádosti o státní účelovou dotaci krajského programu prevence kriminality na rok 2009, která umožnila
Olomouckému kraji v dotačním programu přerozdělit v samostatné působnosti částku 1 987 000,- Kč.
22. – 25. 1.
Veletrh ITF SLOVAKIATOUR BRATISLAVA 2009. Veletrh ITF Slovakiatour je nejvýznamnější akcí tohoto druhu
na Slovensku. Zastoupeny byly hlavní destinace Evropy i některé mimoevropské. Olomoucký kraj se na veletrhu prezentoval
společně se sdružením Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu – a statutárním městem Olomouc. Zájem návštěvníků byl o oblast
Moravy jako velmi blízkou destinaci a byl zaměřen především na kulturní památky a zajímavosti, dále na možnosti pro sportovní
5
vyžití a ubytování.
23. 1. – 27. 11. Jednání Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči. V průběhu roku vedlo oddělení sociálně-právní
ochrany 10 jednání poradního sboru pro náhradní rodinnou péči.
23. – 25. 1.
Veletrh TOURISM EXPO OLOMOUC 2009. Olomoucký kraj se veletrhu zúčastnil v samostatném stánku
společně s oběma sdruženími cestovního ruchu (Střední Morava – SCR a Jeseníky – SCR). V rámci doprovodného programu se
uskutečnil odborný seminář na téma „Rozvoj cestovního ruchu“, kde jsme zabezpečili prezentaci projektu „Tvorba nových
produktů cestovního ruchu a komunikační aktivity na podporu návštěvnosti kraje“. Tradičně největší zájem byl o cyklomapy
6
a o turistické cíle kraje.
31. 1.
Vznikl nový klastr MedChemBio, který sdružuje 24 členů. Hlavním oborem klastru je oblast biologicky
aktivních látek, které nacházejí uplatnění jako léčiva. Na území Olomouckého kraje v současnosti působí čtyři klastry –
MedChemBio, Český nanotechnologický klastr, Informačně-technologický klastr a Moravskoslezský dřevařský klastr.
Vyhlášena výzva k programu – Studijní stipendium Olomouckého kraje. Cílem realizace dotačního programu je umožnit
žákům denní formy vzdělávání na středních školách a studentům na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách
studium na zahraničních středních a vysokých školách.

ÚNOR
1. 2.
Změna provozování dětské a stomatologické lékařské služby první pomoci, která je poskytována v areálu
Fakultní nemocnice Olomouc, a to v budově dětské kliniky a kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve všední dny
od 15:00 hod. do 7:00 hod., o víkendech a svátcích nepřetržitě 24 hodin. Došlo k výraznému rozšíření poskytování péče
občanům, zvýšení dostupnosti a kvality poskytované zdravotní péče.
1. 2.

4

Regulační poplatky ve výši 30, 60 a 90 Kč začíná Olomoucký kraj od tohoto data hradit v těchto zařízeních:
– Nemocnicích Prostějov, Přerov a Šternberk, provozovaných Středomoravskou nemocniční a.s.
– Odborném léčebném ústavu Paseka, p.o.
– Odborném léčebném ústavu neurologicko-geriatrickém Moravský Beroun, p.o.
– Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, p.o.
– Sdružených zařízeních pro péči o dítě v Olomouci, p.o.
– Dětském centru Pavučinka Šumperk, p.o.

5
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V Městském divadle v Prostějově se uskutečnil již osmý ročník tradičního slavnostního společenského večera
4. 2.
u příležitosti vyhlášení ankety Sportovec Olomouckého kraje roku 2008. V kategorii jednotlivců zvítězila veslařka Pavlína
7
Žižková.
Konání 5. Národní konference kvality ve veřejné správě. Olomoucký kraj se ve spolupráci s Ministerstvem
4. – 6. 2.
vnitra ujal pořadatelské role této tradiční akce. Cílem konference byla výměna zkušeností a příklady dobré praxe zvyšování výkonnosti organizací veřejné správy prostřednictvím metod řízení kvality a představení nových trendů v oblasti kvality ve veřejné sféře.
8
Součástí akce bylo slavnostní předání cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2008.
Rada Olomouckého kraje schválila „Pravidla pro poskytování příspěvků z Programu podpory environ5. 2.
mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2009“. O podporu projektů zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu mohly žádat školy a školská zařízení sídlící v kraji.
Veletrh HOLIDAY WORLD PRAHA 2009. Jedná se o významný středoevropský veletrh, kterého se zúčastnilo
5. – 8. 2.
701 vystavovatelů z 47 zemí světa. První dva dny veletrhu byly určeny odborné veřejnosti, víkendové dny pak veřejnosti laické.
Na veletrh zavítalo celkem 28 750 návštěvníků, z toho 7 052 z řad odborné veřejnosti. Olomoucký kraj se na veletrhu
prezentoval v samostatné expozici společně se sdruženími cestovního ruchu a statutárním městem Olomouc. Návštěvníci se
nejvíce zajímali o nabídku ubytování a možnosti cykloturistiky v našem regionu, dále pak o historické památky a město Olomouc. Velkému zájmu se rovněž těšilo lázeňství, především v pohoří Jeseníků, a nabídka možností aktivního odpočinku. V rámci
doprovodného programu mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World Praha 2009 proběhlo vyhlášení cen
prestižního časopisu v cestovním ruchu TTG Travel Awards. V roce 2009 se v kategorii „Nejpohostinnější a nejpřívětivější
destinace“ umístila na prvním místě turistická destinace MORAVA (kraje Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký
a Zlínský).
Veletrh BALTTour RIGA 2009. Olomoucký kraj se tohoto veletrhu zúčastnil poprvé ve společné expozici České
6. – 8. 2.
republiky pod záštitou CzechTourism Praha. Mimo náš kraj se akce zúčastnily také ostatní moravské kraje (Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský) a dále Jihočeský kraj a podnikatelské subjekty (lázně a CK). O naši expozici byl po celou dobu veletrhu velký
zájem. Návštěvníci se zajímali především o turistické mapy, letáky turistických atraktivit, ubytovací možnosti a pobyty v lázních.
Slavnostní vyhlášení vítěze regionálního kola soutěže Podnikatel roku 2008. Vítězem krajského kola
12. 2.
prestižní mezinárodní soutěže se stal pan Libor Suchánek z firmy Sulko s. r. o., Zábřeh na Moravě. Součástí ocenění byl i šek
9
Olomouckého kraje v hodnotě 100 tis. Kč. Zvláštní cenu poroty obdržel Karel Zejda, majitel firmy KAZETO.
Veletrh BIT MILÁNO 2009. Na veletrh zavítalo 153 800 návštěvníků a prezentovalo se zde 5 000 vystavovatelů
19. – 22. 2.
ze 140 zemí. Olomoucký kraj se společně se zástupcem Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu veletrhu zúčastnil pod patronací CzechTourism v rámci společné prezentace České republiky. Konkrétní dotazy návštěvníků byly hlavně k hradu Bouzov, který
znají jako Castello di Fantaghiro z velmi známé a oblíbené pohádky italské produkce, a k městu Olomouci.
20. 2.
Poskytnutí neinvestičních příspěvků jednotlivým příjemcům v rámci dotačního programu Finanční
příspěvky v oblasti sportu v roce 2009 bylo schváleno Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Celkově bylo sportovním
subjektům v Olomouckém kraji v tomto dotačním titulu přerozděleno 39 230 000,- Kč.
20. 2.
Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje byla projednána v Radě a následně v Zastupitelstvu Olomouckého kraje a byla vložena do evidence územně plánovací činnosti. Takto se stala územním podkladem
pro umísťování těchto staveb na území kraje.
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26. 2. – 2. 3. Veletrh F.RE.E MNICHOV 2009. Olomoucký kraj se prezentoval ve společné expozici České republiky, o kterou
byl velký zájem. Z našeho kraje byla poptávka po ubytování v kempech, o historické památky města Olomouc, hrady a zámky,
církevní památky, lázeňská centra, ale i o aktivity v Jeseníkách (turistika, cykloturistika, lyžování).

BŘEZEN
2. 3.
Předání vybraných žádostí o přidělení podpory obcím na investiční projekty a seznámení se s výběrem
neinvestičních projektů obcí Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. V souladu s Metodikou přípravy Krajského programu prevence kriminality na rok 2009 a Zásadami pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované
v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2009, byly Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra předány
vybrané žádosti obcí, které byly projednány a schváleny na jednání Rady Olomouckého kraje ze dne 2. 3. 2009 usnesením
č. UR/7/30/2009.
4. 3.

Slavnostní vyhlášení Cen Olomouckého kraje za rok 2008 v oblasti kultury v Moravském divadle Olomouc. 10

4. 3.
Dokončeno posouzení účelu a potřebnosti vodní nádrže Žeravice a na základě tohoto vyhodnocení bylo
prokázáno, že tuto nádrž není nutno zatím územně hájit jako vodní zdroj pro vodohospodářské využití (přicházelo by do úvahy
případně až se změnou klimatu).
5. 3.
Návštěva vojenských a leteckých přidělenců. Vojenští diplomaté akreditovaní v České republice navštívili
11
Olomouc a při této příležitosti se setkali s hejtmanem Olomouckého kraje a primátorem města Olomouce.
6. 3.
Vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb 2009, soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst
a obcí. Akce, která se koná každoročně v průběhu února, se účastnilo 27 měst a obcí. Na slavnostním ceremoniálu dne 6. 3. 2009
byly za účasti hejtmana Ing. Martina Tesaříka vyhlášeny výsledky krajského kola Olomouckého kraje:
Nejlepší webová stránka města:
1. Přerov (http://www.mu-prerov.cz)
2. Hranice (http://www.mesto-hranice.cz)
3. Moravský Beroun (http://www.morberoun.cz)
Nejlepší webová stránka obce:
1. Lipová-lázně (http://www.lipova-lazne.cz)
2. Křelov - Břuchotín (http://www.krelov.cz)
3. Náměšť na Hané (http://www.namestnahane.cz)
Nejlepší elektronická služba:
1. Olomouc: Mapa drobných rekreačních ploch v Olomouci
2. Grygov: AIS Grygov
3. Hanušovice: IS městské knihovny
Cena veřejnosti:
Pavlovice u Kojetína (http://www.pavlovice.cz/)
10. – 11. 3.

Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje v územním obvodu ORP Prostějov.

12

11. 3.
Valná hromada Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Zábřeh na Moravě. Olomoucký kraj se zapojil
s Ministerstvem zemědělství ČR do jednání o postupu čerpání dotačních titulů zaměřených na rozvoj venkova.
11. 3. – 15. 3. Veletrh ITB BERLÍN 2009. Na veletrh zavítalo přes 110 tisíc odborných návštěvníků, což je historický rekord
tohoto veletrhu. Olomoucký kraj se veletrhu zúčastnil pod patronací CzechTourism v rámci společné prezentace České
republiky. Zájem byl především o historické památky Olomouce, Jeseníky a cyklomapy.
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13. – 15. 3.
Veletrh DOVOLENÁ OSTRAVA 2009. Jedná se o regionální veletrh cestovního ruchu, který si klade za cíl
podporovat cestovní ruch a prezentovat turistické možnosti a nabídky jednotlivých regionů. Největšímu zájmu ze strany návštěvníků se těšila nabídka cykloturistiky, ubytovacích zařízení, lázní a aktivní dovolené. Návštěvníci veletrhu rovněž projevovali
velký zájem o historické město Olomouc, výstavy Flora, zoo na Svatém Kopečku, hrady a zámky a přírodní bohatství Jeseníků.
16. – 17. 3.
Jednání Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, Pardubice.
Výbor schválil 9 projektů s dopadem na území Olomouckého kraje s celkovou dotací 10 053 tis. eur.
16. 3. – 21. 4. CzechReg Days v Bruselu. Olomoucký kraj se zúčastnil odborných seminářů a doprovodných kulturních akcí,
13
které se v Bruselu konaly pod názvem „Dny českých krajů” v rámci předsednictví ČR v EU.
17. 3.
Tradiční pracovní setkání všech starostů Olomouckého kraje – „Konference samospráv Olomouckého
kraje“ se uskutečnilo v Regionálním centru Olomouc. Setkání nabídlo možnost výměny zkušeností představitelů samospráv. 14
18. – 21. 3.
Veletrh MITT MOSKVA 2009. Tento mezinárodní veletrh s účastí cca 2500 vystavovatelů ze 110 zemí světa je
určen především pro odbornou veřejnost a jeho návštěvnost se každoročně pohybuje okolo 100 000 návštěvníků. O letošní
ročník výstavy byl velký zájem. V našem výstavním sektoru proběhla jednání se 40 touroperátory a zástupci cestovních kanceláří
z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Lotyšska, Kyrgyzstánu a Kypru. Mnozí z nich znali město Olomouc a měli konkrétní požadavky
15
a dotazy na lázeňská centra, hrady a zámky, ale i přírodní atraktivity, turistiku, cykloturistiku a zimní sporty.
19. 3.
Rada Olomouckého kraje schválila „Vyhodnocení činnosti Olomouckého kraje v oblasti prevence
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích kraje v roce 2008 a zabezpečení činnosti v této oblasti v roce
2009“. Schválila uzavření dodatku č. 6 k Rámcové smlouvě o spolupráci Olomouckého kraje a Ústředního automotoklubu České
republiky na úseku prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu na území Olomouckého kraje pro rok 2009.
19. 3.
Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky.
Rada Olomouckého kraje schválila pokračování realizace projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky“. Realizace tohoto projektu probíhala již šestým rokem.
Cílem projektu, realizovaného ve spolupráci s obcemi Olomouckého kraje a autorizovanou firmou EKO-KOM, a.s., je vytvoření
funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní nárůst
primární separace jednotlivých komodit komunálního odpadu a naplnit cíle stanovené krajskou koncepcí hospodaření s odpady
a plány odpadového hospodářství kraje. V roce 2009 bylo v rámci tohoto projektu v obcích na území Olomouckého kraje
rozmístěno 445 sběrových nádob na využitelné složky komunálního odpadu v celkové hodnotě 3 100 000 Kč. V rámci trvání
projektu bylo již na území Olomouckého kraje rozmístěno 2 484 sběrových nádob.
24. 3.
Seminář k projektu „Les ve škole – škola v lese“. Na semináři určeném pro pedagogy základních a středních
škol Olomouckého kraje byli přítomní seznámeni s obsahem ekologického projektu.
25. 3.
Turismus a lázeňství: vytváření silnějšího odvětví – prezentace v Bruselu.
Společně s oddělením vnějších vztahů zajistilo oddělení cestovního ruchu kanceláře hejtmana prezentaci kraje na akci „Turismus
a lázeňství: vytváření silnějšího odvětví“, která se uskutečnila v rámci předsednictví České republiky v EU. Součástí byl mimo jiné
i miniveletrh cestovního ruchu, který se konal v prostorách Výboru regionů. Společně s Olomouckým krajem se zde prezentovaly
lázně Teplice nad Bečvou a Priessnitzovy léčebné lázně.
26. 3.
1. setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Olomouckého kraje, Náměšť na Hané. Olomoucký kraj
patří mezi hlavní partnery celostátní sítě, vytvořené dle pokynů Evropské unie Ministerstvem zemědělství ČR, která sdružuje
instituce a aktéry podílející se na rozvoji venkova.
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DUBEN
Projekt „Benchmarking sociálních služeb v Olomouckém kraji“. Odbor sociálních věcí ve spolupráci se
1. 4.
Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu o. p. s. zahájil realizaci projektu „Benchmarking sociálních služeb v Olomouckém
kraji“. Cílem projektu bylo připravit jednotnou metodologii jako systémový a udržitelný nástroj pro plánování financování
sociálních služeb na území kraje.
Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2009. Schválení a vyhlá2. 4.
šení „Programu na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2009“ za účelem podpoření zájmu
začínajících včelařů kraje, zvýšení počtu včelstev v našem regionu a zkvalitnění chovu, společně se zlepšením opylovací služby
včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách a v neposlední řadě „omlazení“ členské základny Českého svazu včelařů,
občanského sdružení. V rámci programu bylo přijato celkem 69 žádostí. Podpora byla schválena 35 žadatelům v celkovém
objemu 519 800,- Kč. Skutečně poskytnutá podpora činila 458 430,- Kč.
Exkurze do společnosti Biomac – Ing. Černý s. r. o. Krajská energetická agentura Olomouckého kraje uspo6. 4.
řádala exkurzi pro studenty středních škol. Firma vyrábí dřevěné ekobrikety, které jsou plnohodnotnou náhradou klasických
fosilních paliv.
14. 4.
Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Město pro byznys, Olomouc. Pořadatelem soutěže byl týdeník
Ekonom, partnery EUROVIA CS, Radiožurnál, ČT 24 a Vodafone. Vítězem v Olomouckém kraji se stalo město Prostějov.
16. 4.
Rada Olomouckého kraje schválila poskytnutí účelové finanční dotace z „Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2009“. Dvacet čtyři projektů škol a školských zařízení
bylo podpořeno částkou 641 tis. Kč.
16. 4.
Exkurze do spalovny na biomasu. Krajská energetická agentura Olomouckého kraje uspořádala exkurzi
pro žáky středních škol do spalovny na biomasu v zoo na Sv. Kopečku. Žáci byli seznámeni s provozem spalovny produkující teplo
a elektrickou energii z obnovitelného zdroje energie.
17. 4.
Zahájení Letní kampaně InfoBUSu Olomouckého kraje.
Letní kampaň probíhala od 17. dubna do 6. června. Prezentace se konaly v 9 městech České republiky: Olomouci, Hradci
Králové, Jihlavě, Opavě, Zlíně, Znojmě, Českém Těšíně, Brně a Liberci. V roce 2009 InfoBUS poprvé zavítal i do zahraničí, kde
navštívil města Žilinu (SR), Opole a Nysu (PL). Během 26 dnů navštívilo InfoBUS cca 7 775 zájemců o turistické informace
z regionů Střední Morava a Jeseníky. Průměrná návštěvnost byla 300 osob/den.
16
20. 4.
Převzata stavba „Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově – I. etapa, komunikace a inženýrské
sítě”. Prostřednictvím této investice došlo v areálu bývalé nemocnice (Lidická ulice) k rekonstrukci komunikací a inženýrských
sítí. Projekt byl financován z Regionálního operačního programu Střední Morava. Touto akcí se zlepšilo životní prostředí
a obslužnost areálu Centra sociálních služeb Prostějov.
21. 4.
Návštěva generálního konzula Ruské federace Vladimíra Děrgačeva v Olomouci. Oficiální setkání s před17
staviteli Olomouckého kraje a představení spolupráce s partnerským regionem v Ruské federaci – Kostromskou oblastí.
21. – 25. 4.
Prezentace Olomouckého kraje na veletrhu URBIS INVEST Brno. Mezinárodní veletrh investic, financí,
realit a technologií pro města a obce nabídl ucelený přehled investičních příležitostí v ČR. Společně s krajem se již tradičně na veletrhu prezentovala města Litovel, Olomouc, Přerov, Šternberk a Zábřeh.
18
24. 4.

16

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2008.
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Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo:
– „Seznam vybraných staveb pro cyklodopravu doporučených k finanční podpoře z rozpočtu
Olomouckého kraje v roce 2009“. Olomoucký kraj se zabývá systematicky podporou cyklodopravy již od roku 2004. Částkou
8 434 500,- Kč přispěl kraj 5 obcím na výstavbu nových cyklostezek.
– Rozdělení příspěvků z Programu obnovy venkova z rozpočtu Olomouckého kraje. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo poskytnutí příspěvků z POV 2009, celkem bylo podáno 289 žádostí, příspěvky v celkové výši 45 mil. Kč
byly poskytnuty 136 žadatelům. Realizace akcí probíhala v průběhu celého roku 2009.
– „Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Olomouckém kraji doporučená k finanční podpoře
z rozpočtu kraje v roce 2009“. Jedná se o program Olomouckého kraje na podporu realizace úprav pozemních komunikací
za použití prvků dopravního zklidňování pro snížení rychlosti a zvýšení ochrany chodců ve městech a obcích. Součástí programu
je i zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech po celém území kraje.
– Poskytnutí účelové finanční dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury 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 52,1 mil. Kč.
– Rozdělení dotací z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2009.
24. 4.

29. – 30. 4. Mezinárodní seminář na téma celoživotní vzdělávání. V rámci spolupráce s Jižním Dánskem a asociací
EARLALL (Evropská asociace regionů a místních správ pro celoživotní vzdělávání) proběhl v Olomouci seminář s názvem
„Evropský sociální fond v mezinárodní spolupráci: zapojení regionů“ za účasti cca 70 českých a zahraničních odborníků.
30. 4.
Návštěva maršálka Opolského vojvodství Jozefa Sebesty v Olomouckém kraji. Oficiální setkání s před19
staviteli Olomouckého kraje s diskuzí na téma spolupráce v oblasti cestovního ruchu (projekt „Cestování časem“).
duben – listopad Týden lesů v Olomouckém kraji. Akce v rámci Týdne lesů v Olomouckém kraji připravil Olomoucký kraj
ve spolupráci s Lesy ČR, s.p.; Střední lesnickou školou, Hranice; Sdružením lesních pedagogů ČR; Správou lesů města Olomouce;
Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc; Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník
nad Bečvou a Střediskem ekologické výchovy Studánka řadu aktivit lesní pedagogiky. Akce (dny lesa, zábavné výukové
programy v lesním ekosystému, semináře pro pedagogy, přednášky a besedy z oblasti myslivosti a péče o les, výsadby sazenic
stromů aj.) byly určeny pro předškolní, školní a mimoškolní kolektivy, pedagogy a širokou veřejnost.

KVĚTEN
5. 5.
11. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, Jesenec. Výměna zkušeností s přípravou
a realizací projektů financovaných z fondů EU. Setkání bylo připraveno ve spolupráci s mikroregionem Konicko v rámci projektu
Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008–2010.
7. 5.
3. zasedání společného Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Praděd. Z 27 žádostí projektů
s dopadem na území Olomouckého kraje bylo k financování schváleno 26 mikroprojektů s celkovou dotací 313 tis. eur.
7. 5.
Podnikatelský plán regionálního letiště Přerov. Rada Olomouckého kraje schválila základní studii letiště
v Přerově-Bochoři. Studie byla vypracována spolu s dalšími 7 koncepcemi v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje
2008–2010. Všechny zpracované materiály slouží k nasměrování výzev a přípravě vhodných projektů do Regionálního
20 21
operačního programu Střední Morava.
7. 5.
Poskytnutí příspěvků pro obce Olomouckého kraje postižené komáří kalamitou. Rada Olomouckého
kraje schválila „Pravidla pro čerpání příspěvků pro obce Olomouckého kraje postižené komáří kalamitou“. Příspěvky byly
poskytnuty obcím Příkazy, Náklo, Střeň a městu Litovel, na jejichž území byl výskyt komárů Krajskou hygienickou stanicí
Olomouckého kraje označen jako kalamitní. Celková výše poskytnutých příspěvků činila 130 756,- Kč.
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7. 5. – 31. 8.

Lea Vivot, výstava světově známé sochařky ve Vlastivědném muzeu v Šumperku.

22

Veletrh Za sluncem OPOLE 2009 uspořádaný na hlavním opolském náměstí byl provázen doprovodným
7. – 9. 5.
kulturním programem a vysokou návštěvností. Vystavovatelé se prezentovali v dřevěných stáncích, jen Olomoucký kraj
předváděl svou nabídku obou turistických regionů – Střední Morava a Jeseníky – poprvé v zahraničí prostřednictvím InfoBusu.
Tato skutečnost vzbuzovala u návštěvníků velmi pozitivní reakce a po celou dobu výstavy byl o InfoBus velký zájem. Při
závěrečném slavnostním předávání cen vystavovatelům organizátoři ocenili prezentaci Olomouckého kraje prostřednictvím
InfoBUSu cenou za nejatraktivnější expozici a nejlépe zpracované propagační materiály.
Prodloužený víkendový pobyt pro děti z pěstounských a poručenských rodin. Olomoucký kraj připravil
8. – 10. 5.
prodloužený víkendový pobyt pro děti z pěstounských a poručenských rodin. Celkem se ho zúčastnilo 13 dětí a dvě zaměstnankyně Olomouckého kraje. Realizaci akce zajišťovalo Občanské sdružení Kiwanis Club Young Professional Prostějov o.s.
Den otevřených dveří evropských institucí v Bruselu (Journée Portes Ouvertes 2009). Akce byla pořádaná
9. 5.
Výborem regionů ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropským parlamentem a je také známá jako Den Evropy či Schumannův
den. Na pátém ročníku navštívilo stánek Olomouckého kraje na 5 tis. návštěvníků.
Den Evropy v Olomouci. Olomoucký kraj finančně podpořil každoroční oslavy, které proběhly na Horním
11. 5.
náměstí v Olomouci. V rámci oslav probíhala originální soutěž prezentace členských států Evropské unie, které se zúčastnili žáci
a studenti základních a středních škol. V průběhu kulturního programu měli občané možnost ochutnat kulinářské speciality
23
typické právě pro některou ze sedmadvaceti zemí Evropské unie.
Vyhlášení 2. výzev globálních grantů Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání
11. 5.
pro konkurenceschopnost v rámci prioritní osy 1
Konkrétně se jednalo o tyto globální granty:
1. Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji (oblast podpory 1.1)
2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji (oblast
podpory 1.2)
3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji (oblast podpory 1.3)
Setkání zástupců místních akčních skupin Olomouckého a Nitranského kraje, Olomouc. Zástupci Nitran12. 5.
ského samosprávneho kraja, místních akčních skupin a mikroregionů ze Slovenska – Požitavie-Širočina a Termál se zúčastnili
diskuze o vývoji MAS v Česku i na Slovensku. Setkání připravil Olomoucký kraj ve spolupráci s MAS Region Haná, o. s., v rámci
projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008–2010.
Seminář „Nebojte se obchodovat s Francií“. Seminář uspořádaný Olomouckým krajem, Krajskou hospodář13. 5.
skou komorou, agenturou CzechTrade a Velvyslanectvím České republiky ve Francii. Hlavními body byly podpora vzájemného
obchodování mezi ČR a Francií a informace z pracovně-právní oblasti.
Přednášky na téma „Úspory energií v budovách a obnovitelné zdroje energie“. Krajská energetická
14. 5.
agentura Olomouckého kraje uspořádala dne 14. a 28. 5. 2009 dvě přednášky pro studenty středních škol. Tématem byly
principy nízkoenergetického stavění, využití solární energie na budovách a vliv této výstavby na životní prostředí.
Konference o e-bezpečnosti, pořádaná Zastoupením Olomouckého kraje v Bruselu – odborníci z celé Evropy
14. 5.
diskutovali o bezpečnostních otázkách spojených s využitím informačních technologií a roli regionů v této oblasti. Konference
24
byla uspořádána v rámci předsednictví ČR v EU.
19. 5.

22

Seminář k projektu Olomouckého kraje „Zajištění dostupnosti vybraných soc. služeb v Ol. kraji”.
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19. – 20. 5.
Tourpropag a EUROREGIONpropag 2009 v Písku. V rámci konání 13. ročníku národní přehlídky propagačních materiálů Tourpropag 2009 a 6. ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky souborů tiskovin evropských regionů EUROREGIONpropag 2009 v Písku získal v mezinárodní kategorii Olomoucký kraj 3. místo za sadu materiálů vydaných v rámci
projektu „Tvorba nových produktů cestovního ruchu a komunikační aktivity na podporu návštěvnosti kraje“.
25. 5.
Prezentace festivalu Academia film Olomouc v Paříži v rámci předsednictví ČR v EU. Prezentace festivalu
AFO jako významné akce zabývající se popularizací vědy, Univerzity Palackého a Olomouckého kraje v prostorách Českého
centra v Paříži.
25. – 28. 5. Prezentace Olomouckého kraje a statutárního města Přerov na mezinárodním veletrhu REAL VIENNA,
který se specializuje na investiční příležitosti ve střední a východní Evropě. Stánek Olomouckého kraje byl zaměřen na představení regionu jako místa vhodného k podnikání.
25
25. – 28. 5. Seminář v rámci projektu „Senioři EU jako aktivní uživatelé gerontechnologických inovací“. První
seminář v rámci projektu „Senioři EU jako aktivní uživatelé gerontechnologických inovací“ se uskutečnil ve finském Päijät-Häme.
Tématem plánovaného workshopu ve Finsku byly zejména aspekty krajského politického rozhodování v oblasti péče o seniory,
systém péče o seniory ve Finsku, reorganizace této péče v rámci tamní krajské reformy, gerontechnologická řešení a zkušenosti
s nimi, péče o lidi s demencí, prezentace místních projektů.
26. – 27. 5.
Zasedání Komise pro životní prostředí a zemědělství Rady Asociace krajů České republiky (Velké
Losiny). Zasedání se zúčastnili zástupci samospráv všech krajů, kterým byly svěřeny úkoly v oblasti životního prostředí a zemědělství. Hlavními tématy jednání byla problematika obnovitelných zdrojů energie, strategie udržitelného rozvoje, poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích a projednání návrhů nového zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší.
27. 5.
Seminář k mezinárodnímu projektu Globe. Seminář určený pro pedagogy základních a středních škol
Olomouckého kraje, kteří byli blíže seznámeni s obsahem uvedeného ekologického projektu.
27. – 29. 5.
Konference k roli malých a středních podniků v zásobovacím řetězci v Olomouci v rámci předsednictví
ČR v EU. Na 60 delegátů z řad vysokých úředníků EU a špičkových manažerů evropského obranného průmyslu absolvovalo,
mimo konference, rovněž doprovodný program, v rámci kterého se seznámili s turistickou nabídkou města Olomouce.

ČERVEN
1. 6.
Zahájení komunikační kampaně „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního
odpadu včetně jeho obalové složky“. Logo kampaně znělo – „Jak se točí odpady“ – a mělo upozornit na možnosti dalšího
využití vytříděných odpadů a podpořit jejich recyklaci.
Cílem kampaně je propagace třídění, zvýšení informovanosti široké veřejnosti o důvodech, možnostech a nutnosti zapojit se
do třídění komunálního odpadu a současně informovat, jak se dají znovu tyto odpady recyklovat a co se následně vyrábí z jednotlivých vytříděných komodit. Cílovými skupinami této kampaně byla široká veřejnost, děti a mládež. V rámci kampaně byly
uskutečněny pro širokou veřejnost dva Odpadové dny – jeden v Prostějově a druhý v Olomouci. Za účasti dětí základních škol
a široké veřejnosti zde byli přítomní nenásilnou formou her a soutěží informováni o systému třídění, jeho významu i využití
26
vytříděných složek odpadů a jejich následném využití.
1. 6.
Výstava fotografií Jiřího Doležela. Zahájení vernisáže výstavy „Romové ze Vsetína“ v Regionálním centru
27
Olomouc. Výstava byla připomínkou vystěhování rodin ze Vsetína do Olomouckého kraje.
3. 6.
Vyhlášen dotační program Olomouckého kraje „Podpora protidrogové prevence pro rok 2009“, který
byl určen neziskovým organizacím působícím v oblasti protidrogové prevence v Olomouckém kraji. V rámci tohoto dotačního
programu byly podpořeny projekty sekundární a terciální protidrogové prevence v celkové výši 2 600 000 Kč.
25
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4. 6.
Vyhodnocení soutěže o nejlepší regionální potravinářský „Výrobek Olomouckého kraje“. Ve spolupráci
s Agrární komorou Olomouckého kraje proběhl třetí ročník soutěže, jejímž účelem je podpora regionálních výrobků z odvětví
zemědělství a potravinářství na území Olomouckého kraje. Ze 79 produktů přihlášených do soutěže Top výrobek Olomouckého
kraje pro letošní rok celkem od 34 regionálních výrobců potravin jich hodnotící komise vybrala 15. Vítězné výrobky získaly
certifikát a právo na označení speciálním logem „Výrobek OK 2009”. Výrobci převzali ceny z rukou hejtmana Olomouckého
kraje Martina Tesaříka.
4. 6.
Exkurze do společnosti Olterm & TD Olomouc. Krajská energetická agentura Olomouckého kraje uspořádala
exkurzi pro žáky 3. ročníku Střední průmyslové školy elektrotechnické Olomouc. Žáci byli seznámeni s moderním systémem
dálkového řízení otopných soustav.
4. – 6. 6.
Pracovní zasedání na úrovni expertů pro otázky vojenské letové způsobilosti v Olomouci v rámci
předsednictví ČR v EU, za účasti cca 60 vojenských leteckých expertů, jehož cílem bylo přispět k vytvoření jednotných
evropských standardů pro posuzování letové způsobilosti vojenských letounů. Součástí návštěvy byl rovněž doprovodný
program pořádaný Olomouckým krajem a městem Olomouc.
4. – 29. 6.
Schválení „Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Olomouckého kraje” v Radě a Zastupitelstvu
Olomouckého kraje. Tato zpráva je podkladem pro aktualizaci č. 1 tohoto základního územně plánovacího dokumentu.
4. – 29. 6.
Rada i Zastupitelstvo Olomouckého kraje projednaly Územně analytické podklady Olomouckého kraje po jejich aktualizaci v roce 2009 v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Návštěva landráta partnerského regionu Würzburg Eberharda Nusse v Olomouckém kraji. Setkání hejt5. 6.
mana Olomouckého kraje s představitelem partnerského regionu na téma spolupráce v oblasti výměnných pobytů mládeže.
11. – 12. 6.

Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje v územním obvodu ORP Šumperk.

28

16. 6.

Společenské setkání starostek a místostarostek Olomouckého kraje.

29

Seminář „Zkušenosti Olomouckého kraje s evropskými projekty“ ve Vojvodině. Olomoucký kraj předával
16. – 18. 6.
své zkušenosti s čerpáním prostředků z evropských fondů v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj v AO Vojvodina“ svým partnerům.
Výstava kulturního dědictví Olomouckého kraje ve Vojvodině. Olomoucký kraj ve Vojvodině představil
16. – 28. 6.
výstavu svého kulturního dědictví. Výstava byla slavnostně zahájena Její Excelencí PhDr. Hanou Hubáčkovou, velvyslankyní
České republiky v Bělehradě, a konala se v Muzeu města Novi Sad, které se nachází na středověké Petrovaradinské pevnosti. 30
18. 6.
Rada projednala „Územní studii území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5
Olomoucko – jih” a následně byla tato studie vložena do evidence územně plánovací činnosti jako územně plánovací podklad.
18. 6.
VIII. konference poskytovatelů sociálních služeb pořádaná v rámci akce „Dny zdravotně postižených –
MEZI NÁMI“. Setkání bylo zaměřeno na aktuální problémy v oblasti sociálních služeb.
23. 6.
Kulatý stůl – Obchodní příležitosti a možnosti investic v Srbsku. Olomoucký kraj spoluorganizoval společně
s firmou ROSIVA Šumperk, s.r.o., Jihomoravským krajem a partnerským regionem Šumadija již 6. ročník semináře, kterého se
zúčastnilo 47 zástupců firem především z Olomouckého a Jihomoravského kraje. Cílem semináře bylo podpořit exportní aktivity
firem z obou krajů do Srbska a poskytnout informace o současné ekonomické situaci v této zemi.

28
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Hry IV. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2009 v Jihočeském kraji, kterých se zúčastnila i vý23. – 28. 6.
prava 148 mladých sportovních reprezentantů Olomouckého kraje. V náročné konkurenci získali naši mladí sportovci 5 zlatých,
5 stříbrných a 5 bronzových medailí.
24. – 27. 6.
„Bleskové povodně na území Olomouckého kraje”. Povodeň v části pověřeného území ORP Hranice proběhla
v noci z 24. na 25. června 2009 s kulminací cca v 01 hod. 25. června 2009. Povodeň v části pověřeného území ORP Jeseník pak
proběhla v noci z 26. na 27. června 2009 s kulminací cca ve 23 hod. 26. června 2009.
Vzhledem k charakteru povodně je možno tuto povodeň označit jako „bleskovou povodeň“. Příčinou byl extrémní déšť, spojený
s bouřkami v relativně krátkém časovém úseku. Obrovské množství dešťové vody nestačila krajina pojmout, půda byla předešlými
vydatnými dešti již nasycená. Z tohoto důvodu došlo k vybřežení malých toků, potoků a melioračních kanálů a zaplavení části území
silnou povodňovou vlnou, která způsobila značné hmotné škody.
31 32 33
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo členství Olomouckého kraje v Euroregionu Praděd. Kraj
29. 6.
do euroregionu vstoupil s účinností od 1. 1. 2010.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo „Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště
29. 6.
Přerov”. Memorandum bylo uzavřeno také mezi zbývajícími zakladateli – statutárním městem Přerov a Zlínským krajem.
Memorandum přesně specifikuje činnosti spojené s rozvojem a provozem letiště Přerov.
Seminář na téma „Dotační programy na zateplování rodinných a bytových domů“, Olomouc. Krajská
30. 6.
energetická agentura Olomouckého kraje uspořádala seminář pro obce a příspěvkové organizace. Přednášející seznámili
přítomné s podmínkami programu Zelená úsporám a příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zateplení a výměnu oken.
Následně se seminář uskutečnil i 14. 7. v Šumperku.
3. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Glacensis. K financování byly schváleny 4 mikro30. 6.
projekty s dopadem na území Olomouckého kraje s celkovou dotací přes 89 tis. eur.
Vydání odborné publikace „Ekologická výchova Olomouckého kraje – Přehled ekologických výukových programů,
seminářů, publikací a pomůcek pro školy a školská zařízení ve školním roce 2009/2010“ poskytující ucelenou nabídku
od organizací působících v oblasti ekologické výchovy na území Olomouckého kraje i mimo něj.

ČERVENEC
1. 7.
Začlenění veřejné linkové autobusové dopravy v jižní části okresu Prostějov do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK). K tomuto datu byl dopravce AUTODOPRAVA Studený s.r.o. začleněn do integrované dopravy a i další linky dopravce First Transport Lines a.s. Současně proběhlo plné tarifní začlenění MHD Prostějov do IDSOK.
1. 7.
Vyhlášení Plánu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize. Součástí plánu je i příspěvek
z rozpočtu Olomouckého kraje na zateplení a výměnu oken, který je administrován ve spolupráci s krajskou a okresními
hospodářskými komorami.
11. 7.

Otevření muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, dlouhodobý projekt podporovaný Olomouckým krajem.

20. 7.
Vládou ČR byla schválena Politika územního rozvoje ČR 2008, která je závazná pro návazné územně plánovací
dokumentace, tedy i pro Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje.
24. 7.
Slavnostní vyhlášení vítěze krajského kola soutěže Vesnice roku 2009, Tučín. Soutěž Vesnice roku
vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí České republiky a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Olomoucký kraj
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podpořil oceněné obce částkou ve výši 1 mil. Kč. Vítězem soutěže a držitelem Zlaté stuhy se v roce 2009 stala obec Tučín, okres
Přerov. Další ocenění získaly: 2. místo obec Vikýřovice a 3. místo obec Horní Těšice. Stuhy za úspěchy v dílčích oblastech
obdržely tyto obce: Dlouhá Loučka – Modrá stuha, Pavlovice u Přerova – Bílá stuha, Jezernice – Zelená stuha, Tištín – Oranžová
stuha. Diplom vzorná knihovna – Potštát a Fulínovu cenu za nejlepší květinovou výzdobu obce obdržela obec Skalka.
34
31. 7.
Olomoucký kraj uzavřel smlouvu o poskytnutí příspěvku pro Český nanotechnologický klastr. Příspěvek
byl použit na financování dvou odborných seminářů, kde byly veřejnosti představeny možnosti využití nejnovějších nanotechnologií v každodenním životě i ve výrobě. Tyto semináře proběhly 2. 9. a 25. 11. 2009.
Slavnostní otevření stavby „Silnice III/4446 Mohelnice – ul. Zábřežská”, kterou byla dokončena úprava
31. 7.
směrového vedení, navázání silnice na přilehlé místní komunikace za účelem zvýšení bezpečnosti silniční i pěší dopravy. V části
stávající trasy byl opraven naprosto dožitý povrch silnice po předchozích rozkopávkách pro inženýrská podzemní vedení a byla
vybudována nová silniční kanalizace. Současně byly provedeny úpravy okolí silnice. Akce byla financována z Regionálního
operačního programu Střední Morava, Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze státního rozpočtu a z prostředků
Olomouckého kraje.

SRPEN
3. – 14. 8.
Prázdninový tábor pro děti z partnerského regionu Vojvodina. Olomoucký kraj finančně podpořil již
35
5. ročník letního tábora pro sociálně znevýhodněné děti z Vojvodiny.
4. 8.
Návštěva velvyslance Ázerbájdžánské republiky pana Tahira T. Taghizadeha v Olomouckém kraji.
Setkání s hejtmanem Olomouckého kraje a diskuse o možné spolupráci Olomouckého kraje s některým z regionů Ázerbájdžánu.
10. 8.
Vyhlášení 1. výzvy globálního grantu Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci prioritní osy 3 s názvem Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji (oblast podpory 3.2).
Slavnostní otevření dokončené stavby „Silnice II/436 Tršice – průtah”, která zlepšila dopravní situaci v obci.
10. 8.
Vybudováním nového průtahu byla zajištěna efektivní a bezpečná dopravní situace a zlepšení životního prostředí v obci. Akce
byla financována z Regionálního operačního programu Střední Morava.
14. 8.
Uzavření Dohody o spolupráci v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Dohoda umožní Olomouckému kraji připravit vlastní dotační program na posílení regionálního rozvoje Olomouckého kraje.
15. – 16. 8.
Jízda historických motorových vozů (rok výroby 1931 a 1948) na trati Kojetín – Tovačov u příležitosti
konání folkového festivalu Tovačovský portál a Kojetínských hodů, které organizovalo občanské sdružení Kroměřížská dráha
a Olomoucký kraj na tuto akci poskytl neinvestiční finanční příspěvek.
17. 8.
Návštěva kulturního atašé Velvyslanectví USA. Při své návštěvě v Olomouci David Gainer, kulturní atašé
36
velvyslanectví v Praze, představil možnosti čerpání grantů na kulturní akce s americkým elementem.
Slavnostní otevření nového objektu „ Archeologického centra v Olomouci – rekonstrukce objektu U Hra17. 8.
diska 7/4 v Olomouci”. Přestěhováním do nových prostor, vzniklých rekonstrukcí bývalého objektu Střední zemědělské školy
v Olomouci Černovíře, se výrazně zlepšily pracovní podmínky pracovníků Archeologického centra.
18. – 20. 8.
Přednášky na téma „Podmínky pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zateplení
a výměnu oken“. Krajská energetická agentura Olomouckého kraje uspořádala cyklus tří přednášek v Přerově, Prostějově
a Jeseníku pro potenciální žadatele o příspěvek.
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Rada Olomouckého kraje odsouhlasila návrh vyčlenit 4 mil. Kč z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2010
20. 8.
na grantový systém v oblasti zdravotnictví určený zejména na vzdělávání.
Schválení 2. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. Rada Olomouckého
20. 8.
kraje schválila 2. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných
pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku. Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací je podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace a plánu oblasti povodí, pro činnost
vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti. Osvědčení souladu
s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací je nezbytným podkladem k žádostem obcí o poskytnutí dotací z dotačních titulů
spolufinancovaných z EU a z národních programů.
Účast Olomouckého kraje na čtvrté Olympiádě Tricolore v Reggio Emilia. Sportovní akce na paměť vzniku
21. – 26. 8.
italské trikolory, určená pro mladé sportovce od 12 do 17 let. Olomoucký kraj reprezentovalo celkem 46 mladých sportovců
37
v disciplínách: atletika, fotbal a golf.
26. 8.

Lidová hvězdárna v Prostějově, kolaudace generální rekonstrukce elektrických rozvodů.

24. – 29. 8. Účast zástupců Olomouckého kraje na Letní škole AER (Valencie, Španělsko). Téma Letní školy znělo:
„Voda – závazek pro budoucnost“ a Olomoucký kraj téměř dvěma stovkám účastníků prezentoval přečerpávací vodní
38
elektrárnu Dlouhé Stráně.
Návštěva 1. tajemníka Velvyslanectví Indie v Praze. Indický tajemník navštívil Olomoucký kraj při příležitosti
28. 8.
110. výročí narození Vincence Pořízky, zakladatele hindistiky nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě. Při příležitosti
39
jeho návštěvy byl natočen dokumentární film mapující Pořízkův život, který započal v obci Drahany.
Slavnostní otevření dokončené stavby „Silnice III/44921 Loučany – průtah”. Stavba byla spolufinanco31. 8.
vána z prostředků Regionálního operačního programu Střední Morava. Byla provedena celková rekonstrukce silnice v průtahu
obcí v délce 1,043 km a jednoho mostu, které byly již nevyhovující a poškozené výstavbou obecní kanalizace.
V rámci česko-polského projektu „Zvýšení přeshraniční dostupnosti Nysa – Rejvíz“ (akce „Rekonstrukce silnice II/453
Rejvíz – Dolní Údolí”) byla v srpnu 2009 ukončena stavba na české straně. Stavba na polské straně bude dokončena v říjnu 2010.
Vedoucí partner projektu – Opolské vojvodství, partneři projektu – Olomoucký kraj a Správa silnic Olomouckého kraje. V rámci
realizace projektu proběhla rekonstrukce silnice II/453 v úseku Rejvíz – Dolní Údolí v délce 6,802 km a na polské straně
rekonstrukce silnice č. 411 Glucholazy – Bodzanów v délce 2 km. Celkové náklady akce Olomouckého kraje činí přibližně 36 mil. Kč.

ZÁŘÍ
Vyhlášení regionálních vítězů soutěže Firma roku a Živnostník roku. Firmou roku 2009 se v našem kraji
3. 9.
stala olomoucká společnost SOLEN – vzdělávání zdravotnického personálu a vydávání odborných časopisů. Titul Živnostník
roku získala Dana Dokoupilová z Kralic na Hané – výroba sportovních dresů a vybavení. Ocenění Byznys rebel převzal Zbyněk
Maršálek z firmy Elektroinstalace Zbyněk Maršálek za termínovou přizpůsobivost, krátké dodací lhůty a především NON-STOP
poruchovou službu po celé ČR.
Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojových oblastech RO2
3. 9.
Šumperk – Zábřeh – Mohelnice, RO3 Lipník n/B – Hranice, RO4 Uničov – Litovel, RO5 Jeseník a RO7 Prostějov byla
po kladném projednání v Radě Olomouckého kraje vložena do evidence územně plánovací činnosti.
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5. 9.
Slavnostní jízda parního vlaku u příležitosti oslav 120 let provozu Moravské západní dráhy (trať
Prostějov – Chornice), na kterou Olomoucký kraj poskytl dopravci České dráhy, a.s., neinvestiční finanční příspěvek. Součástí
akce byla i výstava železničních modelů v železniční stanici Prostějov. Akce se zúčastnilo 400 cestujících a několik tisíc diváků.
40
5. 9.
Rozloučení s létem v zoo – akce pro podporu integrace osob se zdravotním postižením za účasti především
41
uživatelů sociálních služeb z krajských příspěvkových organizací.
12. – 13. 9.
Celostátní soutěž ohařů – 35. ročník Memoriálu Richarda Knolla. Olomoucký kraj ze svého rozpočtu
poskytl finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč Okresnímu mysliveckému spolku Přerov, organizační jednotce Českomoravské
myslivecké jednotě, o.s., která byla pověřena uspořádáním této prestižní soutěže na částečnou úhradu nákladů spojených s touto akcí. V porovnání se sportovními akcemi je tato celostátní soutěž na úrovni mistrovství republiky. Bylo na ni nominováno
20 nejlepších ohařů z celé České republiky, kteří soutěžili v jednotlivých disciplínách – polní, lesní a vodní práci psů.
13. 9.

42

2. ročník akce Dožínky Olomouckého kraje.

15. 9.
Reedice publikace Půjčujte si s rozumem a Chytrého kolečka. V rámci schváleného balíčku protikrizových
opatření byl částkou 200 000,- Kč podpořen dotisk dříve vydané publikace Půjčujte si s rozumem (25 000 ks) a tzv. Chytrého
kolečka (10 000 ks). Materiály byly postupně distribuovány na obecní úřady, knihovny, vybrané základní a střední školy, služebny
policie, informační centra a další subjekty.
15. 9.
Vydání brožurky „Než naliješ aneb nepovedený večer v Music Baru Canistr“ a plakátu „Jsem in i bez
alkoholu“. V rámci realizovaného projektu „Než naliješ“ – prevence podávání alkoholu osobám mladším 18 let, byly vydány
praktické příručky pod názvem „Než naliješ aneb nepovedený večer v Music Baru Canistr“ (2 000 ks) a preventivní plakáty „Jsem
in i bez alkoholu“ (500 ks). Oba materiály byly v rámci realizovaného projektu ve spolupráci s Policií ČR distribuovány majitelům
restauračních zařízení, studentům středních škol oboru gastronomie a širší veřejnosti.
16. 9.
Slavnostní uvedení stavby úseku dálnice D1, stavba 0134.1 Moříce – Kojetín, II. etapa do provozu. Jedná
se o další úsek dálnice D1 na území Olomouckého kraje. Otevřením tohoto úseku došlo ke kompletnímu propojení mezi
Vyškovem a Kroměříží.
17. 9.
Slavnostní otevření dokončené stavby „Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov –
změna školní jídelny na výdejnu”, jejíž realizací došlo ke zlepšení stravovacích podmínek gymnázia, zkvalitnění sociálního
zázemí jídelny a vybudování multifunkčního sálu. Akce byla hrazena z rozpočtu Olomouckého kraje.
17. – 18. 9.
Dvoudenní supervizní seminář pro sociální pracovníky. Odbor sociálních věcí zajistil realizaci supervizního
a psychohygienického semináře pro sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří vykonávají činnosti
na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Zmíněný seminář se uskutečnil v Hotelu Neptun v Malé Morávce a zúčastnilo se jej
36 pracovníků.
22. – 23. 9. Jednání Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, Wisla.
Výbor projednal úpravu metodik a programových dokumentů, které mají přispět ke zlepšení čerpání dotací.
24. 9.
Studijní cesta představitelů samosprávy Opolského vojvodství do Olomouckého kraje. V Dřevohosticích
se představitelé Opolského vojvodství setkali se zástupci Olomouckého kraje, kteří prezentovali aktivity krajské samosprávy
v oblasti rozvoje venkova.
24. 9.
Seminář na téma Nemovitosti. Ve spolupráci s CzechInvestem se konal seminář pro podnikatele o možnostech
dotací na rekonstrukce výrobních areálů v rámci programu Nemovitosti. Olomoucký kraj prezentoval databázi podnikatelských
nemovitostí, která obsahuje aktuální nabídku volných nemovitostí k podnikatelským účelům.
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24. – 25. 9. Mezinárodní seminář – Obnova venkova na území Střední Evropy. Zástupci Olomouckého kraje prezentovali na semináři vlastní zkušenosti a realizované rozvojové politiky pro obce, mikroregiony a místní akční skupiny.
24. – 26. 9. Veletrh TT VARŠAVA 2009. 17. ročník veletrhu, kterého se zúčastnilo 450 vystavovatelů ze 60 zemí světa.
Na stánku Olomouckého kraje byl přítomen i zástupce statutárního města Olomouc. Návštěvníci veletrhu projevovali největší
zájem o nabídku lyžařských středisek v Jeseníkách, lázeňství a wellness, cykloturistiku, gastonomické speciality, historické
43
město Olomouc, hrady a zámky.
Obec Mořice v evropské soutěži Entente Florale Europe 2009, Cardiff (Velká Británie). Porota ocenila
25. 9.
Stříbrnou medailí obec Mořice. Obec Mořice navíc získala Mimořádnou cenu poroty za realizaci biocentra – mokřadu Mokroš –
a biokoridorů v rámci komplexních pozemkových úprav.
25. 9.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo projekt „Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje – výstavba
a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji v letech 2010 až 2012”. Jedná se o ucelený rámcový projekt
rekonstrukcí silnic o celkových nákladech cca 3 mld. Kč, který bude sloužit orgánům kraje při rozhodování a schvalování
každoročních plánů investičních akcí na krajských komunikacích.
Zahájení Zimní kampaně InfoBUSu Olomouckého kraje. Zimní kampaň probíhala od 26. září do 8. listopa26. 9.
du. Infobus zavítal do Opole (PL), Olomouce, Pardubic, Ostravy a Brna. Během 8 dnů jej navštívilo cca 2770 lidí, průměrně
44
364 za den. Informace o InfoBUSu a fotodokumentace je umístěna na: www.infobus-ok.cz.
28. – 30. 9. Seminář v rámci projektu „Senioři EU jako aktivní uživatelé gerontechnologických inovací“. V pořadí
druhý seminář v rámci projektu „Senioři EU jako aktivní uživatelé gerontechnologických inovací“ se uskutečnil v německém
Rems-Murr Kreis. Seminář navazoval na seminář konaný ve Finsku dne 25. – 28. 5. 2009.
28. 9. – 1.10. Obchodní mise pro podnikatele do Bulharska určená zástupcům firem z Olomouckého, Moravskoslezského,
Zlínského a Jihomoravského kraje. Zastoupeny byly obory strojírenství, zpracování a výroba plastových výrobků a stavebnictví.
Cílem bylo získat kontakty a rozvíjet obchodní spolupráci s bulharskými firmami, obchodními a průmyslovými komorami. Další
ambicí byla propagace podnikatelských subjektů z Moravy.
29. 9.
Slavnostní poděkování hejtmana Olomouckého kraje zástupcům složek integrovaného záchranného
systému Olomouckého kraje za spolupráci při odstranění následků bleskových povodní. (Regionální centrum
45
Olomouc).
30. 9.
Slavnostní otevření dokončené stavby „Gymnázium, Olomouc-Hejčín – výstavba stravovacího pavilonu
s kuchyní”. Stavba byla hrazena prostřednictvím půjčky EIB. Výstavba nové budovy stravovacího centra s varnou nahradila
kapacitně nevyhovující provoz. Přímo ve stravovacím centru se stravuje cca 950 žáků a vyučujících. Varna umožňuje výrobu jídla
v rozsahu cca 1000 jídel za 2 hod., předpokládá se výroba čerstvého jídla v dopolední směně v počtu 2000, přičemž stravou se
budou zásobovat i další školy v Olomouci. Ve varně je instalováno technologické zařízení na výrobu šokově chlazené stravy,
které umožňuje v případném odpoledním směnném provozu vyrobit dalších 2000 až 3000 chlazených jídel.
Rada Olomouckého kraje schválila návrh na poskytování učňovských stipendií Olomouckého kraje. Cílem zavedení
tohoto typu stipendií je podpořit od 1. 9. 2010 v souladu s požadavky trhu práce žáky vybraných učebních oborů.

ŘÍJEN
Vydání příručky Stavby Olomouckého kraje. Publikace obsahuje nevšední architektonická pojetí staveb
1. 10.
vybudovaných po sametové revoluci 1989. Nová publikace slouží nejen k propagaci zajímavých staveb, ale také ke zviditelnění
místních dodavatelských a stavebních firem a nalákání investorů do regionu.
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1. 10.
Seminář k projektu Olomouckého kraje „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (Sociální integrace OK)“ pro poskytovatele sociálních služeb, kteří uspěli ve veřejných zakázkách a poskytují
služby sociální prevence vymezené cílové skupině osob.
Festival gastronomie Olima. Olomoucký kraj se zúčastnil společnou expozicí s Agrární komorou Olomouc1. – 4. 10.
kého kraje festivalu gastronomie Olima, která se konala v rámci podzimní výstavy Flora Olomouc. Účelem účasti byla podpora
regionálních výrobců. Jednalo se o prezentaci vítězů soutěže o nejlepší regionální potravinářský produkt „Výrobek
46
Olomouckého kraje”.
Jednání Parlamentu Euroregionu Praděd, Brzeg (Polsko). Zástupci Olomouckého kraje se zapojili do jed9. 10.
nání nejvyššího orgánu euroregionu za účelem projednání spolupráce všech aktérů v následujícím roce a pro přípravu společných projektů.
12. – 16. 10. Zahraniční studijní cesta – přenos dobré praxe, Sasko (Německo). Cílem studijní cesty byl přenos zkušeností z oblasti čerpání prostředků ze SF EU v členské zemi EU, s důrazem na přípravu strategických materiálů a realizaci PPP
projektů. Akce byla realizována v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008–2010.
13. – 14. 10. Konference Olomouckého kraje a Opolského vojvodství v Olomouci „Kulturní dědictví – společná
úloha“ jako součást projektu „Kulturní dědictví – společná úloha“, který je realizován v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR PR 2007-2013.
14. –16. 10. Veletrh Inwetex – C.I.S. Travel St. Peterburg 2009. Výstavní sektor Olomouckého kraje byl součástí společné
expozice České republiky pod záštitou Czech Tourism Praha. Tradičně velký zájem byl o lázeňství, historické památky, turistické
cíle a i o možnosti pro zimní aktivity. Během veletrhu jsme jednali cca se 40 touroperátory a zástupci cestovních kanceláří, kteří
47
projevili zájem o turistickou nabídku našeho kraje.
Vydání letáků a vizitek Linky důvěry Olomouc. S cílem rozšířit v povědomí veřejnosti nabízené služby
15. 10.
Střediska sociální prevence v Olomouci, p.o., s důrazem na oblast telefonické krizové pomoci byly vydány letáky záložkového
tvaru (1 000 ks) a vizitky Linky důvěry Olomouc (1 000 ks).
Setkání ředitelů zdravotnických záchranných služeb sousedících krajů. Výsledkem tohoto jednání o mezi15. 10.
krajské spolupráci byla příprava uzavření nových dodatků ke smlouvám mezi ZZS OK, p.o., a ZZS Jihomoravského kraje, p.o.,
resp. ZZS Zlínského kraje, p.o., a návrh lokalizace letecké záchranné služby a pracovní doby této služby na Moravě.
15. 10.
Bezpečnostní rada schválila „Operační plán krizové připravenosti Olomouckého kraje v případě pan48
demie chřipky”.
Pracovní setkání k problematice zadluženosti. Odbor sociálních věcí ve spolupráci s občanským sdružením
16. 10.
SPES (a dalšími subjekty) realizoval pracovní setkání k problematice zadluženosti. Setkání se dále zúčastnili zástupci o.p.s.
Člověk v tísni a zaměstnanci odboru sociálních věcí. Pracovní setkání bylo určeno jak sociálním pracovníkům obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností, tak i zástupcům NNO, kteří s touto problematikou pracují.
17. – 18. 10. Jízda historických vozů (motorový vůz z roku 1964 a přípojný vůz z roku 1948) na výlov Hradeckého
rybníka organizované občanským sdružením Kroměřížská dráha za finančního přispění Olomouckého kraje. Vytíženost jízd
byla 60–100 %, což značí velký zájem veřejnosti a také úspěšnost této akce.
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19. – 20. 10. Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje v územním obvodu ORP Jeseník.

49

20. 10.
Seminář Extremismus a právo shromažďovací. Odbor sociálních věcí ve spolupráci s o.p.s. Člověk v tísni
realizoval seminář Extremismus a právo shromažďovací, který byl reakcí na akce neonacistů a Dělnické strany v Přerově a Olomouci. Cílem bylo seznámit romské poradce, tajemníky městských úřadů a NNO se základními dokumenty k uvedené
problematice. Současně proběhla prezentace spolupráce Policie ČR, kraje, měst a NNO při akci v Přerově.
20. – 22. 10. Seminář „Zkušenosti Olomouckého kraje s evropskými projekty pro neziskové organizace“ ve Vojvodině. Olomoucký kraj předával své zkušenosti ve Vojvodině v rámci projektu „Vzdělávání a rozvoj v AO Vojvodina“. Akce byla
zaměřena na prohloubení dovedností v oblasti psaní projektů, sdílení zkušeností českého a srbského neziskového sektoru
50
s jejich realizací a v neposlední řadě získávání praktických znalostí z oblasti financování projektů.
23. 10.
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku 2009, Tučín. Za účasti ministra
pro místní rozvoj ČR a hejtmana Olomouckého kraje, bylo obci Tučín předáno nejvyšší ocenění v této soutěži. Obec z Olomouckého kraje se tak poprvé v historii soutěže umístila na prvním místě z třinácti možných uchazečů z celé ČR.
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26. 10.
Slavnostní přijetí a ocenění medailistů a trenérů – reprezentantů Olomouckého kraje z Her IV. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky 2009 hejtmanem Olomouckého kraje.
26. – 27. 10. V. ročník Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje
v roce 2009. Dvoudenní konference se zúčastnilo téměř 200 pedagogů mateřských, základních a středních škol. Program
konference byl zaměřen na souhrnné předání informací pedagogům o realizaci ekologické výchovy v Olomouckém kraji.
26. – 27. 10. Zelená škola Olomouckého kraje. Cílem soutěže bylo slavnostně ocenit a finančně podpořit školy
Olomouckého kraje aktivně realizující environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Vítěznými školami v kategorii střední školy
byly Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13; Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588; Střední odborná
škola, Šumperk, Zemědělská 3 a Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace, v kategorii
základní školy Základní škola Přerov, Trávník 27; Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová – lázně a Základní škola
a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60, v kategorii mateřské školy Mateřská škola Citov, příspěvková organizace
a Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.
29. 10.
Zástupce odboru zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje se zúčastnil semináře Organizace
zdravotnictví, který byl pořádán v Opoli maršálkem Opolského vojvodství, a přednesl prezentaci na téma Zdravotnictví České
republiky z pohledu regionální samosprávy.

LISTOPAD
3. 11.
Den malých obcí, Vyškov. Zástupci Olomouckého kraje se již tradičně zúčastnili setkání zástupců venkova
a diskutovali aktuální otázky rozvoje venkova.
3. – 5. 11.
Veletrh MADI TRAVEL MARKET PRAHA 2009. Největší mezinárodní „business-to-business” veletrh cestovního ruchu v České republice. Pravidelně se ho účastní více než 400 vystavovatelů z 25 zemí a na 5 000 odborných návštěvníků.
Na veletrhu se tradičně prezentují české i zahraniční cestovní kanceláře a agentury, které tvoří více než polovinu vystavovatelů.
Druhá polovina vystavovatelů pak nabízí ubytovací kapacity, programy a atrakce, dopravu, lázeňství, software, pojištění,
odborný tisk. Na veletrhu se prezentují ve velkém počtu také národní centrály, regiony a informační centra.
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Olomoucký kraj vystavoval v Bruselu, kde v jeho historickém centru pořádal výstavu s názvem „Přátelé,
3. – 30. 11.
sousedé a rodina“. Olomoucký kraj reprezentoval umělec Pavel Forman, který je známý svými velkoformátovými kolážemi
a prací s médii a ikonickou retrospektivou.
Exkurze do společnosti Olterm & TD Olomouc. Krajská energetická agentura Olomouckého kraje uspořádala
4. 11.
exkurzi pro studenty 4. ročníku Střední průmyslové školy strojnické. Studenti byli seznámeni s moderním systémem dálkového
řízení otopných soustav.
Cena hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2008 byla
5. 11.
52
udělena Mgr. Otovi Panskému.
Vydání publikace Vesnice roku Olomouckého kraje. U příležitosti konání Stavebního veletrhu a Region5. 11.
Investu, kde se prezentoval i Olomoucký kraj, byla předvedena publikace, která prezentuje všechny obce přihlášené do krajského kola soutěže Vesnice roku. V publikaci jsou prezentovány i úspěšné projekty realizované z Programu obnovy venkova
2008 a 2009.
Prezentace Olomouckého kraje na veletrhu Stavotech, Olomouc. Kraj zajistil společnou prezentaci měst
5. – 7. 11.
a obcí Olomouckého kraje na stavebním veletrhu Stavotech, součástí byla přehlídka investičních příležitostí nazvaná
RegionInvest. V rámci společné expozice se široké veřejnosti představila města: Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Litovel
a obce oceněné v krajském kole soutěže Vesnice roku. Zájemcům o příspěvek Olomouckého kraje na zateplení a výměnu oken
poskytli informace pracovníci Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje.
16. – 19. 11. Historicky první setkání partnerských regionů Olomouckého kraje v Olomouci u příležitosti 20. výročí
17. listopadu. Do Olomouckého kraje při této příležitosti zavítali zástupci italského Reggio Emilia, německého Würzburgu,
53
srbské Vojvodiny, ruské Kostromy, polského Opole a amerického regionu GRADD.
18. 11.
Exkurze do spalovny na biomasu. Krajská energetická agentura Olomouckého kraje uspořádala exkurzi
pro žáky středních škol do spalovny na biomasu v zoo na Sv. Kopečku. Žáci byli seznámeni s provozem spalovny produkující teplo
a elektrickou energii z obnovitelného zdroje energie (OZE).
18. – 22. 11. Veletrh TUC LIPSKO 2009. Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Touristik und Caravaning je největší veletrh
východní části Německa a je zaměřený na možnosti turistiky a rekreace včetně vybavení na provozování karavaningu. Česká
expozice s oficiální účastí CzechTourism se pravidelně prezentuje na ostrovní ploše o rozměru více než 400 m 2. V roce 2009
v expozici vystavovalo celkem 21 vystavovatelů, z toho 9 krajů České republiky.
20. 11.

Slavnostní setkání hejtmana Olomouckého kraje s válečnými veterány.

54

23. 11.
Po projednání v radě byla do evidence územně plánovací činnosti vložena Územní studie – území se zvýšeným
potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC1 Plumlovsko.
23. 11.
Individuální projekt „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb“. V rámci rozvoje a zkvalitňování
sociálních služeb v Olomouckém kraji byl odborem sociálních věcí a odborem investic a evropských projektů zpracován
individuální projekt s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb“. Projekt se zaměřuje na podporu procesu plánování
sociálních služeb komunitní formou, a to jak na úrovni obcí s rozšířenou působností, tak na úrovni celého Olomouckého kraje.
Hlavním cílem projektu je zajištění dostupnosti a zvyšování kvality sociálních služeb na území Olomouckého kraje s cílem přispět
k řešení sociálních disparit na tomto území.
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24. 11.
Dokončena významná akce v oblasti dopravy „II/435 MÚK s R35 – Tovačov, stavební úpravy – 1. stavba”.
Byla provedena rekonstrukce dožité a poškozené silnice v délce 8,510 km a rekonstrukce dvou mostů. Stavba byla financována
z prostředků Olomouckého kraje jako povinný podíl v rámci smlouvy na půjčku s EIB.
25. 11.
Slavnostní otevření stavby „Silnice II/444 Mohelnice – Stavenice“. Jedná se o stavbu, která byla financována
z Regionálního operačního programu v rámci které došlo k výstavbě 6 nových mostů poškozených po povodních v roce 1997.
25. 11.
Slavnostní otevření 2 úseků stavby Dálnice D 47, stavba 4705 Bělotín – Hladké Životice a 4706 Hladké
Životice – Bílovec. Otevřením těchto dvou dálničních úseků došlo k ucelenému dálničnímu propojení mezi Ostravou, Lipníkem
nad Bečvou a Olomoucí.
26. 11.
4. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Praděd. Z 22 žádostí a projektů s dopadem
na území Olomouckého kraje bylo k financování schváleno 21 mikroprojektů s celkovou dotací 316 tis. EUR.
26. 11.
Slavnostní otevření rekonstrukce silnice III/44919, III/44920, III/37340, III/44922 Loučany – Náměšť
na Hané. Stavba byla hrazena z prostředků SFDI a Olomouckého kraje. Byla provedena (výstavba jednoho mostu v Náměšti na
Hané) a celková rekonstrukce všech silnic III. třídy v délce 3,548 km, které byly dožité a v nevyhovujícím stavu po dostavbě obecní
kanalizace.
26. – 27. 11.

Účast zástupců Olomouckého kraje na Valné hromadě AER v Belfortu (Francie).

27. 11.
Seminář EU 2009 – Podnikání v období ekonomické stagnace, Přerov. Na akci zástupci kraje prezentovali
aktivity Olomouckého kraje a dotační politiku ČR a EU vůči podnikatelům.
30. 11.
Návštěva zástupců Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Olomouci. Cílem kanceláře je přispívat
k rozvoji vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Tchajwanem prostřednictvím obchodní činnosti, investic, kulturních výměn,
vědecké spolupráce a turistiky. Zástupci kanceláře se setkali se zástupci Olomouckého kraje a města Olomouce. Delegace navštívila
Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor Univerzity Palackého, setkala se se zástupci Krajské hospodářské komory a Czechinvestu, byly jí představeny rozvojové plochy města Olomouce a nakonec si prohlédla Technologický park v Olomouci – Hněvotíně.
Během setkání byly diskutovány konkrétní náměty ke spolupráci nejen v oblasti výzkumu, obchodu, investic a cestovního ruchu. 55
Ukončen česko-polský projekt „Zvýšení přeshraniční dostupnosti Otmuchów – Mikulovice“ (akce Rekonstrukce silnice
II/457 Vidnava – Mikulovice). Vedoucí partner projektu – Olomoucký kraj, partneři projektu – Okres Nysa (Polsko) a Správa silnic
Olomouckého kraje. V rámci realizace projektu proběhla rekonstrukce silnice II/457 od Vidnavy směrem na Velké Kunětice v délce
5,250 km a na polské straně rekonstrukce silnic č. 1635 O a č. 1636 Zwanovice – Kalków v celkové délce 2,332 km. Stavba na české
straně byla dokončena v červenci 2009 a na polské straně v říjnu 2009. Celkové náklady akce Olomouckého kraje cca 39 mil. Kč.
Ukončen česko-polský projekt „Zvýšení přeshraniční dostupnosti Vidnava – Paczków“ (akce Rekonstrukce silnice II/457
Javorník – Vidnava). Vedoucí partner projektu – Olomoucký kraj, partneři projektu – Opolské vojvodství a Správa silnic
Olomouckého kraje. V rámci realizace projektu proběhla rekonstrukce silnice II/457 v úseku Javorník – Vidnava v délce 9,124 km
a na polské straně rekonstrukce silnice č. 382 Paczków – státní hranice v délce 2,997 km. Stavba na české straně dokončena
v červenci 2009 a na polské straně v listopadu 2009. Celkové náklady akce Olomouckého kraje cca 60 mil. Kč.
Vydání odborné publikace Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji. Publikace shrnuje širokou nabídku volnočasových aktivit nabízených nejen středisky volného času, ale i nestátními neziskovými organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží
56
a informačními centry pro mládež.
Krajský úřad spolupracoval s úřady práce a vybranými středními školami na zajištění prezentačních výstav oborů vzdělání středních
57
škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje – SCHOLARIS v Olomouci, Šumperku, Prostějově, Přerově a Jeseníku.
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PROSINEC
1. 12.
V rámci protikrizových opatření Olomouckého kraje byl vyhlášen dotační program „Podpora zaměstnanosti
absolventů vysokých škol“.
Talent Olomouckého kraje 2009. Vyhlášení tohoto již 6. ročníku ocenění proběhlo v sále Pegasus v Regionál2. 12.
ním centru Olomouce. Vyhodnoceni byli žáci a studenti, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských, ústředních a mezinárodních kolech soutěží a přehlídek, ve věkové kategorii druhého stupně základních škol a 1.– 4. ročníků víceletých gymnázií
a studenti středních škol a 5. – 8. ročníků víceletých gymnázií. Ocenění se udělovalo v pěti oborech: humanitním, přírodovědném, technickém, uměleckém a sportovním. Vyhodnoceny byly rovněž školy, jejichž svěřenci dosáhli nejvýznamnějších
úspěchů, a také organizátoři a garanti soutěží a přehlídek vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 58
Akční plán Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova na léta 2010–2012. Rada Olomouckého kraje
3. 12.
schválila nový tříletý prováděcí plán, jenž zpřesňuje aktivity Olomouckého kraje v oblasti rozvoje venkova a zemědělství.
3. 12.
Rada Olomouckého kraje schválila poskytnutí příspěvků na zajištění lékárenské péče v Olomouckém kraji
59
během vánočních svátků.
Výjezdní zasedání Krajské koordinační komise BESIP, na kterém byli přítomni zástupci městských úřadů,
3. – 4. 12.
kteří byli seznámeni jak s činnostmi provedenými v oblasti BESIP na území Olomouckého kraje v roce 2009, tak s návrhem
činnosti na rok 2010.
Dokončení „Generelu veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji“. Tento dokument zpracovaný společ4. 12.
ností KPM Consult a.s. se zabývá analýzou současného stavu veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji a stanovuje
60
střednědobé i dlouhodobé cíle a návrhy směřující k optimalizaci veřejné dopravy v kraji.
Mikulášská nadílka pro děti z pěstounských rodin. Odbor sociálních věcí připravil pro pěstouny a jejich děti
4. 12.
Mikulášskou nadílku, které se zúčastnilo 32 dětí z pěstounských a poručenských rodin. Přípravu setkání a jeho realizaci
zajišťovalo Občanské sdružení Kiwanis Club Young Professional Prostějov o.s. ve spolupráci s pracovnicemi oddělení sociálně-právní ochrany.
7. 12.
Proběhlo slavnostní otevření dokončené stavby „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk
– modernizace školní kuchyně”. Rekonstrukcí a modernizací stávajícího provozu školní kuchyně a jídelny v Domově mládeže,
U Sanatoria 1 v Šumperku se zlepšilo i zázemí zaměstnanců a byl zhotoven bezbariérový přístup a WC. Nová gastrotechnologie
a vybavení kuchyně umožnilo zvýšit kapacitu připravovaných jídel z 500 jídel denně na 1 200 jídel denně, z čehož se v nové
jídelně bude vydávat 500 jídel a 700 jídel se bude odvážet na jiné školy.
Prezentace Agentury pro sociální začleňování. V prostorách Olomouckého kraje proběhla prezentace aktivit
8. 12.
Agentury pro sociální začleňování, na kterou byli pozváni romští poradci a zástupci samosprávy měst a obcí s vyšším počtem
příslušníků romských komunit. Cílem bylo seznámit účastníky s možností ucházet se o začlenění do dalších pilotních lokalit.
Konzultační setkání k přípravě dotačního programu pro oblast prevence kriminality na rok 2010 se
9. 12.
zástupci obcí. Konzultační setkání, jehož cílem bylo seznámit účastníky s charakterem, časovým harmonogramem i obsahem
možných žádostí připravovaného dotačního titulu. Jednání se účastnilo 25 osob.
9. 12.
Partnerství v projektu Jádro Inovačního centra Olomouc. Olomoucký kraj uzavřel dohodu o partnerství
s firmou Tesco SW, a.s., v projektu Jádro Inovačního centra Olomouc. Cílem je vybudovat Podnikatelský inkubátor, Centrum
pro transfer technologií a Vědeckotechnický park. Projekt je nyní hodnocen v rámci OPPP. Olomoucký kraj bude zajišťovat
marketingovou podporu a přebírá nad projektem záštitu.
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11. 12.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet Olomouckého kraje na rok 2010.

61

11. 12.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Územní studii využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1–ST6 na území OK, která pak byla vložena do evidence územně plánovací
činnosti a takto byly přijaty potřebné regulace využití území, které s touto těžební činností souvisí.
11. 12.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Oblasti podpory pro možnost čerpání příspěvků z Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2010 a uvolnilo do tohoto programu celkem 40,5 mil. Kč.
11. 12.
Schválení Plánů oblastí povodí Moravy, Dyje a Odry. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Plán
oblasti povodí Moravy, Plán oblasti povodí Dyje a Plán oblasti povodí Odry pro území Olomouckého kraje. Plány oblastí povodí
stanoví konkrétní cíle pro dané oblasti povodí na základě rámcových cílů a rámcových programů opatření Plánu hlavních povodí
České republiky. Plány oblastí povodí, včetně příslušných programů opatření, jsou nezbytným podkladem pro výkon veřejné
správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a povolování staveb.
Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2010. Zastupitelstvo
11. 12.
Olomouckého kraje schválilo na svém zasedání Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2010
zahrnující tři dílčí programy, a to program Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji, program Obnova staveb drobné
architektury místního významu v Olomouckém kraji a program Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji.
11. 12.
Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 2. výzev globálních grantů Olomouckého kraje realizovaných
při Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci prioritní osy 1. Zastupitelstvo Olomouckého
kraje rozhodlo o poskytnutí finanční podpory na celkem 48 žádostí na grantový projekt v celkovém finančním rozsahu podpory
156,8 mil. Kč (tj. finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu).
11. 12.
Pravidla pro poskytování neinvestičních příspěvků v oblasti sportu v roce 2010 byla schválena
Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Objem finančních prostředků přerozdělovaných sportovním subjektům v Olomouckém
kraji zůstal ve stejné výši jako v roce 2008.
12. 12.

Vodní tvrz Jeseník, rekonstrukce střechy a souvisejících konstrukcí, v sídle Vlastivědného muzea Jesenicka.

14. – 23. 12.

Vánoce s Olomouckým krajem 2009.

14. 12. – 14. 1. 2010 Výstava fotografií Zaniklý svět. Dne 14. 12. 2009 byla v Regionálním centru Olomouc zahájena výstava
Zaniklý svět, na organizaci se podílel odbor sociálních věcí. Olomoucký kraj podpořil tuto akci částkou 25 000 Kč.
15. 12.
První ročník soutěže „O keramické sluchátko“. Ve spolupráci s autorizovanou firmou ASEKOL s.r.o., proběhl
první ročník soutěže „O keramické sluchátko“. V této soutěži byly vyhodnoceny obce Olomouckého kraje v množství zpětně
vrácených elektrospotřebičů na občana. Vyhodnocení této soutěže proběhlo současně s vyhodnocením soutěže „O keramickou
62
popelnici“. Na prvním místě v soutěži se umístilo město Šternberk.
15. 12.
Vyhodnocení pátého ročníku soutěže obcí a měst Olomouckého kraje o největší množství vytříděného
odpadu na jednoho občana soutěž „O keramickou popelnici“. V soutěži byly posuzovány výsledky separace sběrových
komodit papíru, plastů a skla. Soutěž proběhla ve třech kategoriích pro obce do a nad 4 000 obyvatel a města Olomouckého
kraje. Vítězové získali finanční odměny na nákup nových nádob na separovaný odpad.
V jednotlivých kategoriích se na prvních místech umístily v kategorii obce do 4 000 obyvatel obec Ostružná, v kategorii obce
nad 4 000 obyvatel obec Grygov a v kategorii města obsadilo první příčku město Jeseník. Odměny předal Ing. Pavel Horák,
63
náměstek hejtmana. Pořádání této soutěže a vyhlášení vítězů mělo velký mediální ohlas.
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Analýza potřeb rodin v Olomouckém kraji. V průběhu roku odbor sociálních věcí ve spolupráci s odborem
17. 12.
strategického rozvoje kraje a výzkumnou agenturou SOCIOTRENDY zpracoval Analýzu potřeb rodin v Olomouckém kraji.
Zpracování analýzy bylo financováno v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008–2010. Tento projekt je
realizován Olomouckým krajem a je financován z Regionálního operačního programu Střední Morava z oblasti podpory
4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity.
17. 12.
Rada Olomouckého kraje schválila „Pravidla na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy na rok 2010“. Program kraje, který podporuje realizaci
nízkonákladových opatření na silnicích II. a III. třídy, přechodech pro chodce a železničních přejezdech pro zvýšení bezpečnosti
provozu.
17. 12.
Rada Olomouckého kraje schválila „Podmínky pro podání žádosti obcí o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu Olomouckého kraje na výstavbu a opravy cyklostezek v roce 2010”. Podmínky řeší způsob poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje na výstavbu nových a opravy stávajících cyklostezek, jejich investory jsou obce,
64
popř. svazky obcí.
17. 12.
Komplexní analýza spotřeb energií. Rada Olomouckého kraje schválila závěry analýzy, která mapuje a kvantifikuje spotřebu elektřiny, plynu, tepla a paliv ve všech objektech příspěvkových organizací Olomouckého kraje a krajského
úřadu.
17. – 18. 12. Kulatý stůl „Obchodní příležitosti v Kostromské oblasti“. Kulatý stůl s podnikateli a Obchodně-průmyslovou
65
komorou Kostromské oblasti z Ruské federace byl zaměřen na spolupráci v dřevařském a dřevozpracujícím průmyslu.
20. – 22. 12. Centrum obnovitelných zdrojů energie. Zástupci Olomouckého kraje se zúčastnili zahraniční služební cesty
do Walesu, pořádané Centrem pro komunitní práci Morava. Účelem byla prohlídka Centra pro alternativní technologie
v Machynllethu. Záměrem Centra pro komunitní práci je vybudovat podobné centrum na území Olomouckého kraje, v okolí
66
Šternberka.
V prosinci vydal Odbor sociálních věcí Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje. Cílem je sdílení
potřebných informací s veřejností a získání náhledu na sociální služby a přiblížení jejich základních oblastí. Pro sociální
začleňování osob je potřebné zajištění důstojných životních podmínek, jež odpovídají úrovni rozvoje společnosti, popřípadě
pomoci či podpoře realizované prostřednictvím nabízených sociálních služeb.
Ukončena činnost lékařské služby první pomoci pro dospělé, která byla provozována v Olomouci na tř. Svo31. 12.
body. Od 1. 1. 2010 zajišťuje provoz lékařské služby první pomoci pro dospělé Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6.
V rámci podpory zdraví s důrazem na primární prevenci poskytl Olomoucký kraj Univerzitě Palackého v Olomouci na realizaci
projektů „Zdraví 21 – Program podpory zdraví obyvatel Olomouckého kraje“ částku ve výši 280 000 Kč. Za podpory Olomouckého kraje byly realizovány akce: Putování za zdravým jídlem, Konference zdravé děti, zdravý kraj, semináře pro učitele –
používání fitballů a overballů při cvičení s dětmi, projekt „Prevence vadného držení těla“, projekt „Už vím“ zaměřený na prevenci
úrazů a rizikového chování u dětí, poskytnutí první pomoci.
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A AKCIOVÁ SPOLEČNOST
OLOMOUCKÉHO KRAJE
ALLOWANCE ORGANISATIONS AND JOINT-STOCK
COMPANIES OF THE OLOMOUC REGION

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY
(organizace zřízena k datu 1. 4. 2002)
Název organizace

Kontakt

www

Správa silnic Olomouckého kraje

Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

www.ssok.cz

e-mail: ssok@ssok.cz, tel.: 585 170 311, fax: 585 311 115

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VE ŠKOLSTVÍ
K 31. 12. 2009 zřizoval Olomoucký kraj 126 škol a školských zařízení. Z tohoto počtu je 67 středních škol, což je více
než 53 %.

Počty škol a školských zařízení podle stavu k 31. 12. 2009
Typ školy, školského zařízení

Počet PO zřizovaných Olomouckým krajem
14

Gymnázia

4

Vyšší odborné a střední odborné školy
Střední odborné školy

17

Střední odborné školy a střední odborná učiliště

15

Střední odborná učiliště, odborná učiliště

13
3

Odborná učiliště a praktické školy

1

Speciální střední školy

21

Speciální školy

3

Speciální školy a dětský domov

8

Dětské domovy

17

Základní umělecké školy
Domy dětí a mládeže, střediska volného času

6

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
(funkce zřizovatele od 1. 1. 2003)
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Název organizace

Kontakt

www

Zdravotnická záchranná služba
Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Aksamitova 8, Olomouc 772 00
info@zzsol.cz

www.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

Masarykova 412, Moravský Beroun 793 05
info@olung.cz

www.olung.cz

Sdružená zařízení pro péči
o dítě v Olomouci, příspěvková organizace

U Dětského domova 269, Olomouc 779 00
szpd@szpd.cz

www.szpd.cz

Dětské centrum Pavučinka Šumperk,
příspěvková organizace

Dr. E. Beneše 13, Šumperk 787 01
pavucinka@pavucinka.cz

www.pavucinka.cz
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY
Název organizace

Kontakt

www

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

Bezručova 3, 779 11 Olomouc
info@vkol.cz

www.vkol.cz

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

nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
vmo@vmo.cz

www.vmo.cz

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

U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc-Klášterní Hradisko
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
muzeumpv@muzeumpv.cz

www.muzeumpv.cz

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

Kolářovy sady 3348, 796 01 Prostějov
hvezdarna@hvezdarnapv.cz

www.hvezdarnapv.cz

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

Horní náměstí 7, 750 11 Přerov
info@prerovmuzeum.cz

www.prerovmuzeum.cz

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

Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
vmsumperk@muzeumsumperk.cz

www.muzeum-sumperk.cz

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V SOCIÁLNÍ OBLASTI
(funkce zřizovatele od 1. 1. 2003)
K 31. 12. 2009 je Olomouckým krajem zřízeno 33 příspěvkových organizací působících v sociální oblasti a poskytujících
sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Název organizace

Kontakt

www

Domov pro seniory 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
reditelka@ddkobyla.cz

www.ddkobyla.cz

Ústav sociální péče pro mládež Jeseník,
příspěvková organizace

Moravská 814/2, 790 01 Jeseník 1
reditelka@uspjesenik.cz

www.uspjesenik.cz

Středisko pečovatelské služby Jeseník,
příspěvková organizace

Kostelní 160/1, 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

Dům seniorů FRANTIŠEK 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
info@ddhrubavoda.cz

www.ddhrubavoda.cz

Domov seniorů POHODA Chválkovice,
příspěvková organizace

Švabinského 3, 772 00 Olomouc-Chválkovice
floder@ddol.cz

www.ddol.cz

Sociální služby pro seniory Olomouc,
příspěvková organizace

Zikova 14, 779 00 Olomouc
bohackova@sluzbyproseniory.cz
olomouc@sluzbypro seniory.cz

www.sluzbyproseniory.cz

Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Sadová 7, 785 01 Šternberk
Šternberk, příspěvková organizace
reditel@vincentinum.cz

www.vincentinum.cz

Klíč – centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace

www.upsklic.cz

Dolní Hejčínská 28, 779 00 Olomouc
petr.matuska@klic-css.cz

Nové zámky – poskytovatel sociálních služeb, Mladeč, Nové Zámky 2, 784 01 Litovel
příspěvková organizace
senk@novezamky.cz

www.novezamky.cz
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Název organizace

Kontakt

www

Poradenské centrum sociálních služeb
Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Žilinská 7, 779 00 Olomouc
mail@poradenskecentrum-ok.cz

www.poradenskecentrum-ok.cz

Středisko sociální prevence Olomouc,
příspěvková organizace

Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc
ssp@ssp-ol.cz

www.ssp-ol.cz

Domov důchodců Šumperk,
příspěvková organizace

U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk
reditel@ddspk.cz; info@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
vaclav.veprek@domovstity.cz

www.domovstity.cz
www.domovjedli.cz

Sociální služby Šumperk,
příspěvková organizace

Vančurova 37, 787 01 Šumperk
sps.spk@cbox.cz

www.socsluzby.ic.cz

Penzion pro důchodce Loštice,
příspěvková organizace

Hradská 113, 789 83 Loštice
reditel@ppd-lostice.cz

www.ppd-lostice.cz

Domov Paprsek 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
z. libicek@domovpv.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

nám. Děkana Františka Kvapila 17
798 26 Nezamyslice
uspnezamyslice@volny.cz

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; mbuzzi@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 Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,
příspěvková organizace

Pavlovice u Přerova 95, 751 14 Pavlovice u Přerova
reditel@ddpavlovice.cz

www.ddpavlovice.cz

Domov pro seniory Tovačov,
příspěvková organizace

Nádražní 94, 751 01 Tovačov
reditelka@ddtovacov.cz; bartovaL@email.cz

www.ddtovacov.cz

Domov Větrný mlýn Skalička,
příspěvková organizace

Skalička 1, 753 52 Skalička
uspskalicka@uspskalicka.cz

www.uspskalicka.cz

Centrum Dominika Kokory,
příspěvková organizace

Kokory 54, 751 05 Kokory
usp@uspkokory.cz; reditel@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

Rokytnice 1, 751 04 Rokytnice
reditelka@domovrokytnice.cz

www.usprokytnice.cz

www.uspnezamyslice.org

NEMOCNICE OLOMOUCKÉHO KRAJE, a.s.
Název organizace

Kontakt

www

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

–

IČ 26873346
red.nok@kr-olomoucky.cz, nok@kr-olomoucky.cz
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HOSPODAŘENÍ KRAJE V ROCE 2009
REGION'S ECONOMY IN 2009

V roce 2009 pokračovalo, tak jako v předcházejících letech, dobré hospodaření včetně vytvoření přebytku, který bude použit v roce
2010 na rozvojové aktivity Olomouckého kraje.
Financování Olomouckého kraje bylo v roce 2009, 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 2009 byla realizována řada investičních akcí, Olomoucký kraj poskytl řadě subjektů příspěvek na jejich projekty, které
významně pomáhají rozvoji Olomouckého kraje.

HOSPODAŘENÍ KRAJE V ROCE 2009

v tis. Kč

schválený rozpočet upravený rozpočet

skutečnost

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

3 662 389

3 116 925

3 046 146

238 814

513 714

505 891

Kapitálové příjmy

37 300

37 300

9 211

Přijaté dotace

83 938

6 538 902

6 532 311

4 022 441

10 206 841

10 093 559

1 454 380

1 404 069

4 022 441

11 661 221

11 497 628

2 239 620

5 478 897

5 057 138

398 627

1 721 105

1 331 681

1 313 627

3 603 960

3 602 704

11 356

610 174

603 714

3 963 230

11 414 136

10 595 237

59 211

247 085

245 923

4 022 441

11 661 221

10 841 160

Příjmy celkem (bez financování)
FINANCOVÁNÍ (zapojení přebytku hospodaření, úvěrů, finančního vypořádání)
Příjmy celkem
VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Neinvestiční příspěvky PO
Investiční příspěvky PO
Výdaje celkem (bez financování)
FINANCOVÁNÍ (splátky úvěrů)
Výdaje celkem

Příjmy

daňové příjmy
26,5 %
nedaňové příjmy
4,4 %
kapitálové příjmy 0,1 %
přijaté dotace
56,8 %
financování
12,2 %

Výdaje

běžné výdaje
46,6 %
kapitálové výdaje
12,3 %
neinvestiční příspěvky PO 33,2 %
investiční příspěvky PO
5,6 %
financování
2,3 %

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ KRAJE ZA ROK 2009 (PŘEBYTEK)
Použitelný přebytek hospodaření za rok 2009

v tis. Kč
+ 71 739

Použitelný přebytek hospodaření představuje částku po provedení finančního vypořádání se se státním rozpočtem za rok 2009
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VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2009
v tis. Kč
oblast

celkem

z rozpočtu Olomouckého kraje

dotace ze státního rozpočtu

OBLAST ŠKOLSTVÍ

2 689 612

531 684

2 157 928

neinvestiční příspěvek

2 549 262

433 447

2 115 815

investiční příspěvek

140 350

98 237

42 113

OBLAST DOPRAVY

947 523

847 292

100 231

neinvestiční příspěvek

519 236

519 236

0

investiční příspěvek

428 287

328 056

100 231

OBLAST KULTURY

144 795

137 428

7 367

neinvestiční příspěvek

132 326

130 518

1 808

investiční příspěvek

12 469

6 910

5 559

OBLAST SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

174 716

173 749

967

neinvestiční příspěvek

166 478

165 511

967

8 238

8 238

0

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

249 772

241 680

8 092

neinvestiční příspěvek

235 402

229 345

6 057

14 370

12 335

2 035

investiční příspěvek

investiční příspěvek

Výše příspěvků příspěvkovým organizacím
oblast školství

64,0 %

oblast dopravy

22,5 %

oblast kultury

3,4 %

oblast sociálních věcí

4,2 %

oblast zdravotnictví

5,9 %

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ ROKU 2009
Název investiční akce
Archeologické centrum v Olomouci
– rekonstrukce objektu U Hradiska 7/4 v Olomouci

Rekonstrukce budovy 2A v areálu staré nemocnice v Prostějově
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Doba trvání (měsíc/rok)

Cena včetně DPH (v Kč)

4/2008–8/2009

46 631 586

3–11/2009

22 888 984

Název investiční akce

Doba trvání (měsíc/rok)

Cena včetně DPH (v Kč)

6/2008–8/2009

36 447 076

7–10/2009

22 154 638

10/2008–11/2009

33 130 637

7–12/2009

5 111 940

Gymnázium, Olomouc-Hejčín – výstavba stravovacího pavilonu s kuchyní

9/2008–10/2009

117 856 761

III/44919, III/44920, III/37340, III/44922 Loučany – Náměšť na Hané,
rekonstrukce silnice

8/2008–11/2009

123 651 409

10–12/2009

4 481 479

Silnice II/436 Tršice – průtah

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk
– modernizace školní kuchyně

Silnice III/4384, III/4387 Všechovice – okružní křižovatka

OLÚ Moravský Beroun, p.o. – evakuační schodiště Pavilonu 1

Domov důchodců Javorník – stravovací provoz
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Název investiční akce

Doba trvání (měsíc/rok)

Cena včetně DPH (v Kč)

6–12/2009

10 098 467

Vlastivědné muzeum v Olomouci – Revitalizace rybníka v Arboretu Bílá Lhota 4–12/2009

5 611 610

Vlastivědné muzeum Jesenicka
– rekonstrukce střešní krytiny na budově Vodní tvrz

Revitalizace areálu staré nemocnice v Prostějově
– I. etapa, komunikace a inženýrské sítě

9/2008–4/2009

20 051 133

10/2008 – 8/2009

37 622 757

10/2008 – 10/2009

33 554 116

Střední škola technická, Přerov – střecha areálu Bří Hovůrkových

7–8/2009

3 369 986

Střední škola technická a obchodní, Olomouc – oprava fasády, dvorní trakt

8–9/2009

1 821 801

Silnice III/44921 Loučany – průtah

Silnice III/44419 Újezd u Uničova – průtah
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Název investiční akce

Doba trvání (měsíc/rok)

Cena včetně DPH (v Kč)

7–9/2009

4 241 651

8–12/2009

8 218 552

III/4335 a III/43325 Měrovice nad Hanou – průtah, 3. etapa

6–8/2009

11 006 783

Obchodní akademie, Olomouc – výměna oken

6–8/2009

4 927 737

10/2008 – 8/2009

38 301 094

4/2008 –11/2009

212 406 932

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov
– změna školní jídelny na výdejnu

III/37745 Otaslavice, most ev.č. 37745-2

Silnice II/4446 Mohelnice – ul. Zábřežská

II/435 MÚK s R35 – Tovačov, stavební úpravy – 1. stavba

Celkem významné investiční akce roku 2009

615 749 041
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V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ BYLY V ROCE 2009 REALIZOVÁNY TYTO
INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
Dokončení cyklostezky v OLÚ,
Nákup prádelenské technologie – sušička, pračka,
Pořízení zdravotnického přístroje – rázová vlna SchockMaster 500,
Výstavba centrální jídelny pacientů a rozšíření prádelny,
Projektová dokumentace – obnovitelné zdroje energie a zateplení obvodového pláště.

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková
organizace
Dokončení rekonstrukce střechy a půdních prostor pavilonu 1 včetně zateplení – I. a II. etapa,
Přístavba evakuačního schodiště pavilonu 1,
Rekonstrukce kanalizace za pavilonem 1,
Box (výtah) pro zemřelé pacienty.

Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková organizace
Oprava a vybavení dětského stacionáře po havárii vody,
Oprava a přeložení centrálního rozvodu tepla-kojenecký ústav, budova B,
Sanace vlhkého zdiva – kojenecký ústav, budova B,
Výměna oken kojeneckého ústavu, budova A – I. etapa akce „SZPD Olomouc, p.o. – Zateplení a výměna oken kojeneckého
ústavu“,
Nákup a instalace centrálního serveru.

Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace:
Opravy a údržba budov kojeneckého ústavu a dětského domova.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Nákup 3 ks sanitních vozidel,
Nákup defibrilátoru LFPK 15,
Nákup zahradní techniky pro údržbu heliportu Jeseník,
Nákup SW FAIM-IS pro inventuru majetku v prostředí SAP,
Oprava střechy výjezdního stanoviště Šumperk.

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a,
PSČ 779 00
Nákup zdravotnických přístrojů a vybavení nemocnic Šternberk, Přerov a Prostějov.

Středomoravská nemocniční, a. s. – Nemocnice Prostějov
2 výtahy poliklinika,
Dispoziční úpravy 6. NP polikliniky,
Parkoviště v areálu nemocnice,
Stavební úpravy k CT,
Stavební úpravy laboratoří,
Stavební úpravy dětského oddělení,
Výměna oken v budově polikliniky – I.,
Fasáda polikliniky.

Středomoravská nemocniční, a. s. – Nemocnice Přerov
Studie centralizace laboratoří

Středomoravská nemocniční, a. s. – Nemocnice Šternberk
Výměna okem včetně žaluzií – pavilon SVLS
Stavební úpravy observačního boxu – dětské oddělení
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2009
Schválené VÝZNAMNÉ PROJEKTY Olomouckého kraje za rok 2009 dle oblastí

v Kč

OBLAST SPORTU CELKEM

21 420 000

Václav Janík, Pňovice – podpora sportovní činnosti týmu Janík Motorsport v sezóně 2009 s možností reprezentace
1
Olomouckého kraje v ČR i zahraničí (silniční automobily)

150 000

Vít Nosálek, Zábřeh – podpora automobilového závodníka s možností reprezentace Olomouckého kraje v ČR i zahraničí (autocross)

150 000

Aleš Procházka, Přerov – AUTHOR ŠELA MARATHON 2009 – mezinárodní maraton horských kol na hradě Helfštýně
a v terénech Moravské brány

150 000

ZEKOF TEAM, Loštice – GRAND PRIX 2009 – 2 závody Světového poháru v cyklokrosu v Olomouci a v Lošticích

100 000

Aeroklub Falcon Air Prostějov – Mistrovství Evropy a Světový pohár v parašutismu

300 000
2

AMK ECCE HOMO ŠTERNBERK – sportovní a kulturní akce na nejstarší evropské závodní trati Ecce Homo

400 000

Olomoucké krajské sdružení ČSTV, Olomouc – podpora při zajišťování provozu a údržby sportovních a tělovýchovných
zařízení sportovních klubů a tělovýchovných jednot

4 000 000

Obec Bouzov – výstavba tělocvičny Základní školy Bouzov

4 000 000

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje, Olomouc – Krajská soutěž
v požárním sportu a podpora okresních soutěží

300 000

ECCE HOMO RACING TEAM s.r.o., Šternberk – podpora sportovní činnosti s možností reprezentace Olomouckého
kraje v ČR i zahraničí (závody automobilů do vrchu a na okruzích)

100 000

WRC Lovecká chata, Olomouc – Bezpečnost nejen na silnicích, ale i na jízdárně – podpora činnosti sdružení, zajištění
zázemí pro trénink a reprezentaci

150 000

Občanské sdružení Sportovní klub Véska, Dolany – podpora činnosti klubu, vybavení sportovní polyfunkční haly

300 000

KESTONE RACING, Uničov – Motokros v Olomouckém kraji – podpora sportovní činnosti sportovního klubu

100 000

FIGURE SKATING CLUB OLOMOUC o.s., Olomouc – 15. ročník mezinárodního krasobruslařského závodu
„Memorial Pavla Romana“ v tancích na ledě

100 000

International Hill Climb Association, Kyjov – mezinárodní automobilové závody do vrchu 1°Hill Climb Days
a Mistrovství Střední Evropy 2009 v rámci KW Berg – Trophy

100 000

SMASH GYM KICKBOX, o.s., Olomouc – Mistrovství České republiky v kickboxu 2009

100 000

Tělovýchovná jednota Sokol Velký Týnec – Mistrovství ČR v estetické skupinové gymnastice a ESG Cup 2009

85 000

AUTO KLUB ŠUMPERK v AČR, Šumperk – Mezinárodní mistrovství ČR v sidecarcrossu 2009 a Mezinárodní mistrovství ČR
v motocrossu v Šumperku na Rapotínské stráni

100 000

Baletní studio při Moravském divadle Olomouc – účast na juniorském Mistrovství světa v interpretačních uměních
3
v Los Angeles, USA

150 000

SPORTCLUB AGENTURA 64 OLOMOUC – šachový festival OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO

350 000

Sokolská župa Severomoravská Zábřeh – opravy a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení

1 800 000

HELIOS MOSTKOVICE o.s., Mostkovice – výstavba komplexního jezdeckého areálu Helios

2 000 000

MORAVIAN DRAGONS, Přerov – V. ročník přerovského festivalu dračích lodí

100 000

EFOL2009, Olomouc – Mistrovství Evropy lesníků v orientačním běhu EFOL 2009

150 000

Automotoklub Mohelnice – Velká cena Mohelnice truck trial 2009 – závody nákladních automobilů v náročném terénu
Hokejový klub TJ Šternberk – pořízení rolby na úpravu ledu ZAMBONI 552

100 000
2 900 000

Veteran Car Club Ostrava – Moravia Rallye 2009 – mezinárodní soutěž historických vozidel

150 000

Město Zlaté Hory – Mistrovství České a Slovenské republiky v rýžování zlata ve Zlatých Horách

200 000

Petr Školoud, Přerov – Mezinárodní letní hokejová škola 2009

70 000

TTV GROUP s.r.o., Brno – I. díl mezinárodního cyklistického závodu Czech cycling Tour 2009

100 000

Tenis klub Prostějov, a.s., Prostějov – Mistrovství světa juniorů v tenisu

100 000

1

2

3
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Český tenisový svaz vozíčkářů, Brno – SMP Wheelchair Czech Open 2009 – mezinárodní turnaj v tenise na vozíku v Prostějově

100 000

Mamba model Bohuňovice – XII. mezinárodní slet obřích modelů letadel Air show Bohuňovice

100 000

Grafické papíry s.r.o., Litovel – republikový pohár v triatlonu Classic Cup 2009, GRAFIMAN a Přebor Olomouckého kraje
v dlouhém triatlonu

60 000

Nadační fond SOU a OU Zábřeh – 26. Mistrovství Evropy v orbě otočnými pluhy 2009 v Zábřehu

100 000

Junák – svaz skautů a skautek ČR, Olomoucký kraj, Olomouc – projekt STŘECHA PRO VŠECHNY – rekonstrukce nádstavby

150 000

Eva KACANU, Olomouc – podpora účasti na světových hrách IWAS a atletickém mistrovství světa tělesně postižených sportovců
INREMA SPORTS s.r.o., Olomouc – JUNIOR FOOTBALL CUP 2009

100 000

Ricardo v racing team, Prostějov – Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka – mezinárodní závod v dráhové cyklistice

100 000

AUTOKLUB Přerov – projekt Nejlepší autocrossová trať Evropy – je v Olomouckém kraji, Mistrovství Evropy v Autocrossu

200 000

TTC REGION OLOMOUC – podpora sportovní činnosti extraligového oddílu ve stolním tenisu

100 000

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Šumperk – projekt Běžecké lyžování v Jeseníkách

300 000

AAR promotion, s.r.o., Krchleby – extrémní závod štafet BOBR CUP 2009

100 000

Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Olomouc – dostavba zázemí TJ Lokomotiva Olomouc

1 000 000

Sport Management s.r.o., Přerov – Zlatý Kanár – vyhlášení nejlepších tenistů ČR

100 000

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM

13 914 400

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., Horka nad Moravou – projekt Enviromentální vzdělávání
pro školy a veřejnost Olomouckého kraje – Sluňákov 2009

900 000

OLiVy o.s., Bystrovany – Společný projekt mateřských center Olomouckého kraje zaměřený na podporu činnosti,
4
networking, vzdělávání a EKOOKA – ekologické okamžiky

250 000

Klub přátel Hotelové školy Jeseník – mezinárodní soutěž juniorů BACARDI Lázeňský pohár 2009 Jeseník
a Coca Cola Junior Cup 2009

149 400

Konzervatoř Evangelické akademie, Olomouc – dokončení rekonstrukce objektu pro církevní konzervatoř

2 000 000

Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh – BAMBIRIÁDA 2009

65 000

Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov – projekt Moderní škola bez bariér a bezpečné IT technologie

3 000 000

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Olomouc – projekt Moravská vysoká škola Olomouc – nabídka ekonomického
a managerského vzdělání pro olomoucký region
Univerzita Palackého v Olomouci – PAMPAEDIE – KURZY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

4 900 000
300 000

5

Univerzita Palackého v Olomouci – Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009

100 000

Univerzita Palackého v Olomouci – Motivační programy PřF UP pro žáky a studenty škol Olomouckého kraje

150 000

Univerzita Palackého v Olomouci – projekt Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2009

100 000

Univerzita Palackého v Olomouci – Rozvoj vzdělávání a vědy na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci

1 000 000

Univerzita Palackého v Olomouci – Botanická zahrada UP v Olomouci pro rozvoj vzdělávání předškolní a školní mládeže,
studentů a veřejnosti

1 000 000

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

1 530 000

Nadace HAIMAOM, Olomouc – Zlepšení kvality péče o nemocné s leukémiemi a lymfomy po transplantaci
krvetvorných buněk doplněním zdravotnického vybavení Transplantační jednotky Hemato-onkologické kliniky FNOL

200 000

6

250 000

Dům dětí a mládeže Olomouc – Ozdravný poznávací pobyt dětí z Vojvodiny (Republika Srbsko) – letní dětský tábor
Univerzita Palackého v Olomouci – projekt SRDCE SRDCÍ

150 000

Univerzita Palackého v Olomouci - VÝUKA A NÁCVIK MODELOVÝCH SITUACÍ V URGENTNÍ PÉČI

300 000

RALLEY REJVÍZ, o.s., Brno – Rally Rejvíz 2009 – 13. ročník mezinárodní soutěže záchranných služeb

130 000

ZO 7 – 05 České speleologické společnosti, Olomouc – rekonstrukce objektu ozdravovny ve Vojtěchově
a zkvalitnění poskytované péče

500 000

4
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OBLAST SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM

2 100 000

Výstaviště Flora Olomouc, a.s. – 6. ročník národního projektu HANDICAPIÁDA

150 000

Občanské sdružení Ryzáček, Líšnice – Kůň v terapii handicapovaných 2009

200 000

Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s., Olomouc – Pomáháme neziskovkám 2009

1 500 000

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky,
Krajská organizace Olomouckého kraje, o.s., Olomouc – Evropa bez bariér začíná v regionu

100 000

7

Nadace Malý Noe, Olomouc – Jeden dětský den nestačí

150 000

OBLAST KULTURY CELKEM

10 820 000

Římskokatolická farnost Šternberk – obnova interiéru chrámu Zvěstování P. Marie ve Šternberku

2 500 000

Priessnitzovy léčebné lázně, a.s., Jeseník – 210. výročí narození Vincenze Priessnitze

200 000

Město Litovel – Dokumentace životní dráhy sportovce Gustava Frištenského a pořízení kopií originálů na základě selekce
z této dokumentace

150 000

Divadlo Konvikt, o.s., Olomouc – 13. mezinárodní festival DIVADELNÍ FLORA

2 300 000

Leo Friedl, Olomouc – U – klub Olomouc, poskytovatel kvalitních volnočasových programů pro mládež i ostatní věkové skupiny

200 000

Jiří Doležel, Olomouc – KRONIKA PAMĚTI – audiovizuální cyklus vzpomínek historicky významných skupin obyvatelstva
Olomouckého kraje

100 000

SCARON Production, s.r.o., Šumperk – MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FLAMENCA OLOMOUC 2009 A DNY ŠPANĚLSKÉ KULTURY

150 000

Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace – Koncerty v regionu – 7 koncertů v Přerově, Prostějově,
Šumperku a Jeseníku
Město Šternberk – NÁRODNÍ ZAHÁJENÍ DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ aneb „PAMÁTKY MĚŘENÉ ČASEM“

1 000 000
100 000

8

Vojenská nemocnice Olomouc – Restaurování umělecké výzdoby konventu – Klášterní Hradisko

300 000

Obec Mořice – Obnova historické návsi v Mořicích a příprava na prezentaci v rámci soutěže ENTENTE FLORALE EUROPE 2009

500 000

Univerzita Palackého v Olomouci – Academia Film Olomouc

9

1 300 000

Mgr. Jiří VOJZOLA, Přerov – Jubilejní výstava – Světový sport objektivem Jiřího Vojzoly

100 000

Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, o.p.s., Praha – AMERICKÉ JARO 2009

100 000

MINULOST VENKOVA, Olomouc – vydání publikace Na památku rolníků na Hané v Olomouckém kraji – obětem násilné
socializace vesnice v letech 1948–1960

70 000

Mikroregion Jesenicko, Jeseník – Propagace Jesenicka pohádkami z regionu – hraný pohádkový seriál

500 000

Římskokatolická farnost Cholina – Restaurování cholinské madony a vytvoření její kopie

100 000

Ing. arch. Katuše Zahradníčková, Olomouc – OPERA SCHRATTENBACH 2009

150 000

Arcibiskupství olomoucké, Olomouc – Arcibiskupský palác Olomouc – zpřístupnění významné památky pro cestovní ruch

1 000 000

OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE CELKEM

2 150 000

Moravskoslezský kynologický svaz, Brno – HANÁCKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ VŠECH PLEMEN

150 000

Český rybářský svaz, místní organizace Domašov nad Bystřicí – Školící a ubytovací základna pstruží líheň Bělá

400 000

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Olomouc – Časopis podnikatelů, zpravodaj hospodářských komor
Olomouckého kraje

300 000

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

500 000

Občanské sdružení Aktiv+, Senice na Hané – HANÁ – regionální produkt – zavedení jednotného systému podpory
místních výrobců v Olomouckém kraji

100 000

Romže, o. p. s., Ptení – Dokončení projektové dokumentace I. etapy cyklostezky Romže

600 000

Český svaz chovatelů, Základní organizace Exota Olomouc – Mezinárodní výstava ptactva EXOTA – Olomouc 2009

100 000

VÝZNAMNÉ PROJEKTY 2009 CELKEM

7

51 934 400

8

9
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PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ OLOMOUCKÝM KRAJEM V ROCE 2009
v tis. Kč
Název

skutečnost

První narozený občan Olomouckého kraje v roce 2009

15

Významné projekty Olomouckého kraje

51 934

Příspěvky do 25 tis. Kč celkem

13 206

z toho:

oblast školství, mládeže a tělovýchovy

6 228

oblast kultury a památkové péče

3 158

oblast sociálních věcí

1 110

oblast dopravy a silničního hospodářství

75

oblast strategického rozvoje kraje

1 654

oblast životního prostředí a zemědělství

721

oblast zdravotnictví

259

Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů

1

5 987

Financování základních složek IZS

11 024

Ostatní příspěvky

55 546

Odstraňování povodňových škod

5 000

2

Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize - příspěvek na zateplení, výměna tvorových výplní

641

Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize - příspěvek na vzdělávání/rekvalifikaci zaměstnanců

203

Program obnovy venkova

44 623

Program na podporu začínajících a evidovaných stávajících včelařů

458

Dotace soukromým školám

4 320

Dotace na informační technologie

697

Stipendijní řád Olomouckého kraje

1 914

Finanční příspěvky v oblasti sportu

39 190

Evironmentální vzdělávání, výchova a osvěta

356

Talent Olomouckého kraje

167

Příspěvky divadlům a filharmoniím

2 200

Regionální funkce knihoven

9 330

Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

12 527

Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

2 491

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji

17 092

Financování protidrogové prevence

2 600

Program Zdraví 21

280

Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb v Olomouckém kraji

220

3

Prostředky z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

30 849

Příspěvky na hospodaření v lesích

14 499

Příspěvky obcím na řešení mimořádných událostí

7 000

Příspěvek na podporu výstavby cyklostezek

8 434

Příspěvky na bezpečnostní prvky na silnicích

6 114

348 917

1
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GLOBÁLNÍ GRANTY OLOMOUCKÉHO KRAJE REALIZOVANÉ V RÁMCI
OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Přehled podporovaných projektů k 31. 12. 2009 v rámci 1. výzev
níže uvedených globálních grantů

v tis. Kč

Výše podpory
podle smlouvy

Oblast
Název a adresa příjemce

Výše skutečně
vyplacené podpory

OBLAST ŠKOLSTVÍ

208 127,40

86 263,30

Globální grant "Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji "
(oblast podpory 1.1)

133 327,80

55 592,40

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

8 271,20

3 470,50

Gymnázium, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc- Hejčín

2 967,20

1 334,60

Základní škola Bílá Lhota, okres Olomouc, příspěvková organizace,
783 21 Bílá Lhota 56

1 969,90

888,60

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov,
Moravské nám. 681, 783 01 Uničov

9 788,80

4 761,50

Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49, 772 11 Olomouc

6 601,50

2 976,50

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc,
Pöttingova 2, 771 00 Olomouc

5 243,80

2 214,50

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2, 796 01 Prostějov

2 309,30

988,60

Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 Olomouc

2 914,60

1 289,80

Střední průmyslová škola oděvní, Prostějov, Vápenice 1, 796 01 Prostějov

9 055,70

3 797,00

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc,
Božetěchova 3, 770 00 Olomouc

1 530,50

682,80

Obchodní akademie Mohelnice, Olomoucká 82, 789 85 Mohelnice

2 306,30

1 008,60

Střední odborné učiliště Litovel, Komenského 677, 784 01 Litovel

3 538,20

1 700,10

18 000,00

7 444,30

4 371,20

2 135,20

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc,
Božetěchova 3, 770 00 Olomouc 1
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, 796 01 Prostějov
Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, 790 01 Jeseník
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc

8 017,70

3 170,50

18 205,80

8 347,00

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281, 790 01 Jeseník

2

1 102,20

666,90

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

3

15 104,10

4 387,90

Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov,
Školní 76, 753 62 Potštát

3 576,20

1 782,30

SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko
služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace,
Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

8 453,60

2 545,20

1

2
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Výše podpory
podle smlouvy

Oblast
Název a adresa příjemce

Globální grant "Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji"
(oblast podpory 1.2)

31 722,00

Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2, Zábřeh
Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová-lázně 458, 790 61 Lipová-lázně

4

13 438,90

899,00

718,30

2 805,50

1 738,00

Liberix, o. p. s., Kateřinská 107/5, 772 00 Olomouc

7 197,80

3 127,60

Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o., Nešverova 693/1, 779 00 Olomouc

9 090,90

2 579,20

Základní škola a Mateřská škola Přerov-Předmostí, Přerov,
Pod skalkou 11, 751 24 Přerov

2 842,40

1 132,60

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 800/29, 751 52 Přerov

5

EUFORALL o.s., U Podjezdu 10, 772 00 Olomouc
Globální grant „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“
(oblast podpory 1.3 )
Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, 750 02 Přerov

3 958,10

1 750,50

4 928,30

2 392,70

43 077,60

17 232,00

2 992,40

1 110,10

Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11, 779 00 Olomouc

2 029,60

838,70

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc,
Božetěchova 3, 779 00 Olomouc

3 129,20

1 217,10

Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4, 750 02 Přerov

1 509,10

736,60

SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace,
Palackého 150/8-10, 796 01 Prostějov

5 846,50

2 562,00

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov,
Denisova 3, 751 52 Přerov

2 579,90

1 554,00

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

3 961,00

1 264,40

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

7 429,40

3 251,70

SPORT A VĚDA (Prostějov), Českobratrská 35, 796 01 Prostějov

6 008,70

1 870,20

Cyrilomětodějské gymnázium v Prostějově,
Komenského 1592/17, 796 01 Prostějov

3 497,70

874,40

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

4 094,10

1 952,80

4
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VÝVOJ HOSPODAŘENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
VE SROVNÁNÍ LET 2006–2009

VÝVOJ PŘÍJMŮ VE SROVNÁNÍ LET 2006–2009

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

v tis. Kč

rok 2006

rok 2007

2 958 428

3 237 274

3 456 831

3 046 146

347 064

309 135

316 575

505 891

Kapitálové příjmy

rok 2008

rok 2009

36 201

18 606

13 604

9 211

Přijaté dotace

5 570 861

5 295 877

5 351 262

6 532 311

Celkem

8 912 554

8 860 892

9 138 242

10 093 559

687 665

663 588

1 159 669

1 404 069

9 600 219

9 524 480

10 297 941

11 497 628

Financování
Příjmy celkem

2006

2007

daňové příjmy
30,8 %
nedaňové příjmy
3,6 %
kapitálové příjmy 0,4 %
přijaté dotace
58,0 %
financování
7,2 %

daňové příjmy
34,0 %
nedaňové příjmy
3,2 %
kapitálové příjmy 0,2 %
přijaté dotace
55,6 %
financování
7,0 %

2008

2009

daňové příjmy
33,6 %
nedaňové příjmy
3,1 %
kapitálové příjmy 0,1 %
přijaté dotace
52,0 %
financování
11,2 %

daňové příjmy
26,5 %
nedaňové příjmy
4,4 %
kapitálové příjmy 0,1 %
přijaté dotace
56,8 %
financování
12,2 %

Vývoj příjmů Olomouckého kraje ve srovnání let 2006–2009

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006
1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000 11 000 000

v tis. Kč
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VÝVOJ VÝDAJŮ VE SROVNÁNÍ LET 2006–2009

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Neinvestiční příspěvky PO
Investiční příspěvky PO
Celkem

rok 2006

rok 2007

6 103 162

4 300 935

4 475 014

5 057 138

985 060

952 209

1 376 739

1 331 681

1 915 631

3 386 137

3 391 103

3 602 704

365 089

358 394

416 497

603 714

9 368 942

8 997 675

9 659 353

10 595 237

Financování
Výdaje celkem

v tis. Kč
rok 2008

rok 2009

87 976

217 959

98 149

245 923

9 456 918

9 215 634

9 757 502

10 841 160

2007

2006

běžné výdaje
64,5 %
kapitálové výdaje
10,4 %
neinvestiční příspěvky PO 20,3 %
investiční příspěvky PO
3,9 %
financování
0,9 %

běžné výdaje
46,7 %
kapitálové výdaje
10,3 %
neinvestiční příspěvky PO 36,7 %
investiční příspěvky PO
3,9 %
financování
2,4 %

2009

2008

běžné výdaje
45,9 %
kapitálové výdaje
14,1 %
neinvestiční příspěvky PO 34,7 %
investiční příspěvky PO
4,3 %
financování
1,0 %

běžné výdaje
46,6 %
kapitálové výdaje
12,3 %
neinvestiční příspěvky PO 33,2 %
investiční příspěvky PO
5,6 %
financování
2,3 %

Vývoj výdajů Olomouckého kraje ve srovnání let 2006–2009

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006
1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000 11 000 000

v tis. Kč
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Výsledek hospodaření ve srovnání let 2006–2009

Výsledek hospodaření (přebytek)

v tis. Kč

rok 2006

rok 2007

73 965

235 501

rok 2008

rok 2009

152 444

71 739

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

VÝVOJ PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM
OLOMOUCKÉHO KRAJE VE SROVNÁNÍ LET 2006–2009
Oblast

v tis. Kč

rok 2006

rok 2007

2 363 582

2 456 501

2 496 224

oblast dopravy

806 502

721 368

847 026

947 523

oblast kultury

169 215

120 708

130 407

144 795

oblast sociálních věcí

571 677

122 778

69 124

174 716

oblast zdravotnictví

353 468

323 176

264 819

249 772

4 264 444

3 744 531

3 807 601

4 206 418

oblast školství

Celkem

rok 2008

rok 2009
2 689 612

2007

2006

oblast školství

55,4 %

oblast školství

65,6 %

oblast dopravy

18,9 %

oblast dopravy

19,3 %

oblast kultury

4,0 %

oblast kultury

3,2 %

oblast sociálních věcí

13,4 %

oblast sociálních věcí

3,3 %

oblast zdravotnictví

8,3 %

oblast zdravotnictví

8,6 %

2008

2009

oblast školství

65,5 %

oblast školství

64,0 %

oblast dopravy

22,2 %

oblast dopravy

22,5 %

oblast kultury

3,4 %

oblast kultury

3,4 %

oblast sociálních věcí

1,8 %

oblast sociálních věcí

4,2 %

oblast zdravotnictví

7,0 %

oblast zdravotnictví

5,9 %
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HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OLOMOUCKÉHO KRAJE
V ROCE 2009

O rostoucí ekonomické síle Olomouckého kraje svědčí nárůst hodnoty majetku od roku 2001, kdy byla hodnota majetku
11,3 mld. Kč, do roku 2009, kdy byla hodnota majetku 25,1 mld. Kč, což představuje nárůst o více než 122 %.

v tis. Kč
MAJETEK OLOMOUCKÉHO KRAJE K 31. 12. 2009 CELKEM

25 068 062,50

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

5 352 849,47

Dlouhodobý hmotný majetek celkem:

4 018 045,36

z toho: – nemovitý majetek

2 425 533,07

– movitý majetek
– nedokončený nemovitý a movitý hmotný majetek
– zálohy

159 417,97
1 432 825,32
269,00

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem:

64 961,61

z toho: – nehmotný majetek

50 834,78

– nedokončený nemovitý a movitý nehmotný majetek

14 126,83

Dlouhodobý finanční majetek celkem:

1 269 842,50

z toho: – majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

1 269 842,50

2. MAJETEK VE SPRÁVĚ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

19 685 080,03

Dlouhodobý hmotný majetek celkem:

19 602 528,98

z toho: – nemovitý majetek

16 208 902,86

– movitý majetek
– nedokončený nemovitý a movitý hmotný majetek
– zálohy

3 244 852,90
148 270,31
502,91

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem:

82 451,05

z toho: – nehmotný majetek

82 211,67

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

239,38
100,00

3. NEMOCNICE OLOMOUCKÉHO KRAJE, a.s.
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Oběžná aktiva

30 133

z toho: – krátkodobý finanční majetek

24 461
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VÝVOJ MAJETKU OLOMOUCKÉHO KRAJE VE SROVNÁNÍ
LET 2006–2009
v tis. Kč
Majetek
V užívání Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ve správě příspěvkových organizací Olomouckého kraje
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
Celkem

rok 2006

rok 2007

rok 2008

rok 2009

3 437 862,27

4 727 551,95

4 988 006,03

5 352 849,47

16 807 590,48

16 680 241,02

17 990 535,97

19 685 080,03

3 731,00

–

43 133,00

30 133,00

20 249 183,75

21 407 792,97

23 021 675,00

25 068 062,50

PŘÍJMY A VÝDAJE ZA ODPRODEJ A NÁKUP NEMOVITÉHO MAJETKU
OLOMOUCKÉHO KRAJE V OBDOBÍ 2006–2009
Rok

v tis. Kč

příjmy

výdaje

2006

36 041 463

4 128 210

2007

18 606 349

7 357 652

2008

13 604 323

8 281 893

9 210 970

21 834 955

77 463 105

41 602 710

2009
Celkem
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

zkrácená verze
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IDENTIFIK ACE OLOMOUCKÉHO KRAJE

SYMBOLY KRAJE (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 stříbrno-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
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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. 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 Olomouc(ký 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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Aquapark v Olomouci
Olomouc Water Park

Zámek Velké Losiny
Velké Losiny Chateau

Jeseníky
The Jeseníky Mountains

Olomouc – centrum
Olomouc city centre

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
Dlouhé Stráně pumped storage hydroelectric power plant

POZVÁNK A DO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Pro Olomoucký kraj je charakteristické spojení horských oblastí Jeseníků s kulturním bohatstvím a tradicemi Hané. Najdete zde
vždy něco pozoruhodného, co bude důvodem k vaší dovolené nebo víkendovému pobytu.

Střední Morava – srdce a brány dokořán
Úrodná oblast rozkládající se převážně podél řeky Moravy je půvabný kraj, nazývaný již od 16. století Haná. Ve východní části
regionu se zvedají zalesněné hřbety Oderských a Hostýnských vrchů, pahorkatina Chřiby otevírá na jihu bránu do Moravského
Slovácka a ze západní strany dotváří věnec Drahanská vrchovina. Region nabízí široký výběr skvostů architektury (pohádkové
hrady a zámky, památku UNESCO v Olomouci), lázeňská místa a množství přírodních památek nacházejících se i v podobě
tajemných jeskyní pod zemským povrchem. Celá Střední Morava je protkaná turistickými trasami a je ideálním místem pro
vyznavače cykloturistiky.

Jeseníky s podhůřím – horský ráj v létě i v zimě
Turistický region Jeseníky je horskou oblastí, pro kterou je typická čistá příroda a hluboké lesy. Romantiku hor podtrhují
mechová jezírka, vysoká skaliska, tajemné jeskyně, 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 turistické spolky, které nechávaly
stavět chaty a rozhledny. Díky čistému a zdravému prostředí je dnes oblast nejen vyhledávaným místem milovníků přírody, ale
také významnou lázeňskou lokalitou. Mimo krásné krajiny však můžeme v Jeseníkách obdivovat také historické hodnoty.
Několik veřejnosti přístupných zámků vás ohromí nejen svou vnější krásou, ale také okolnostmi, s nimiž byly spojeny. Například
čarodějnické procesy, jež probíhaly v okolí Šumperka, jistě zaujmou nejednoho návštěvníka.
Více informací naleznete na stránkách turistického portálu www.ok-tourism.cz
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