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Vážení spoluobčané,

Výroční zpráva Olomouckého kraje

v rukou držíte v pořadí sedmou výroční zprávu, která popisuje události a realizované záměry
Olomouckého kraje uplynulého roku. Také v roce 2010 pokračovala rada kraje v naplňování
svého programového prohlášení pro roky 2008–2012, které deklaruje, že prioritami krajské
samosprávy jsou především investice, školství, doprava, zdravotnictví, sociální oblast a rozvoj
cestovního ruchu.
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Rok 2010 byl ovlivněn světovou hospodářskou krizí a česká ekonomika vykazovala známky
recese. Rozpočet Olomouckého kraje byl nastaven na úroveň roku 2008. Úspory byly nalezeny především v provozních výdajích a co je podstatné, kráceny nebyly finance na investice,
ani dotační tituly pro obce, spolky a sdružení. Ve všech oblastech, které jsou kraji ze zákona
svěřeny, tak mohly být zahájeny nebo ukončeny investiční akce různého charakteru.
V oblasti dopravy to byly například realizované průtahy obcemi (např. Skřípov, Dětkovice,
Troubky), rekonstruované mosty v rámci programu Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje
za 40 mil. Kč (Jeřmaň, Moravičany, Hoštejn). V oblasti školství lze vyzdvihnout například rekonstrukci budovy odborného výcviku SOŠ gastronomie a služeb v Přerově nebo zahájení
výstavby dlouho očekávaného Vzdělávacího centra pro slabozraké v hodnotě 240 mil. Kč,
které bude stát v Olomouci. V oblasti zdravotnictví Olomoucký kraj spustil dotační titul na
podporu vzdělávání lékařů před atestací. Dokončena byla rekonstrukce centrální kuchyně
a prádelny Odborného léčebného ústavu v Pasece za 17 mil. Kč. Zdravotnická záchranná
služba pořídila vozové terminály za 18 mil. Kč a vybavila vozy novou speciální technikou
v hodnotě 25 mil. Kč. V sociální oblasti se podařilo zahájit přípravu investičních akcí v Domově seniorů Pohoda v Olomouci a Domově pro seniory v Radkově Lhotě s plánovanými investicemi kolem 400 mil. Kč. V oblasti kultury a památkové péče se například podařilo realizovat
přístavbu depozitářů Muzea Komenského v Přerově nebo vybudovat stálou expozici o historii Jesenicka v tamním vlastivědném muzeu. Rozvoj cestovního ruchu Olomoucký kraj
podpořil zavedením dotačního titulu pro informační centra na svém území. Prostřednictvím
regionálního operačního programu se podílel například na vzniku moderního lyžařského
areálu v Koutech nad Desnou, Veteran areny v Olomouci nebo zpřístupnění Arcibiskupského paláce veřejnosti.
Olomouckému kraji se na přelomu května a června bohužel opět nevyhnuly lokální povodně. Rozvodněná řeka Bečva způsobila škody na Hranicku, Přerovsku, Lipensku a Kojetínsku za více než 1 miliardu korun. Kromě obrovského nasazení složek IZS a dobrovolníků při
záchraně majetku či následné likvidaci škod se opět projevila také mnohokrát prověřená
solidarita mezi kraji.
Významnou událostí roku 2010 byla bezesporu návštěva prezidenta České republiky Václava Klause v Olomouckém kraji 14.–16. června, během které navštívil prezidentský pár řadu
měst, obcí, podniků a institucí, kde se setkal s mnoha obyvateli našeho regionu.
Věřím, že rok 2010 znamenal zastavení ekonomického propadu a v roce letošním dojde
k mírnému oživení. Olomoucký kraj se k tomuto bude snažit přispět nezmenšeným objemem investic, zachováním dopravní obslužnosti nebo například nastartováním prací na
tvorbě tzv. regionální investiční strategie, která by měla nasměrovat potenciál našeho kraje
k jeho rozvoji.

Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

 I ng. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje /
President of the Olomouc Region

Dear Fellow Citizens,

In the area of transportation, this included, for example, the completed through-roads in
Skřípov, Dětkovice, Troubky and other municipalities, and reconstruction work on bridges
under the programme entitled Roads for Olomouc Region Development in the amount of
CZK 40 million (Jeřmaň, Moravičany, Hoštejn). In the area of education, we can highlight the
reconstruction of the training premises of the Secondary School of Gastronomy and Catering
Services in Přerov and the long-awaited commencement of the construction of an Educational Centre for the Visually Impaired in Olomouc, a project valued at CZK 240 million. In the
area of healthcare, the Olomouc Region launched a programme to support the education of
physicians before certification. CZK 17 million was spent to reconstruct the central kitchen
and laundry in the Paseka Healthcare Centre. The Emergency Medical Service purchased new
terminals for CZK 18 million and equipped its ambulances with new equipment worth CZK
25 million. In the area of social care, preparations began for an investment project in the Pohoda Senior Home in Olomouc and the Senior Home in Radkova Lhota, with planned costs of
up to CZK 400 million. In the area of culture and monument care, new depositories were built
for the Comenius Museum in Přerov and a permanent exhibit was opened on the history of
the Jeseník district in the local Museum of History and Geography. The Olomouc Region supported tourism development by introducing a subsidy programme for regional information
centres. The Regional Operational Programme assisted, for example, in the development of
a modern ski resort at Kouty nad Desnou, the Vintage Car Arena in Olomouc and the opening
of some spaces at the Archbishop’s Palace to the public.
Unfortunately, the Olomouc Region was again struck by local floods between May and June.
Flooding on the Bečva River caused damage of more than CZK 1bn in the Hranice, Přerov,
Lipník and Kojetín regions. In addition to the massive deployment of the emergency rescue
services and volunteers in the saving of property and the subsequent liquidation of damage,
other regions offered their helping hand as always.
Another major event in 2010 was undoubtedly the visit of Czech President Václav Klaus to the Olomouc Region between 14 and 16 June, during which the president and his wife toured a number of towns and villages, businesses and institutions, and met many residents of our region.
I believe that 2010 was the end of the economic downturn and that this year will show signs
of recovery. The Olomouc Region will support this process by maintaining the investment
levels of previous years, by focusing on the quality of roads and other transportation facilities and by launching preparations for a regional investment strategy that should help us
use the potential of our region for further development.

Martin Tesařík
President of the Olomouc Region
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The year 2010 was affected by the global economic crisis and the Czech economy showed
signs of recession. The budget of the Olomouc Region was set at 2008 levels. Savings were
primarily found in the area of operational expenses, and what is essential, no cuts were
made in the investment resources or subsidies for municipalities, clubs and associations. It
was possible to start or complete investment projects of various types in all areas for which
the Region is responsible by law.

Výroční zpráva Olomouckého kraje

You have in your hands the seventh annual report describing the events and the projects
implemented by the Olomouc Region last year. In 2010, the Region Council continued to
fulfil its policy statement for the 2008–2012 period, defining the regional government’s priorities, especially in the areas of investments, education, transportation, healthcare, social
care and tourism development.

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Olomoucký kraj v číslech
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 Přehled základních
informací o kraji

Stav k 31. 12. 2010

vatel/km2, na Šumpersku 94,6 obyvatel/km2, na Olomoucku 143,3 obyvatel/km2, na Prostějovsku 143,1 obyvatel/km2 a na Přerovsku 158,5 obyvatel/km2.

 Rozloha

 Struktura obyvatel

Olomoucký kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části.
Celková výměra kraje 5 267 km2 tvoří 6,7 %
z celkové rozlohy České republiky. Svou
rozlohou se řadí k menším regionům, zaujímá osmé místo mezi 14 kraji v ČR. Olomoucký kraj má na severu 104 km dlouhou
mezistátní hranici s Polskem, na východě
sousedí s Moravskoslezským krajem, na
jihu se Zlínským a Jihomoravským krajem
a na západě s krajem Pardubickým. 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 280 129 hektarů, tj. 53,2 % (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 %).

Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje odpovídá průměru České republiky. Demografický vývoj Olomouckého kraje lze za uplynulých 19 let (1991–2010) charakterizovat pokračujícím úbytkem osob předproduktivního věku 0–14 let a zvyšujícím se početním stavem poproduktivní složky obyvatelstva nad 65 let.

 Počet obyvatel
Olomoucký kraj je počtem 641 681 obyvatel (k 31. 12. 2010) šestý nejlidnatější mezi
14 kraji v České republice, tj. 6,1 % z celkového počtu obyvatel České republiky.

 Počet obcí

Dětí do 15 let žilo k 31. 12. 2010 v našem kraji necelých 92 tisíc (91 795), což představovalo 14,3 % podíl z celkového počtu obyvatel kraje. Obyvatel ve věku 15–64 let bylo 69,9 %
a osob nad 65 let věku představovalo 15,8 % z celkového počtu.
Průměrný věk obyvatel v Olomouckém kraji celkově činil 40,9 let (muži 39,4 let a ženy
42,4 let) a byl o málo vyšší než v celé České republice (40,8).

 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 v 1.–4. čtvrtletí 2010
(předběžné údaje)
Stav na počátku období
1. ledna 2010
celkem

muži

ženy

Kraj celkem
642 041 313 601 328 440
v tom okresy:
Jeseník
41 255
20 498
20 757
Olomouc
231 843 112 479 119 364
Prostějov
110 214
53 682
56 532
Přerov
134 324
65 765
68 559
Šumperk
124 405
61 177
63 228
Zdroj: ČSÚ Olomouc (http://www.olomouc.czso.cz)

Střední stav obyvatelstva

Stav na konci období
31. prosince 2010

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

641 661

313 420

328 241

641 681

313 430

328 251

41 175
231 897
110 122
134 072
124 395

20 457
112 496
53 669
65 626
61 172

20 718
119 401
56 453
68 446
63 223

41 095
232 226
110 182
133 932
124 246

20 424
112 670
53 685
65 572
61 079

20 671
119 556
56 497
68 360
63 167

Obyvatelé Olomouckého kraje žijí v 399
obcích, z nichž má 30 přiznaný statut města a 12 statut městyse. V městech bydlí
56,9 % obyvatel z celkového počtu osob
Olomouckého kraje, v městysech 2,6 %.
Statutárními městy jsou krajské město
Olomouc a město Přerov.

 Hustota osídlení
Průměrnou hustotou zalidnění 121,8 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 57,2 oby-

 Dóm svatého Václava na Václavském náměstí v Olomouci / Saint Wenceslas Cathedral on Wenceslas Square in Olomouc

 Basic Data about Region
 Area
The Olomouc Region is situated in the central and northern part of Moravia. The total area
is 5,267 square km, which is 6.7% of the total area of the Czech Republic. In terms of size it
is a somewhat smaller region in the context of the Czech Republic, ranking eighth among
the 14 Czech regions. The Olomouc Region borders Poland to the north (a 104 km border),
while other regions surrounding the Olomouc Region are the Moravian-Silesian Region (to
the east), the Zlín Region and South-Moravian Region (south) and the Pardubice Region
(west). Geographically, the region is divided into a mountainous northern part, with Praděd
as the highest mountain (1,492 m above sea level), while the southern part of the county
is composed of the Haná lowlands. The lowest point in the region is situated along the
Morava River near Kojetín in the district of Přerov (190 m above sea level). In the Olomouc
Region, agricultural land spreads over 280,129 hectares, i.e. 53.2% (cf. 53.7% in the Czech
Republic) of the area of the region. There are also large forest areas (34.8% of the total area
of the region), especially in the northern districts of Jeseník (59.4%) and Šumperk (48.5%).

 Population
With 641,681 inhabitants (as of 31 December 2010), 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.

 Municipalities
There are 399 towns and villages in the Olomouc Region, of which 30 have the status of
a town and 12 are townships. A total of 56.9% of the Olomouc Region’s population live
in towns, while 2.6% live in townships. Olomouc and Přerov have the status of statutory
cities.

 Population density
The region’s average population density of 121.8 inhabitants/km2 is close to the national average. However, the density varies considerably among individual districts –
57.2 inhabitants/km2 in the Jeseník district, 94.6 inhabitants/km2 in the Šumperk district,
143.3 inhabitants/km2 in the Olomouc district, 143.1 inhabitants/km2 in the Prostějov
district and 158.5 inhabitants/km2 in the Přerov district.

 Population in the Olomouc Region and its districts 1 to 4 quarter 2010
(preliminary data)
Population
as of 1 January 2010
Total

Men

Women

Mid-year population
Total

Men

Region, total 642 041 313 601 328 440 641 661 313 420
of this districts:
Jeseník
41 255
20 498
20 757
41 175
20 457
Olomouc
231 843
112 479
119 364
231 897
112 496
Prostějov
110 214
53 682
56 532
110 122
53 669
Přerov
134 324
65 765
68 559
134 072
65 626
Šumperk
124 405
61 177
63 228
124 395
61 172
Source: Czech Statistical Office, Olomouc (http://www.olomouc.czso.cz)

Population
as of 31 December 2010

Women

Total

Men

Women

328 241

641 681

313 430

328 251

20 718
119 401
56 453
68 446
63 223

41 095
232 226
110 182
133 932
124 246

20 424
112 670
53 685
65 572
61 079

20 671
119 556
56 497
68 360
63 167

 Population structure
The age structure of the inhabitants of
the Olomouc Region corresponds to the
average for the Czech Republic. In demographic terms, there has been a decrease
in the number of inhabitants of pre-productive age (0–14 years) over the past
19 years (1991–2010) and a continuous
increase in the number of inhabitants of
post-productive age (over 65).
As of 31 December 2010, 91,795 children
below the age of 15 lived in our region,
which is 14.3% of the total number of inhabitants of the region. A total of 69.9% of
the inhabitants were between 15 and 64,
15.8% above the age of 65.
The average age of the population of the
Olomouc Region was 40.9 years (men
39.4, women 42.4), which is slightly above
the average for the Czech Republic (40.8).

 Territory
The Olomouc Region consists of 5 districts – Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov
and Šumperk. From a territorial-administrative perspective, the region forms Cohesion Region NUTS II – Central Moravia
along with the Zlín Region. The Olomouc
Region has 13 administrative districts of
municipalities with extended powers, and
20 administrative districts of municipalities with authorized municipal offices.
There are 38 so-called micro-regions, i.e.
voluntary associations of villages and municipalities, of which 34 have the status of
legal entities.
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Zastupitelstvo kraje
(55 členů)

Rada kraje
(11 členů)

Iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva

Iniciativní a poradní orgány rady

Finanční výbor
JUDr. Ing. Petr Wisiński
předseda

Komise pro dopravu
Mgr. Alexandr Kaňovský
předseda

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
Mgr. Dalibor Horák
předseda

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

Stav k 31. 12. 2010

Hejtman
Zvláštní orgány kraje zřízené
podle zákona
Hejtmanem Olomouckého kraje byly
zřízeny tyto zvláštní orgány:
– 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

Elected bodies
Council
(11 members)

Assembly initiative and audit bodies

Council initiative and advisory bodies

Finance Commission
Petr Wisiński
Chairperson

Transport Commission
Alexandr Kaňovský
Chairperson

Audit Commission
Václav Šmíd
Chairperson

IT Commission
Stanislav Linhart
Chairperson

Commission for Regional Development
František Kubíček
Chairperson

Culture and Monument Preservation
Commission
Šárka Krákorová Pajůrková
Chairperson

Tourism Development Commission
Vladimír Mikulec
Chairperson

Legislative Commission
Naděžda Studecká
Chairperson

Commission on Education, Training
and Employment
František Mezihorák
Chairperson

Property Rights Commission
Dalibor Horák
Chairperson

Health Commission
Jaroslav Vomáčka
Chairperson

Youth and Sports Commission
Jiří Zemánek
Chairperson
Drug and Crime Prevention Commission
Jaromír Dvořák
Chairperson
Family and Social Affairs Commission
Alena Rašková
Chairperson
Rural Development and Agricultural
Commission
Ivo Slavotínek
Chairperson
Commission for External Relations
Miroslav Petřík
Chairperson
Environment Commission
Petr Mimra
Chairperson

As of 31 Dec 2010

President
Special regional bodies established
by force of law
The President of the Olomouc Region
set up the following special bodies:
– S ecurity Council
of the Olomouc Region
Pursuant to Act No. 240/2000 Coll., on
Crisis Management and Amending
Certain Acts (Crisis Act), the Security
Council of the Olomouc Region is the
coordination body for preparations
for crisis situations. The Security
Council is chaired by the President of
the Region, who also appoints individual Security Council members.

Regional
Authority

9

– Advisory Board for Foster Care
The Advisory Board for Foster Care
is established in accordance with
Act No. 359/1999 Coll., on Social and
Legal Protection of Children, in order
to help in the mediation of adoption
or foster care, acting as a special-purpose body of the region 39a),
Advisory Board. The Advisory Board
recommends suitable applicants
from the registers maintained by the
Regional Authority or the Ministry,
for children listed in the records of
the Regional Authority pursuant to
Section 22 (2) of the Act. The President appoints the chairperson of the
Advisory Board, deputies and other
members of the Advisory Board.

Struktura veřejné správy Olomouckého kraje | Structure of the Olomouc Region Administration

Region Assembly
(55 members)

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Structure of the Olomouc Region Administration

Samospráva Olomouckého kraje

Výroční zpráva Olomouckého kraje

 Zastupitelstvo Olomouckého kraje

Samospráva Olomouckého kraje | Olomouc Region Government
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 Zákonné vymezení
Olomoucký kraj je samostatně spravován zastupitelstvem, které rozhoduje o věcech
patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti zastupitelstvo
rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.
Zastupitelstvo je jediný z orgánů kraje, který je ústavně zakotven a má přímou demokratickou legitimitu danou volbami občanů. V oblasti samosprávy je vnímáno jako hlavní
orgán, nadřazený všem ostatním.

 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.

 Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje /
Meeting of the Olomouc Region Assembly

Olomouc Region Government

The Olomouc Region is administered by the Assembly, which is authorized to decide in
matters vested under its independent competence. In matters of the delegated competences, the Assembly only makes decisions where stipulated by law.
The Assembly, the only regional body defined in the constitution, has direct democratic
legitimacy based on public elections. Within the structure of regional government, it is
considered the main authority, superior to all others.

 The Assembly is authorized, for example:
	
to submit bills to the Chamber of Deputies of the Czech Parliament, submit proposals to the Constitutional Court for the cancellation of legislation and issue generally
binding Regional Decrees,
	
to coordinate regional development, approve regional development programs, supervise their implementation and monitor their fulfilment,
	to approve the plan for regional tourism development, supervise its implementation
and monitor fulfilment,
 to elect regional representatives in the cohesion regions’ councils,
 to determine the extent of basic transportation services within the region,
 to decide about cooperation with other regions as well as international cooperation,
 to approve the region’s budget and approve the region’s final expenses...

 Furthermore, the Assembly is also authorized to make decisions
regarding the following property-law matters:
 acquisition and transfer of real estate,
	
providing material and monetary donations under the applicable law, in values exceeding CZK 100,000 to a single individual or legal entity per calendar year,
 	granting subsidies to civic associations, humanitarian organizations and other legal entities and individuals operating in the Region in the field of youth, sports and
physical education, social services, family support, fire prevention, culture, education and science, healthcare, drug and crime prevention, and the protection of animals and the environment, in the value exceeding CZK 200,000 to a single individual
or legal entity, from the national budget resources,
	
granting subsidies to municipalities from the regional budget and the supervision of
their use...

 Assembly members are elected to four-year terms by the region’s voters
The Assembly meets as necessary, at least once every 3 months. Resolutions, decisions
or elections of the Assembly require a simple majority of all Assembly members.
Assembly meetings are open to the public. All citizens of the region who are over 18 are
entitled to view the resolutions and minutes of Assembly meetings.

 Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje /
Meeting of the Olomouc Region Assembly

The competencies of the Assembly, its code of conduct and remuneration of members
are defined in Act No. 129/2000 Coll., on Regions, as amended.
The Olomouc Region Assembly has 55 members.
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Samospráva Olomouckého kraje | Olomouc Region Government

 Legal definition

Výroční zpráva Olomouckého kraje

 Olomouc Region Assembly

Personální složení Zastupitelstva Olomouckého kraje
Members of the Olomouc Region Assembly

Výroční zpráva Olomouckého kraje

PaedDr. Karel Crhonek

Personální složení Zastupitelstva Olomouckého kraje | Members of the Olomouc Region Assembly
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RNDr. Ivan Kosatík

Ing. Dušan Pořízka

Dr. Alexander Černý

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková

Mgr. Radovan Rašťák

Ing. Pavel Drmola

František Kubíček

Ing. Pavel Sekanina

Ivana Dvořáková

Mgr. Yvona Kubjátová

Mgr. Ivo Slavotínek

Ing. Jaroslav Faltýnek

Ing. Hana Lebedová

Josef Sobotík

MUDr. Michael Fischer

Mgr. Stanislav Linhart

MUDr. Ivan Sumara

Leoš Hannig – n ástup k 7. 10. 2010 (UZ/17/2/2010)

Mgr. Alois Mačák, MBA

PhDr. Oldřich Svozil

Mgr. Alena Hlavešová

Ing. Miroslav Marek

Mgr. Svatopluk Ščudlík

MUDr. Pavel Holík

Ing. Pavel Martínek

JUDr. Otakar Šiška

Mgr. Dalibor Horák

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

Ing. Václav Šmíd

Ing. Pavel Horák

Ing. Vladimír Mikulec

Bc. Pavel Šoltys, DiS.

MUDr. Jitka Chalánková – rezignace ke dni 6. 10.

Ing. Petr Mimra

Ing. Martin Tesařík

2010 (UZ/17/2/2010)

Ing. Zdeněk Muroň

Bc. Vladimír Urbánek, DiS.

Josef Janíček

RSDr. Josef Nekl

Milada Vašíčková

Mgr. Alexandr Kaňovský

Martin Novotný

Miroslava Vlčková

Ing. Miroslav Kapoun, MBA

Mgr. Blahoslav Papajk

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

Hana Kaštilová Tesařová

Mgr. Eva Pavličíková

JUDr. Ing. Petr Wisiński

Věra Kocianová

Bc. Miroslav Petřík

Ing. Marek Zapletal

Ing. Josef Kopečný

Mgr. Petr Polášek

Mgr. Jiří Zemánek

 Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje /
Meeting of the Olomouc Region Assembly

ČSSD 27 křesel

ODS 13 křesel

KSČM 10 křesel

KDU-ČSL 5 křesel
Stav k 31. 12. 2010 | As of 31 Dec 2010

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 Kocianová | Ing. Josef Kopečný | Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková | Mgr. Yvona Kubjátová | Mgr. Alois Mačák, MBA | 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 | Bc. Pavel Šoltys, DiS. |
Ing. Martin Tesařík | Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA | Mgr. Jiří Zemánek |
ODS
Ing. Pavel Drmola | Mgr. 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

Výroční zpráva Olomouckého kraje

 Přehled volebních stran a jejich představitelů v Zastupitelstvu Olomouckého kraje
k 31. 12. 2010 (v pořadí dle počtu získaných mandátů)
 Political parties and their representatives in the Olomouc Region Assembly,
as of 31 December 2010 (sorted by the number of mandates)
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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
Leoš Hannig – nástup k 7. 10. 2010 (UZ/17/2/2010) | Ing. Pavel Horák | MUDr. Jitka Chalánková –
rezignace ke dni 6. 10. 2010 (UZ/17/2/2010) | František Kubíček | Mgr. Ivo Slavotínek | JUDr. Otakar
Šiška

 Zasedací místnost pro jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje / Assembly hall of the Olomouc Region Assembly

Personální složení Zastupitelstva Olomouckého kraje | Members of the Olomouc Region Assembly

KSČM

Ing. Vladimír Mikulec

Ing. Petr Mimra

Ing. Zdeněk Muroň

Mgr. Eva Pavličíková

Bc. Miroslav Petřík

Mgr. Radovan Rašťák

PhDr. Oldřich Svozil

Mgr. Svatopluk Ščudlík

Bc. Pavel Šoltys, DiS.

Ing. Martin Tesařík

Mgr. Jiří Zemánek

Věra Kocianová

Ing. Josef Kopečný

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

MUDr. Pavel Holík

MUDr. Michael Fischer

Ing. Jaroslav Faltýnek

Ivana Dvořáková

Ing. Miroslav Kapoun, MBA

Hana Kaštilová Tesařová

PaedDr. Karel Crhonek

Mgr. Alexandr Kaňovský

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Ing. Pavel Martínek

Mgr. Alois Mačák, MBA

Mgr. Yvona Kubjátová

Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
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Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka,
Ph.D., MBA

Zastupitelstvo Olomouckého kraje | Olomouc Region Assembly

Zastupitelstvo Olomouckého kraje
Olomouc Region Assembly
ČSSD

(UZ/17/2/2010)

Leoš Hannig – nástup k 7. 10. 2010

Milada Vašíčková

Miroslava Vlčková

Mgr. Ivo Slavotínek

JUDr. Otakar Šiška

RSDr. Josef Nekl

Ing. Miroslav Marek

Josef Janíček

Mgr. Alena Hlavešová

Dr. Alexander Černý

KSČM

KDU-ČSL

Zastupitelstvo Olomouckého kraje | Olomouc Region Assembly

Bc. Vladimír Urbánek, DiS.

Ing. Václav Šmíd

MUDr. Ivan Sumara

František Kubíček

dni 6. 10. 2010 (UZ/17/2/2010)

MUDr. Jitka Chalánková – rezignace ke

Ing. Pavel Horák

Ing. Hana Lebedová

Mgr. Stanislav Linhart

Ing. Dušan Pořízka

Ing. Pavel Sekanina

Výroční zpráva Olomouckého kraje

RNDr. Ivan Kosatík

Mgr. Petr Polášek

Ing. Marek Zapletal

Mgr. Dalibor Horák

Ing. Pavel Drmola

Mgr. Blahoslav Papajk

Martin Novotný

JUDr. Ing. Petr Wisiński

Josef Sobotík

ODS

15

Rada Olomouckého kraje
Olomouc Region Council

Výroční zpráva Olomouckého kraje

 Zákonné vymezení

Rada Olomouckého kraje | Olomouc Region Council
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Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své
 ůsobnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené
p
působnosti, jen stanoví-li tak zákon.
Radu tvoří hejtman, náměstci hejtmana a další členové rady.

 Legal definition
The Council is the Region’s executive body, with independent responsibilities. The Council’s activities are supervised by the Assembly. In matters of delegated competences, the
Council may only make decisions where stipulated by law.
The Council consists of the president, vice-presidents and Council members.

 Radě je vyhrazeno mj.:
	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 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.
 Schůze Rady Olomouckého kraje /
A meeting of the Olomouc Regional Council

 Personální složení Rady Olomouckého kraje
 Members of the Olomouc Region Council
Ing. Pavel Martínek
Mgr. Eva Pavličíková
Mgr. Radovan Rašťák
Ing. Pavel Sekanina
Ing. Martin Tesařík

Výroční zpráva Olomouckého kraje

MUDr. Michael Fischer
MUDr. Pavel Holík
Ing. Pavel Horák
RNDr. Ivan Kosatík
Mgr. Yvona Kubjátová
Mgr. Alois Mačák, MBA
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ODS 2 křesla

KDU-ČSL 1 křeslo

Rada Olomouckého kraje | Olomouc Region Council

ČSSD 8 křesel

 Přehled volebních stran a jejich představitelů
v Radě Olomouckého kraje platné k 31. 12. 2010
 Political parties and their representatives in the Olomouc
Region Council, as of 31 December 2010
ČSSD
MUDr. Michael Fischer * | MUDr. Pavel Holík | Mgr. Yvona Kubjátová * | Mgr. Alois Mačák, MBA * |
Ing. Pavel Martínek | Mgr. Eva Pavličíková | Mgr. Radovan Rašťák * | Ing. Martin Tesařík *
ODS
RNDr. Ivan Kosatík * | Ing. Pavel Sekanina *
KDU-ČSL
Ing. Pavel Horák *
* uvolnění členové Zastupitelstva Olomouckého kraje

 Schůze Rady Olomouckého kraje v zasedací místnosti sídla Olomouckého kraje /
A meeting of the Olomouc Regional Council in the conference room of the Olomouc Region seat

Stav k 31. 12. 2010 | As of 31 Dec 2010

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Složení Rady Olomouckého kraje
s vymezením kompetencí platné k 31. 12. 2010
Ing. Martin Tesařík
hejtman kraje

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů v oblasti krizového řízení, vnějších
vztahů, cestovního ruchu, programů EU a investic. | Authorized by the Assembly to be in charge
of specific tasks in the area of crisis management, external relationships, tourism, EU programmes
and investments.

MUDr. Michael Fischer
1. náměstek hejtmana

RNDr. Ivan Kosatík
náměstek hejtmana

Mgr. Alois Mačák, MBA,
náměstek hejtmana

Složení Rady Olomouckého kraje | Members of the Olomouc Region Council
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Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů
v oblasti zdravotnictví. | Authorized by the Assembly to be in
charge of specific tasks in the area of healthcare.

Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů
v oblasti regionálního rozvoje, životního prostředí a zemědělství. |
Authorized by the Assembly to be in charge of specific tasks in the
area of regional development, environment and agriculture.

Mgr. Yvona Kubjátová
náměstkyně hejtmana

Zastupitelstvo jí svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů
v oblasti sociálních věcí. | Authorized by the Assembly to
be in charge of specific tasks in the area of social affairs.

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů
v oblasti majetku a financí. | Authorized by the Assembly to be in
charge of specific tasks in the area of property and finance.

Mgr. Radovan Rašťák
náměstek hejtmana

Ing. Pavel Sekanina
náměstek hejtmana

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů v oblasti
kultury, péče o památky, tělovýchovy, sportu a volného času. |
Authorized by the Assembly to be in charge of specific tasks in the
area of culture, monument care, physical education and sports.

MUDr. Pavel Holík
člen rady

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů
v oblasti dopravy. | Authorized by the Assembly to be in charge of
specific tasks in the area of transport.

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů
v oblasti školství. | Authorized by the Assembly
to be in charge of specific tasks in the area of education.

Ing. Pavel Martínek
člen rady

Mgr. Eva Pavličíková
členka rady

Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu
Representation of the Olomouc Region in Brussels
 Založení sdružení OK4EU

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání dne 28. 6. 2010 schválilo založení
zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“, které bude hájit zájmy Olomouckého
kraje v evropských institucích, spolupracovat s ostatními zastoupeními regionů, firem
a dalších institucí. Zároveň schválilo zakladatelskou smlouvu a stanovy tohoto sdružení.

 Kancelář zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu
Hlavním cílem efektivního působení regionálního zastoupení kraje v Bruselu je posílení
dialogu Olomouckého kraje s evropskými institucemi a subjekty tak, aby mohl plnohodnotně využít výhod, jež plynou z členství České republiky v Evropské unii. Olomoucký kraj hájí v Bruselu zájmy regionu v nově otevřených prostorách tzv. „DomeCZechu“.
Kancelář Olomouckého kraje se nachází v blízkosti Evropské komise a dalších významných evropských institucí. Kancelář je využívána především partnery sdružení, ale slouží také jako pracovní zázemí pro další subjekty z Olomouckého kraje. Od 1. 10. 2010
nastoupil do kanceláře zastoupení stážista z Univerzity Palackého v Olomouci. Stáže
jsou hrazeny z evropského studijního programu ERASMUS a Olomoucký kraj poskytl
pouze prostory a zajistil náplň práce.
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 Koordinátor zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu
Pro koordinaci aktivit mezi sdružením a Olomouckým krajem byla na odboru strategického rozvoje kraje zřízena pozice koordinátora zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu. Důvodem je skutečnost, že Olomoucký kraj je vedoucím členem sdružení, a je tedy
nezbytné zajistit propojení činnosti sdružení se strukturou krajského úřadu a krajské samosprávy. Koordinátor zastoupení spolupracuje v oblasti zprostředkování evropských
projektů a přenosu informací s vysokými školami, obchodními a agrárními komorami,
Eurocentrem, EuropeDirect, městy, místními akčními skupinami a neziskovým sektorem
Olomouckého kraje.

 Přehled hlavních aktivit koordinátora zastoupení
Olomouckého kraje v Bruselu
V Bruselu se koordinátor Olomouckého kraje podílel na organizaci propagační akce „27 na
Vašem talíři“ a zajistil edukační výjezd členů Místní akční skupiny Horní Pomoraví o. p. s.
V Olomouci koordinátor zorganizoval ve spolupráci s dalšími subjekty dvě konference:
„Participace mladých ve veřejném životě v EU a USA“ a „Týden rozvojové a humanitární
pomoci“. V oblasti projektů zprostředkoval Univerzitě Palackého v Olomouci projekt SURF
– Nature o podpoře biodiverzity a ochraně přírody, který je financovaný z programu INTERREG IVC. Koordinátor asistoval také městu Hranice a Střední průmyslové škole v Hranici
v úvodním cyklu projektu ET-Struct financovaného z programu Central Europe, který se
snaží o posílení vazeb mezi školami, podnikateli a veřejnou správou. V neposlední řadě
koordinátor zajistil účast Olomouckého kraje v alianci Baltsko-jaderského koridoru a monitoroval aktuální situaci v oblasti evropské politiky a iniciativy, jakými byly např. Dunajská strategie, Společná zemědělská politika nebo Kohezní politika po roce 2013.

Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu
AVENUE D"AUDERGHEM 84, Etterbeek, 1040 Brussels
Belgium
tel.: +32 (0) 2 736 46 30
fax: +32 (0) 2 736 46 30

 Brusel – ilustrační foto / Brussels – illustrative photo
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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 Opole 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 oblastí (60 100 km2) a je na posledním
místě co do hustoty 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.

Výroční zpráva Olomouckého kraje
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Rok 2010 byl jubilejním, desátým, rokem
činnosti krajů. I Olomoucký kraj si v listopadu
připomněl deset let od svého vzniku a při této příležitosti byl uspořádán den otevřených
dveří krajského úřadu, během něhož si obě
budovy úřadu prohlédla řada občanů.
Přes nedostatečnou metodiku a nevhodné
načasování byla od 1. ledna 2010 zahájena
účetní reforma v oblasti veřejných financí.
Základním cílem této reformy bylo vytvoření podmínek pro efektivní shromáždění
relevantních informací (účetních záznamů)
pro potřeby státu v centrálním systému
účetních informací státu a důsledná digitalizace účetnictví. Došlo tak k zásadním
změnám v rozsahu účetnictví, ke změnám
v metodice účetnictví, k novým přístupům
k výkaznictví a přenosu informací. Příprava této reformy jak z hlediska legislativy,
tak i věcného byla ze strany příslušných
ústředních orgánů státní správy podceněna, problémem byla taktéž absence souvisejících předpisů. Zde si dovolím zdůraznit
úlohu krajských úřadů, které se zasadily o to,
aby byla vytvořena efektivní komunikační
platforma mezi Ministerstvem financí ČR,
kraji a obcemi. V souvislosti s připravovanou
reformou zaměstnanci Krajského úřadu
Olomouckého kraje uskutečnili řadu seminářů pro ekonomické pracovníky územně
samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, příspěvkové organizace zřizované
Olomouckým krajem a vlastní zaměstnance.
Předávání relevantních informací, metodické vedení a konzultační činnost vůči našim
partnerům je jedním z klíčových úkolů krajského úřadu. Metodická pomoc na úseku
přenesené i samostatné působnosti byla
v průběhu roku poskytována formou porad, seminářů, školení, metodických dnů
či dohlídek. V roce 2010 krajský úřad zorganizoval celkem 216 porad a seminářů pro
obce, mikroregiony a příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem. Nejvíce
zastoupenými oblastmi v rámci metodické pomoci byla problematika přestupků,
správních deliktů a veřejnoprávních smluv.
Mezi významnější počiny roku lze zahrnout
organizaci semináře ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR pro zástupce obcí

Olomouckého kraje, jehož obsahem byla
zejména možnost získání aktuálních informací vztahujících se k výkonu alternativních
trestů a dalších změn v souvislosti s novou
právní úpravou trestního práva.
Během roku krajský úřad vydal ve správních
řízeních 12 182 rozhodnutí v prvním stupni
a 3 122 rozhodnutí ve druhém stupni. Ve
stejném období řešil 325 podání nazvaných
stížnost, přičemž adresátem 261 z nich byl
Krajský úřad Olomouckého kraje, zbývajících 64 podání bylo adresováno hejtmanovi, náměstkům hejtmana nebo Radě
Olomouckého kraje. Z celkového počtu
bylo 24 stížností důvodných nebo částečně
důvodných. Zaměstnanci úřadu zpracovali
a následně předložili celkem 1 140 materiálů na schůzi Rady Olomouckého kraje
a 247 materiálů na zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje.
Rok 2010 byl bezesporu spojen s dopady
hospodářské krize do veřejných rozpočtů.
Nová situace mimo jiné vedla ke změnám
našich priorit a přístupu k plnění pracovních úkolů. Krajský úřad hledal úspory
zejména v oblasti provozních prostředků.
Hned na počátku roku došlo k přestěhování
detašovaného pracoviště krajského úřadu
v Jeseníku. Z původně využívaných prostor
na ul. K. Čapka se pracoviště přemístilo do
uvolněných prostor příspěvkové organizace
zřizované Olomouckým krajem. V polovině
roku byla dokončena výměna vchodových
dveří hlavní budovy úřadu, kam byly instalovány rotační dveře zvyšující bezpečnost
procházejících osob a zejména snižující tepelné ztráty ve vestibulu.
Ve dnech 28. a 29. května 2010 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Neustálé změny ve Vládě
ČR bohužel nepřinesly očekávanou stabilitu,
což se částečně odrazilo na výkonu a efektivnosti některých oblastí veřejné správy. Po
volbách došlo ke značným změnám v organizačních strukturách ministerstev, zejména
pak Ministerstva vnitra ČR, které je pro nás
klíčovým partnerem. V druhé polovině roku
se musel díky této situaci krajský úřad vypořádávat s řadou obtíží, neboť některé kroky
a projekty byly pozastaveny.

 L ibor Kolář
ředitel krajského úřadu Olomouckého kraje /
Director of the Olomouc Region Regional Authority

Krajský úřad v roce 2010 úspěšně administroval celkem 4 globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci globálních grantů
bylo zahájeno celkem 145 grantových projektů s celkovou výší podpory 535,8 mil. Kč.
Grantové projekty byly zaměřeny na podporu a zvýšení kvality vzdělávání dětí, žáků,
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pracovníků škol a školských zařízení. Krajský úřad rovněž zajišťoval projekty
se zaměřením na tvorbu nových vzdělávacích programů pro účastníky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji.
Krajský úřad považuje vzdělávání svých zaměstnanců za základní pilíř činnosti úřadu,
a proto i v tomto roce pokračoval s pravidelným vzděláváním zaměstnanců. V průběhu
roku bylo uspořádáno 360 vzdělávacích
akcí. Kromě výuky cizích jazyků byly i díky
úspěšnému projektu „eGon Centrum Olomouckého kraje“ zahájeny intenzívní zdokonalovací kurzy práce na PC – MS Office,
elektronická spisová služba či Informační
systém datových schránek.

Libor Kolář
ředitel

Statistická data Krajského úřadu Olomouckého kraje
Statistical data of the Olomouc Region Authority
 Počet zaměstnanců
Výroční zpráva Olomouckého kraje

Počet zaměstnanců
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2010
Limit počtu zaměstnanců schválený radou pro rok 2010

519
521

 Vzdělanostní struktura zaměstnanců
Dosažené vzdělání

Počet zaměstnanců

Vysokoškolské

377

Středoškolské

128

Vyšší odborné
Celkem

14
519
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 Věková struktura zaměstnanců
Roky

Počet zaměstnanců

20–30 let

91

31–40 let

170

41–50 let

140

51 let a více

118

Celkem

519

Počet výběrových řízení v roce 2010
Počet přihlášených uchazečů

26
856

Stav k 31. 12. 2010 | As of 31 Dec 2010
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ředitel krajského úřadu
Bc. Ing. Kolář

tajemnice
Ing. Vrbová

Kancelář hejtmana
Ing. Niče

Oddělení vnějších vztahů
Ing. Brabcová, Ph.D.

Oddělení tiskové
I. Heger

Oddělení krizového řízení
A. Hložková

Kancelář ředitele
Mgr. Doleželová

Oddělení hospodářské
správy
P. Číhal

Oddělení personálních
věcí a vzdělávání
Ing. Plachá – pověřena
zastupováním

Oddělení kontroly
Bc. Punčochářová

Odbor majetkový
a právní
Mgr. Kamasová

Oddělení organizační
T. Vyhnálková

Oddělení cestovního
ruchu
A. Křetínská

Oddělení PR a produkce
T. Kocych – pověřen
vedením

Oddělení správy majetku
Oddělení právní
Mgr. Bartoň
JUDr. Neumannová, Ph.D.

Odbor správní
a legislativní
JUDr. Mazánková

Oddělení správní
Ing. Garláthy

Oddělení přestupkové
Mgr. Kiliánová

Oddělení legislativy
a dozoru
Mgr. Calábková

Odbor informačních
technologií
Mgr. Šafránek

Oddělení informačních
systémů
Mgr. Turovský, MBA

Oddělení aplikací
a podpory
Mgr. Kaňák

Oddělení technické
a systémové
Ing. Russnák

Odbor ekonomický
Ing. Juřena

Oddělení rozpočtu
a financování
Ing. Vítková

Oddělení majetkové
a správní
Ing. Obrusník

Oddělení účetnictví
RNDr. Vaidová

Odbor strategického
rozvoje kraje
Ing. Pruknerová

Oddělení územního plánu
a stavebního řádu
Bc. Ing. Mazurová

Oddělení regionálního
rozvoje
Ing. Novotná

Odbor životního
prostředí a zemědělství
Ing. Veselský

Oddělení lesnictví
Ing. Dřímal

Oddělení vodního
hospodářství
V. Kubišová

Oddělení ochrany
životního prostředí
Ing. Ochmanová

Oddělení ochrany přírody
Ing. Honzáková Švecová

Oddělení integrované
prevence
Mgr. Studený

Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy
Mgr. Gajdůšek, MBA

Oddělení organizačně
správní
JUDr. Skopalová

Oddělení krajského
vzdělávání
PhDr. Goš

Oddělení mládeže
a sportu
Mgr. Švec

Oddělení financování
školství
RNDr. Vlasák

Oddělení účetních analýz
ve školství
Ing. Maňáková

Odbor sociálních věcí
PhDr. Čožíková

Oddělení sociální pomoci
Mgr. Bc. Vočka

Oddělení sociálně-právní
ochrany
Mgr. Podivínský

Oddělení sociálních
služeb
Mgr. Zatloukalová
Navrátilová

Oddělení ekonomické
a právní
Ing. Jurčík

Odbor zdravotnictví
MUDr. Štefková

Oddělení zdravotní péče
MUDr. Lindnerová

Oddělení správní
Mgr. Hanák

Oddělení financování
zdravotnictví
Ing. Vrbecký, MBA

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
Ing. Kocourek

Oddělení veřejné
dopravy
Mgr. Tomík

Oddělení silničního
hospodářství
Ing. Růžička

Oddělení silniční
dopravy
Ing. Suchánek

Oddělení IDS
Ing. Rečková

Odbor kultury
a památkové péče
PhDr. Garčic

Oddělení kultury
PhDr. Pospěch

Oddělení památkové
péče
JUDr. Sedláčková

Oddělení přípravy
a realizace investic
Ing. Dlabal

Oddělení veřejných
zakázek
Ing. Houserek

Oddělení grantových
schémat
Ing. Palová

Oddělení projektového
řízení
Ing. Poles

Odbor Krajský
živnostenský úřad
Bc. Ing. Pivoda
Útvar interního auditu
Ing. Zahradníček
Odbor investic
a evropských programů
Ing. Kubín

Stav k 31. 12. 2010

Secretary
R. Vrbová

President’s Office
L. Niče

External Relations
Division
J. Brabcová

Director’s Office
L. Doleželová
Property Rights
and Law Department
H. Kamasová

Press Office
I. Heger

Economic Administration
HR and Training Division
Division
I. Plachá – acting director
P. Číhal
Facility Management
Division
T. Bartoň

Administrative and
Administration Division
Legislative Department
P. Garláthy
M. Mazánková

Crisis Management
Division
A. Hložková

Organisational Division
T. Vyhnálková

Tourism Division
A. Křetínská

Audit Division
Z. Punčochářová

Legal Division
H. Neumannová

Minor Offences Division
H. Kiliánová

Legislation and
Supervision Division
Š. Calábková
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IT Department
J. Šafránek

IS Division
P. Turovský

Applications and Support
Division
P. Kaňák

Technical and System
Division
I. Russnák

Economic Department
J. Juřena

Budget and Financing
Division
P. Vítková

Property and
Administrative Division
M. Obrusník

Accounting Division
V. Vaidová

Regional Planning
and Building Regulations
Division
H. Mazurová

Regional Development
Division
M. Novotná

Division of Forest
Management
V. Dřímal

Water Management
Division
V. Kubišová

Environmental Protection
Division
Z. Ochmanová

Nature Conservation
Division
R. Honzáková Švecová

Integrated Prevention
Division
R. Studený

Administration Division
D. Skopalová

Regional Education
Division
K. Goš

Youth and Sports Division
J. Švec

Education Funding
Division
L. Vlasák

Analytical Accounting
Division for Educational
Institutions
H. Maňáková

Department of Social
Affairs
M. Čožíková

Social Services Division
Z. Vočka

Social and Legal
Protection Division
P. Podivínský

Social Services Funding
Division
V. Zatloukalová
Navrátilová

Economic and Legal
Division
J. Jurčík

Healthcare Department
E. Štefková

Health Care Division
J. Lindnerová

Administration Division
P. Hanák

Health Care Funding
Division
P. Vrbecký

Transport and Road
Economy Department
Z. Kocourek

Public Transport Division
J. Tomík

Road Management
Division
L. Růžička

Road Transportation
Division
J. Suchánek

Integrated Transport
System Division
R. Rečková

Culture and Monument
Preservation
Department
J. Garčic

Culture Division
P. Pospěch

Monument Preservation
Division
M. Sedláčková

Division of Grant Schemes
S. Palová

Project Management
Division
P. Poles

Strategic Regional
Development
Department
M. Pruknerová
Department of the
Environment and
Agriculture
J. Veselský
Department
of Education,
Youth and Sports
M. Gajdůšek, MBA

PR and Production
Division
T. Kocych – acting director
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Director of the Regional
Authority
L. Kolář

Department of Regional
Trading Office
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 1. 1. Provozování lékařské služby první pomoci pro dospělé přešlo
ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje na Fakultní nemocnici
Olomouc a je nyní v modré centrální budově chirurgického komplexu v těsném
sousedství úrazové ambulance, s provozem ve všední dny od 13:00 –7:00 hodin,
o v íkendech a svátcích nepřetržitě.
 1. 1. Akce „Novoroční výstup na
Kosíř“ pro držitele rodinných pasů Olomouckého kraje. Úvodní akcí
v rámci aktivit spojených s rodinnými
pasy Olomouckého kraje byl „Novoroční výstup na Košíř“. Nejen obyvatele
pořádajících obcí Slatinky, Lutín a Smržice, ale i z dalších přilehlých obcí podpořil při zdolání tzv. Hanáckého Mount
Blancu i hejtman Olomouckého kraje,
Ing. Martin Tesařík. obr. 1
 12. 1. 4. zasedání Euroregionálního
řídícího výboru Euroregionu Glacensis.
K financování byl schválen 1 mikroprojekt
s dopadem na území Olomouckého kraje
s celkovou dotací 19 tis. EUR.
 13.–17. 1. Veletrh VACANTIEBEURS
UTRECHT 2010 – největší a nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu v Holandsku, který je provázen velmi vysokou návštěvností (okolo 120 000 osob).
Olomoucký kraj se veletrhu zúčastnil
společně s Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu pod patronací agentury
CzechTourism v expozici České republiky. Největší zájem ze strany holandských
návštěvníků byl již tradičně o možnosti
kempování v oblastech se zachovalým
přírodním bohatstvím a dostatkem turistických zajímavostí. Poptávka byla
především po kempech s kvalitním stan2

dardem služeb a bohatou doprovodnou
infrastrukturou. obr. 2
 14.–17. 1. Veletrh REGIONTOUR BRNO 2010 – Největší veletrh cestovního
ruchu v ČR. V rámci čtyřdenní prezentace Olomouckého kraje proběhla jednání
s několika firmami, zejména s reklamními
agenturami a zástupci odborného tisku
a ostatních médií. Expozice Olomouckého kraje byla tradičně členěna do dvou
turistických oblastí – Střední Morava a Jeseníky. V rámci doprovodného programu
veletrhu se první den uskutečnila tisková
konference všech moravských krajů, kde
hejtmani představili společný projekt
„Morava a Slezsko – Průvodce pěšího turisty“. Dalším důležitým bodem veletrhu
byl křest tohoto materiálu, který proběhl
týž den přímo ve veletržním pavilonu na
hlavním podiu. O expozici Olomouckého
kraje, vybavenou vhodným propagačním
materiálem, byl tradičně velký zájem jak
ze strany široké veřejnosti, tak i odborníků
z oblasti cestovního ruchu. obr. 3
3

 14.–17. 1. Veletrh FERIEN MESSE VÍDEŇ 2010 – jedna z nejvýznamnějších akcí v oblasti cestovního ruchu v Rakousku.
Olomoucký kraj se veletrhu zúčastnil společně se statutárním městem Olomouc.
Návštěvníci měli zájem především o město Olomouc, dále o kulturní a historické
památky kraje, aktivní turistiku a lázně
a wellness.
 16. 1. Akce ve Ski areálu Červenohorské sedlo pro držitele rodinných
4

1
pasů Olomouckého kraje. Akce se i přes
výrazně zimní počasí vydařila a zúčastnilo se jí několik desítek držitelů rodinných
pasů. obr. 4
 16.–24. 1. Veletrh CMT STUTTGART
2010 – je určen pro širokou veřejnost a je
charakterizován vysokou návštěvností
(okolo 200 000 osob). Společně s Olomouckým krajem se veletrhu zúčastnilo statutární město Olomouc. Zájem ze strany
návštěvníků byl o pobyty v lázních, poznávací turistiku měst a dalších turistických atraktivit, ale i o turistiku všeobecně.
 18.–25. 1. Semináře k Programu obnovy venkova 2010. K tomuto tradičně
vyhlašovanému programu uspořádal Olomoucký kraj sérii 5 seminářů. Semináře
pro obce do 2 000 obyvatel proběhly ve
všech okresech kraje. Seminářů se celkem
zúčastnilo 258 zástupců obcí. obr. 5
5

 21. 1. Rada Olomouckého kraje
schválila Plán činnosti v oblasti energetiky na rok 2010, jehož součástí byl
i Program výchovy, vzdělávání a osvěty. V rámci plnění tohoto programu uspořádala Krajská energetická agentura Olomouckého kraje v průběhu roku 2010 sérii
přednášek, seminářů a exkurzí s energetickou tématikou dle schváleného plánu.
 21.–24. 1. Veletrh ITF SLOVAKIATOUR
BRATISLAVA 2010 – patří k nejvýznamnějším akcím tohoto druhu na Slovensku.
Olomoucký kraj se na veletrhu prezento-

reprezentantů Olomouckého kraje. V náročné konkurenci získali naši mladí sportovci 2 zlaté, 1 stříbrnou a 3 bronzové
medaile. obr. 7

 22.–24. 1. Veletrh TOURISM EXPO
OLOMOUC 2010 – regionální výstava
cestovního ruchu, sportovních potřeb
a vybavení pro volný čas s nabídkou pro
aktivní relaxační programy podporující
zdravý životní styl. Olomoucký kraj společně s oběma sdruženími cestovního
ruchu (Střední Morava – SCR a Jeseníky –
SCR) prezentoval nabídku turistických
atraktivit kraje doplněnou vhodnými turistickými i cykloturistickými mapami pro
aktivní vyžití v létě i v zimě.
 27. 1. Vyhlášení čtvrtého ročníku
„Podnikatel roku Olomouckého kraje“. Pořadatelem soutěže je firma Ernst
& Young ve spolupráci s Olomouckým krajem. Vítězem v Olomouckém kraji se stal
Jozef Pavlík z firmy Hopax. Firma se sídlem
v Července se zaměřuje na strojírenský
průmysl.
 31. 1.–5. 2. Hry IV. zimní olympiády
dětí a mládeže České republiky 2010
v Libereckém kraji, kterých se zúčastnila i výprava 63 mladých sportovních
7

 Únor
 4.–7. 2. Veletrh HOLIDAY WORLD
PRAHA 2010 – významný středoevropský
veletrh určený první dva dny především
pro odbornou veřejnost. Olomoucký kraj
se na veletrhu prezentoval v samostatné
expozici společně s oběma sdruženími
cestovního ruchu a statutárním městem
Olomouc. Zájem byl především 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. obr. 8

chovu zahrnuje 54 honiteb Olomouckého, Pardubického a Jihomoravského kraje.
Olomoucký kraj koordinuje vhodná chovatelská opatření k dodržení normovaných
stavů zvěře a cílenému zvyšování chovné
hodnoty siky japonského. obr. 9
 9. 2. Konference samospráv Olomouckého kraje – setkání primátorů,
starostů a starostek měst, městysů a obcí Olomouckého kraje se popáté konala
v Regionálním centru Olomouc. Dvěma
stovkám starostů prezentovali hejtman
společně s náměstky a ředitelem úřadu
informace týkající se jejich resortů. Jako
hosté vystoupili ředitel Úřadu regionální
rady Střední Morava, ředitel Úřadu práce v Olomouci a ředitel ČT Ostrava, kteří
informovali starosty o činnosti svých institucí – aktuálních výzvách a novinkách
v evropských programech, nezaměstnanosti a veřejně prospěšných pracích resp.
o změnách v systému zpravodajství České
televize. obr. 10
10

8
 6.–7. 2. V Pavlově na Mohelnicku se
konala pro veřejnost přehlídka mysliveckých trofejí – paroží jelenů siky japonského,
kteří byli uloveni v předchozím roce v honitbách oblasti chovu s názvem „Bouzovsko“. Oblast chovu vymezil Krajský úřad
Olomouckého kraje v roce 2008 na rozloze
55 172 ha, z toho 26 062 ha lesa. Oblast

 10. 2. se uskutečnil v Městském divadle v Šumperku již devátý ročník tradičního slavnostního společenského večera
u příležitosti vyhlášení ankety Sportovec
Olomouckého kraje roku 2009. V kategorii jednotlivců zvítězil tenista Tomáš
Berdych.
 11. 2. Kasuistický seminář pro sociální pracovníky. Odbor sociálních věcí
uspořádal kasuistický seminář pro sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vztahující se zejména
k problematice dětí týraných a sexuálně
zneužívaných. Semináře se zúčastnilo
14 sociálních pracovnic.

Výroční zpráva Olomouckého kraje

val pod patronací agentury CzechTourism
v rámci společné expozice České republiky. Na stánku prezentovali své aktivity také zástupci sdružení Jeseníky – Sdružení
cestovního ruchu a statutárního města
Olomouc. Zájem návštěvníků bývá nejvíce zaměřen na historické památky, pěší
turistiku a lázeňství. Výhodou veletrhu je,
že jeho návštěvníci dobře znají náš region
a vyžadují konkrétní informace. obr. 6

9
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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.

Výroční zpráva Olomouckého kraje

liky Martina Peciny zúčastnil také hejtman
Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík.
Celkem bylo uděleno 35 ocenění.
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 24. 2. Představení vazeb projektu
PIKE a obsahu výzvy 08 IOP. Na jednání v kongresovém sále byly účastníkům
představeny oba projekty z rozdílných
programů a naznačeny možnosti využití
podnětů získaných v rámci meziregionální spolupráce. obr. 13

11
 13.–14. 2. Ve Vyšehoří na Zábřežsku
se konala pro veřejnost přehlídka mysliveckých trofejí – paroží daňka skvrnitého, kteří byli uloveni v předchozím
roce v honitbách oblasti chovu s názvem
„Klopinská“. Oblast chovu vymezil Krajský úřad Olomouckého kraje v roce 2004
na rozloze 19 940 ha, z toho 5 614 ha
lesa. Oblast chovu zahrnuje 15 honiteb
Olomouckého kraje. Olomoucký kraj koordinuje vhodná chovatelská opatření
k dodržení normovaných stavů zvěře a cílenému zvyšování chovné hodnoty daňčí
zvěře. obr. 11
 15.–16. 2. Výjezdní jednání Rady
Olomouckého kraje v území obce
s rozšířenou působností Přerov. Členové rady a ředitel úřadu během dvou dní
navštívili Gymnázium Jakuba Škody, firmy
Meopta – optika, Mlýn Kojetín a Pivovar
Zubr. Besedovali s podnikateli i zástupci
neziskového sektoru. Na závěr navštívili
příspěvkovou organizaci kraje Domov pro
seniory v Radkově Lhotě. obr. 12
 17. 2. Kulatý stůl „Řešení nezaměstnanosti na Jesenicku“ se uskutečnil za
účasti nejdůležitějších regionálních partnerů (vedení Olomouckého kraje, úřady
práce, hospodářské komory, zástupci obcí,
sdružení a odborů). Na jednání byla řešena problematika vysoké míry nezaměstnanosti. Na základě tohoto jednání byla
v Jeseníku uspořádána další dvě setkání
ve dnech 10. 5. a 15. 9.

13
 18.–21. 2. Veletrh BIT MILÁNO 2010 –
Olomoucký kraj se veletrhu zúčastnil
společně se zástupcem sdružení Střední
Morava – Sdružení cestovního ruchu pod
patronací agentury CzechTourism v rámci
společné expozice České republiky. Nejvíce dotazů směřovalo do oblasti lázeňství
v Jeseníkách, sakrální turistiky a na město
Olomouc. Olomoucký kraj byl oproti jiným regionům z ČR velmi dobře vybaven
materiály v italštině, proto zájem o náš
region byl vysoký a ze strany návštěvníků
veletrhu byla připravenost regionu pozitivně přijata.
 18.–22. 2. Veletrh F.RE.E MNICHOV
2010 – veletrh je určen pro širokou veřejnost (návštěvnost se pohybuje okolo
150 000 osob). Výstavní sektor Olomouckého kraje byl součástí společné expozice
České republiky. Největší zájem byl o ubytování v kempech, lázeňská centra, cykloturistické a turistické mapy, letáky turistických atraktivit a o turistické průvodce.
 24. 2. Ocenění nejlepších policistů
Olomouckého kraje. Slavnostního ocenění nejlepších policistů a občanských
zaměstnanců Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje za rok 2009 se za
přítomnosti ministra vnitra České repub12

 25. 2. Setkání informatiků krajů.
Zástupci krajů se sešli nad společným tématem, kterým byla výzva číslo 08 Integrovaného operačního programu, a řešili
otázky možného přístupu k jednotlivým
tématům.
 26. 2. Sdělení TTG (Travel Trade Gazette) 2010 – Koncem ledna 2010 byl
asociací Czech Travel press ohodnocen
jako 2. nejlepší materiál v kategorii „Regionální průvodci“ „Turistický průvodce –
léto 2010“ vydaný Olomouckým krajem
v rámci projektu „Tvorba nových produktů cestovního ruchu a komunikační
aktivity na podporu návštěvnosti kraje“.
Na 1. místě se umístil společný propagační materiál moravských krajů „Morava a Slezsko – Průvodce pěšího turisty“
– rovněž materiál vydaný ve spolupráci
s Olomouckým krajem.
 27.–28. 2. V Rapotíně na Šumpersku
se konala pro veřejnost přehlídka mysliveckých trofejí – růžků kamzíka horského, kteří byli uloveni v předchozím roce
v honitbách oblasti chovu s názvem „Hrubý Jeseník“. Oblast chovu vymezil Krajský
úřad Olomouckého kraje v roce 2004 na
rozloze 30 617 ha, z toho 28 936 ha lesa.
Oblast chovu zahrnuje 19 honiteb Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
Olomoucký kraj koordinuje vhodná chovatelská opatření, jejichž cílem je udržení
14

kamzičí zvěře na současných početních
stavech. Loví se proto téměř jen kamzičí
zvěř věkově zralá, vůbec se neloví mladá
zvěř (kamzíčata). obr. 14

 2.–5. 3. Mezinárodní potravinářský
veletrh Salima 2010. Ve společné expozici Olomouckého kraje a Agrární komory
Olomouckého kraje byly prezentovány
regionální potravinářské výrobky oceněné v soutěži „Výrobek Olomouckého kraje
2009“. Jejich výrobci patří stále ke špičce
producentů kvalitních potravin, kteří přinášejí tradici, inovaci, nápady, chuť a vysokou kvalitu výrobků. Mimo vystavení
ve vitrínách probíhaly i ochutnávky regionálních výrobků. Návštěvníci tak mohli
ochutnat např. škvarkový chleba ze Středního odborného učiliště potravinářského
15

z Jeseníku nebo salámy a klobásy ze ZD
Kokory, tlačenku od Dubické zemědělské,
a. s., nebo ZD Vícov, z firmy Váhala a spol.
s r. o., z Hustopeč n/B. Váhalova paštika si
dokonce odnesla i nejvyšší ocenění Zlatá
Salima 2010. obr. 15

17
 5. 3. Slavnostní ukončení projektu
„Půdní vestavba pro rozšíření výuky“
na Střední škole železniční a stavební
v Šumperku. Projekt byl spolufinancován
z evropské unie z Regionálního operačního programu Střední Morava.
 10. 3. Seminář informující obce a pořizovatele o výzvě 5.3b) „Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí
s ohledem na udržitelný rozvoj území“.
 10.–14. 3. Veletrh ITB BERLÍN 2010 –
největší veletrh cestovního ruchu v Německu, řadí se k nejprestižnějším veletrhům v Evropě. Olomoucký kraj se veletrhu
zúčastnil společně se Střední Morava –
Sdružením cestovního ruchu ve společné expozici České republiky. Zájem byl
především o historické památky města
Olomouce, turistické aktivity v Jeseníkách
a cyklomapy. obr. 17
18

16

 3. 3.–6. 5. Dny ruské kultury. Olomoucký kraj zorganizoval dvě výstavy umělců Kostromské oblasti – v březnu v Galerii
G v Olomouci a v dubnu v Galerii U Minoritů v Uničově. Vedle toho proběhly Dny
ruské kuchyně v restauraci Caesar v Olomouci. obr. 16

 11. 3. Poskytnutí neinvestičních
příspěvků jednotlivým příjemcům
v rámci dotačního programu Finanční příspěvky v oblasti sportu v roce
2010 bylo schváleno Zastupitelstvem
Olomouckého kraje. Celkově bylo sportovním subjektům v Olomouckém kraji
v tomto dotačním titulu přerozděleno
37 067 000 Kč. obr. 18

 11. 3. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku Krajské hospodářské komoře Olomouckého kraje. Příspěvek byl
použit na náklady spojené s vydáváním
čtvrtletníku Časopis podnikatelů.
 11. 3. Obecně prospěšné společnosti
ARAK poskytl Olomoucký kraj dotaci ve výši 200 tis. Kč na projekt Mandala – Komplexní stomatologický preventivní program pro
děti ve věku 2–10 let, jehož cílem je postupné zlepšení stavu zubní hygieny dětské populace v Olomouckém kraji, zvýšení zdravotního uvědomění cílových skupin.
 11. 3. Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 1. výzvy globálního grantu
Olomouckého kraje realizovaného při
Operačním programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji – oblast podpory 3.2. Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo
o poskytnutí finanční podpory celkem 10
žádostem o grantový projekt v celkovém
finančním rozsahu podpory 30,4 mil. Kč (tj.
finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu).
 11. 3. Rozdělení dotací z Programu
podpory kultury a památkové péče
v Olomouckém kraji v roce 2010. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo
poskytnutí dotací z Programu podpory
kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2010, který zahrnoval tři
dílčí programy. V rámci programu Obnova
kulturních památek v Olomouckém kraji
bylo podáno celkem 75 žádostí, dotace
ve výši 8 831 265 Kč byly poskytnuty 30
žadatelům. V rámci programu Obnova
staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji bylo podáno
87 žádostí, dotace ve výši 2 094 135 Kč
byly poskytnuty 46 žadatelům.
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 1. 3. MUDr. Jana Ferancová byla jmenována ředitelkou Odborného léčebného
ústavu neurologicko-geriatrického Moravský Beroun, příspěvková organizace.

Výroční zpráva Olomouckého kraje

 Březen

Výroční zpráva Olomouckého kraje

 12. 3. Podpis smluv o podpoře vysokých škol v Olomouckém kraji. Olo
moucký kraj poskytnul trojici vysokých
škol sídlících v regionu celkem 13,5 miliónu korun. Smlouvy o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu Olomouckého kraje podepsalo
vedení kraje se zástupci vedení Univerzity
Palackého, Moravské vysoké školy Olomouc a Vysoké školy logistiky v Přerově.
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kraj prezentoval společně s Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu a zástupci
okresu Nysa (v rámci projektu „Vítejte u nás
v nysko – jesenickém regionu“, na jehož
realizaci Olomoucký kraj finančně přispěl).
Návštěvníci se nejvíce zajímali o nabídku
ubytování a možnosti cykloturistiky v našem regionu, dále pak o historické památky v Olomouci a o hrady a zámky.

 12.–14. 3. Veletrh DOVOLENÁ OSTRAVA 2010 – Veletrh regionálního charakteru probíhá společně s dalšími výstavami – Domov, Květy, Myslivost a Region.
Veletrhu se účastní mimo regiony ČR i vystavovatelé ze Slovenska a Polska. 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. obr. 19
 17. 3. Slavnostní přijetí a ocenění
medailistů a trenérů – reprezentantů Olomouckého kraje z Her IV. zimní
olympiády dětí a mládeže České republiky 2010 hejtmanem Olomouckého kraje
v sídle kraje.
 17.–20. 3. Veletrh MITT MOSKVA
2010 – Mezinárodní veletrh určený pře20

devším pro odbornou veřejnost s návštěvností okolo 100 000 osob. Turistickou nabídku kraje jsme představili cca 80
touroperátorům a zástupcům cestovních
kanceláří z Ruska, Běloruska, Ukrajiny,
Arménie, Udmurtské republiky a Bulharska, kteří projevovali zájem především
o lázeňská centra, historické památky,
ale i o možnosti turistiky a provozování
zimních sportů. obr. 20
 18.–21. 3. Veletrh FOR TRAVEL PRAHA 2010 – Na tomto veletrhu se Olomoucký kraj prezentoval poprvé, a to na základě doporučení ostatních regionů z ČR.
Veletrh nebyl cíleně zaměřen jen na cestovní ruch, ale byl rozdělen do několika
pavilonů tak, aby oslovil zejména rodiny
s dětmi a starší generaci. Zájem o region
byl vysoký, ale svým charakterem je veletrh vhodný spíše pro soukromé subjekty
nebo cestovní kanceláře. obr. 21
 19. 3. Vyhlášen „Dotační program
Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2010“, který
byl určen neziskovým organizacím působících v oblasti protidrogové prevence
v Olomouckém kraji. V rámci tohoto dotačního programu byly podpořeny projekty sekundární a terciární protidrogové
prevence v celkové výši 2 510 000,- Kč.
 19. 3. Vyhlášen „Dotační program
Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2010“, který byl určen
osobám provozujícím veřejně prospěšnou činnost na území Olomouckého kraje
v oblasti zdravotnictví, zdravotnického
vzdělávání a vědy. V rámci tohoto dotačního programu byly podpořeny projekty
zaměřené na specializační vzdělávání lékařů v celkové výši 1 677 000,- Kč.
 19.–20. 3. Veletrh INFOTOUR HRADEC KRÁLOVÉ 2010 – veletrh regionálního charakteru, na kterém se Olomoucký

 22. 3. Předání ocenění vítězům soutěže Zlatý erb 2010 v Olomouckém kraji.
Vítězství v sedmém ročníku krajského kola
soutěže hodnotící webové stránky a elektronické služby měst a obcí si odnesly Hranice a Libina. Nejlepší elektronickou službou porota vyhlásila koncept územního
plánu zveřejněný na webu města Šumperka. Cenu veřejnosti získal městys Náměšť
na Hané. obr. 22
22

 23. 3. eGovernment Katowice.
Na pozvání polské strany se zástupci
Olomouckého kraje zúčastnili jednání
o stavu a způsobu rozvoje služeb eGovernmentu v Polsku. Návštěva se uskutečnila na základě předchozí dohody v rámci
sdružení AER.
 24. 3. Krajská energetická agentura
uspořádala ve spolupráci s Olomouckým
krajem dvě přednášky na téma „Obnovitelné zdroje energie v budovách
a pasivní domy“. Cílovou skupinou byli
studenti středních škol.
 24. 3. Návštěva velvyslance Republiky Singapur v Olomouckém kraji
pana Tan Soo Khoon, nerezidentního
velvyslance Republiky Singapur. Během
svého krátkého pobytu v Olomouci se
setkal s hejtmanem Olomouckého kra23

niční neodkladné péče mezi Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého
kraje a Zdravotnickou záchrannou službou
Jihomoravského a Zlínského kraje.

26

24
je Ing. Martinem Tesaříkem a s vedením
Univerzity Palackého. Hlavním cílem jeho
návštěvy bylo jednání o možnostech vzájemné spolupráce, především v oblasti
výzkumu a vývoje. obr. 23
 29. 3. Rada Olomouckého kraje schválila pokračování realizace projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění
využití komunálního odpadu včetně
jeho obalové složky“. Realizace tohoto
projektu probíhala již sedmým 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 plánu odpadového hospodářství kraje. V roce 2010 bylo v rámci tohoto
projektu v obcích na území Olomouckého
kraje rozmístěno 414 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 2 898 sběrových nádob. obr. 24

račního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Konkrétně se jednalo o tyto globální granty:
Z
 vyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji (oblast podpory 1.1)
R
 ovné příležitosti dětí a žáků, včetně
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji
(oblast podpory 1.2)
D
 alší vzdělávání pracovníků škol
a školských zařízení v Olomouckém
kraji (oblast podpory 1.3)
 30. 3. Vyhlášení 2. výzvy globálního grantu Olomouckého kraje v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji – oblast podpory 3.2
 31. 3. – Oficiální návštěva hejtmana Olomouckého kraje v Opoli. Během
jednodenní návštěvy projednal hejtman
s maršálkem Opolského vojvodství Józefem Sebestou témata další spolupráce
a zúčastnil se setkání Krajského ředitelství
policie v Opoli a Krajských ředitelství policie ČR v Olomouci a Ostravě. obr. 25
V březnu byly obnoveny smlouvy o mezikrajské spolupráci v oblasti přednemoc-

 29. 3. Rada Olomouckého kraje schválila
vytvoření dokumentu Regionální inovační strategie Olomouckého kraje. Strategie
bude souborem opatření k řešení problémů a potřeb podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry v regionu a bude představovat efektivní nástroj k vytvoření podmínek
nezbytných pro tvorbu inovací. Kompletní
dokument vznikne v polovině roku 2011.
 30. 3. Vyhlášení 3. výzev globálních
grantů Olomouckého kraje v rámci Ope-

 7. 4. Valná hromada Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje na
Bouzově. Zástupci Olomouckého kraje
se zúčastnili zasedání valné hromady, na
kterém byla hodnocena činnost Spolku
v uplynulém roce. obr. 26
 8. 4. Nařízení Olomouckého kraje č. 1/2010. Rada Olomouckého kraje
schválila nařízení č. 1/2010, kterým se
vydává závazná část plánu oblasti povodí
Moravy, závazná část plánu oblasti povodí Odry a závazná část plánu oblasti Dyje
pro Olomoucký kraj.
 8. 4. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. Rada
Olomouckého kraje schválila 3. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Olomouckého kraje.
 8. 4. Prezentace Olomouckého kraje v Českém centru Stockholm. Prezentace se uskutečnila u příležitosti vernisáže výstavy O. Šembery (od 8. 4. do
6. 5.). Zahrnovala prezentaci kulturních
a turistických zajímavostí Olomouckého
kraje a ochutnávku regionálních specialit.
Setkala se se zájmem nejen veřejnosti, ale
i odborného tisku zaměřujícího se na cestovní ruch. obr. 27
27
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 7. 4. Dvě exkurze do spalovny na biomasu produkující elektrickou energii
a teplo. Akce proběhla ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou. Cílovou skupinou byli studenti středních škol.

Výroční zpráva Olomouckého kraje

 Duben

Výroční zpráva Olomouckého kraje

 8. 4. Rada Olomouckého kraje schválila „Pravidla pro poskytování příspěvků
z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2010“. O podporu
projektů zaměřených na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu mohly žádat
školy a školská zařízení sídlící v kraji.
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28
 9. 4. Konference neziskových organizací s názvem „Víme o sobě Olomouc
2010“ pod osobní záštitou hejtmana
Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka.
Smyslem konference bylo spojit organizace, které se zabývají pomocí v mimořádných událostech, pomáhat k jejich
vzájemnému lepšímu poznání a tím
k účinnější a koordinovanější pomoci při
událostech samotných. obr. 28
 12. 4. Internet ve státní správě a samosprávě. Zástupci Olomouckého kraje
se zúčastnili této významné konference,
podpořené účastí představitelů státních
orgánů a významných firem.
 12.–13. 4. Výjezdní jednání Rady
Olomouckého kraje v území obce s rozšířenou působností Zábřeh. Členové rady
a ředitel úřadu během dvou dní navštívili
Gymnázium v Zábřehu, firmy MKR Plus,
MBG a Sulko. Besedovali s podnikateli i zástupci neziskového sektoru. Na závěr navštívili příspěvkovou organizaci kraje Domov se zvláštním režimem v Jedlí. obr. 29
29

 12.–22. 4. Uspořádání pěti přednášek v Olomouci, Přerově, Prostějově,
Šumperku a Jeseníku na téma „Podmínky pro poskytnutí příspěvku z roz-

počtu Olomouckého kraje na zateplení
obvodového pláště a výměnu otvorových výplní rodinných a bytových domů“. Akce proběhla ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou. Cílovou
skupinou byli majitelé bytových domů,
potenciální žadatelé o příspěvek.
 13. 4. Zastoupení OK v Bruselu ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR a Mezinárodní společností Antonína Dvořáka
zorganizovalo konferenci pod názvem
Participace mladých lidí ve veřejném
životě v EU a USA.
 14. 4. Udělení cen Olomouckého
kraje v oblasti kultury za rok 2009. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo
udělení cen Olomouckého kraje za rok
2009 s tím, že cenu za celoživotní přínos
v oblasti kultury (dvorana slávy) dostali
Lubomír Bartoš, akademický malíř a František Řehák, herec, ceny za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění
obdrželi: oblast hudby Richard Pachman,
výtvarného umění Jiří Andrýsek, oblast
divadla Jan Sulovský, za oblast filmu, rozhlasu a televize Český rozhlas Olomouc,
za oblast literatury Vladimír Körner a Cenu za výjimečný počin v oblasti neprofesionální umělecké činnosti Academic
jazz band Přerov. Cenu za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot kniha „Univerzita v Olomouci 1573–2009“ a cenu osobnost roku
v oblasti kultury Alois Motýl, sbormistr,
varhaník, klavírista, hudební pedagog
a Jaroslav Wykrent, hudební skladatel,
textař a zpěvák.
 16. 4. Vyhlášení otevřené výzvy
Ministerstva životního prostředí ČR
v Programu švýcarsko-české spolupráce v prioritní oblasti životní prostředí
a infrastruktura. K financování byl dne

13. 12. monitorovacím výborem doporučen projekt statutárního města Olomouc „Tramvajová trať Nové Sady“ ve výši
15 900 tis. CHF.
 22. 4. Zahájení Letní kampaně InfoBUSu Olomouckého kraje. Letní kampaň probíhala od 22. dubna do 30. června. Prezentace se konaly v 9 městech
České republiky: Olomouci, Plzni, Ostravě,
Havířově, Pardubicích, Brně, Kroměříži,
Zlíně a Frýdku-Místku. Dále ve 2 městech
Polska: Wroclawi a Nyse a na Slovensku
v Trenčíně. Během 24 prezentačních dnů
navštívilo InfoBUS 9065 zájemců o turistické informace z našich turistických regionů Střední Morava a Jeseníky. Průměrná
návštěvnost byla 378 osob/den. obr. 30
 27.–28. 4. Návštěva místopředsedy
vlády partnerského regionu AO Vojvodina v Olomouci u příležitosti 7. ročníku akce s názvem Kulatý stůl – obchodní příležitosti a možnosti investic
v Srbsku. Olomoucký kraj spoluorganizoval s firmou ROSIVA Šumperk, s. r. o.,
Jihomoravským krajem a partnerským
regionem Vojvodina již 7. ročník semináře, kterého se zúčastnily dvě desítky 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. U pří31

 29. 4. 12. setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, v obci Tučín – Vesnici roku 2009. O problematice
venkova, o aktuálních informacích o ROP
Střední Morava a o Programu rozvoje
venkova 2010 hovořili s účastníky akce
náměstek hejtmana Ing. Pavel Horák a náměstek hejtmana Mgr. Radovan Rašťák.
Setkání, které Olomoucký kraj připravil ve
spolupráci s Mikroregionem Pobečví, se
zúčastnilo 31 zástupců měst a obcí, mikroregionů a místních akčních skupin.
 29. 4. Slavnostní otevření stavby OLÚ
Paseka, p. o. – centrální jídelna pacientů a rozšíření prádelny. Centrální jídelna
byla postavena jako samostatně stojící
jednopodlažní objekt o kapacitě až 135
osob, spojený s hlavním budovou přístupovými chodbami. Součástí dispozice
jídelny je vlastní pohotovostní hygienické zázemí pro pacienty. Pod přístupovou
chodbou je provedeno rozšíření prostorů
prádelny. obr. 32
 30. 4. Poskytnutí účelové finanční
dotace z Fondu na podporu výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje. Za32

 30. 4. Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schválilo rozdělení příspěvků
z Programu obnovy venkova z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2010. Celkem bylo podáno 239 žádostí, příspěvky
v celkové výši 40,5 mil. Kč byly poskytnuty
111 žadatelům. Realizace projektů probíhala v průběhu celého roku 2010.
 30. 4. Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schválilo „Seznam vybraných
staveb pro cyklodopravu doporučených k finanční podpoře z rozpočtu
Olomouckého kraje v roce 2010“. Olomoucký kraj se zabývá systematicky
podporou cyklodopravy již od roku 2004.
Částkou 2 052 000 Kč přispěl v roce 2010
kraj 2 obcím na výstavbu nových cyklostezek.
 30. 4. Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schválilo „Opatření pro zvýšení
bezpečnosti dopravy v Olomouckém
kraji doporučená k finanční podpoře
z rozpočtu kraje v roce 2010“. 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 na území kraje. V roce 2010 kraj přispěl částkou
5 000 000,- Kč na zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
 30. 4. Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schválilo „Žádost Správy železniční dopravní cesty, s. o., o poskytnutí
finančního příspěvku na přestavbu
železničního mostu – Mádrův podjezd v Přerově“. Realizací stavby dojde
ke zlepšení průjezdu vozidel pod železniční tratí.
Od dubna do listopadu 2010 se na území Olomouckého kraje realizovala osvětová aktivita s názvem „Pojďte s námi
do lesa – akce pořádané lesníky pro
veřejnost v Olomouckém kraji“. Cílem
této akce bylo zlepšit informovanost veřejnosti o lesním ekosystému, sektoru
lesnictví a zvýšit povědomí o důležitosti
ochrany lesa.

 Květen
 3.–5. 5. Návštěva zástupců Krajského mládežnického spolku z Würzburgu
v Olomouckém kraji. Jeho představitelé
přijeli do Olomouce prověřit možnosti
spolupráce mezi organizacemi zabývajícími se volnočasovými aktivitami mládeže
obou partnerských regionů. Během své
návštěvy navštívili domy dětí a mládeže
v Olomouci, Uničově a Šumperku, gymnázium ve Šternberku a Střední odbornou
školu v Šumperku. obr. 33
33

 4. 5. Slavnostní otevření elektrifikované železniční tratě Zábřeh – Šumperk. Investiční akci za takřka 1,8 miliardy
korun částečně financovala Evropská unie.
Součástí akce bylo vybudování protihlukových stěn a částečné odstranění bariér
na nádražích.
 5. 5. se uskutečnil první ročník soutěže Podnikavá hlava, jejímž smyslem
je najít a odměnit podnikatelské záměry
mladých lidí. Soutěžící se utkali celkem
ve třech kategoriích – celkového vítěze
soutěže a dvě zvláštní kategorie – Podnikatel v sukních a Mobilní aplikace. První
místo udělila porota projektu Jindřicha
Fáborského „OnlineLektor.cz“. Student
Vysokého učení technického v Brně ve
svém podnikatelském záměru představil
internetovou aplikaci, jejímž prostřednictvím mohou jazykové školy a soukromí lektoři vyhledávat a vyučovat studenty přes internet.
 6.–8. 5. Veletrh Za sluncem OPOLE
2010 – regionální veletrh, který se koná
34
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 29. 4. Předání Zlatých křížů ČČK zasloužilým dárcům krve. Zlaté kříže za
80 uskutečněných bezplatných odběrů
krve převzalo 107 dárců na slavnostním
aktu z rukou prezidenta Českého Červeného kříže Marka Jukla, primářky Transfúzní stanice v Olomouci Dany Galuskové
a hejtmana Olomouckého kraje Martina
Tesaříka.

stupitelstvo Olomouckého kraje schválilo
poskytnutí účelové finanční dotace na
realizaci opatření v oblasti infrastruktury
vodovodů a kanalizací 17 obcím v celkovém finančním rozsahu 42 mil. Kč.
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ležitosti konání kulatého stolu přijel posílit vztahy Autonomní oblasti Vojvodina
s Olomouckým krajem i místopředseda
vojvodinské vlády Ištván Pasztor. Spolu
s ním přijeli zástupci Agentury pro přímé
zahraniční investice, města Bačka Topola
a srbští podnikatelé. obr. 31
 27.–28. 4. 5. Zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007–2013,
Opole. K financování bylo schváleno
8 projektů s dopadem na území Olomouckého kraje s celkovou dotací 3 846 tis. EUR.
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na hlavním opolském náměstí, je doprovázen bohatým kulturním programem
a vysokou návštěvností (cca 10 000 návš
těvníků). Polští návštěvníci se nejvíce
zajímali o nabídku lázeňství (především
Priessnitzovy léčebné lázně a Lázně Velké
Losiny), možnosti aktivní dovolené v Jeseníkách (cykloturistika, lyžování), poznávací turistiku a nabídku ubytovacích
zařízení. obr. 34
35

 9. 5. Předání 60 000. rodinného pasu.
V rámci akce pro držitele rodinných pasů
byl slavnostně předán 60 000. pas v rámci všech zapojených krajů rodině z Olomouckého kraje. obr. 35
 11. 5. Setkání se starostkami a místostarostkami měst a obcí Olomouckého kraje. Tradiční setkání hejtmana s ženami, které zastávají čelní posty v městských
a obecních samosprávách. Hlavními hosty
programu byli Eva Jurinová a Zbyněk Merunka, kteří přítomným přiblížili problematiku komunikace a médií.
 11. 5. Den Evropy v Olomouci. Olomoucký kraj finančně podpořil každoroční oslavy, které proběhly na Horním 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 typické právě pro některou ze sedmadvaceti zemí Evropské unie. obr. 36
36

 12. 5. Zasedání hodnotící komise
Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce, Praha. K financo-

vání doporučeny 3 projekty s dopadem
na území Olomouckého kraje s celkovou
dotací 238 tis. CHF.

něž setkala s představiteli bulharské menšiny a politickou reprezentací Olomouckého kraje. obr. 38

 16. 5. Finále celostátní pěvecké soutěže Zpěváček ve Velkých Losinách. Za
osobní účasti hejtmana Olomouckého
kraje Martina Tesaříka se uskutečnilo
finále šestnáctého ročníku soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček
2010. Akci pořádalo Folklorní sdružení
České republiky ve spolupráci s krajem,
obcí Velké Losiny, Českým rozhlasem
a dalšími partnery.
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 18.–20. 5. Prezentace Olomouckého
kraje 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.
 19.–20. 5. Konference Opolského vojvodství a Olomouckého kraje
v Opoli „Kulturní dědictví – společná
úloha“ pořádaná v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika 2007–2013,
který je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.

 25.–26. 5. Tourpropag a EUROREGIONpropag 2010 v Písku – 14. ročník národní přehlídky propagačních materiálů
Tourpropag 2010 a 7. ročník mezinárodní
soutěžní přehlídky souborů tiskovin evropských regionů EUROREGIONpropag
2010. V rámci soutěže TOURPROPAG porota letos posoudila celkem 446 přihlášených soutěžních materiálů vydaných po
1. 1. 2009 v šesti soutěžních kategoriích:
39
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 20. 5. Největší přehlídka volnočasových aktivit v ČR – Bambiriáda se
uskutečnila pod záštitou hejtmana a za
finančního přispění Olomouckého kraje
v Zábřehu pod organizačním zajištěním
místního Domu dětí a mládeže. obr. 37
 21. 5. V. zasedání Euroregionálního
řídícího výboru Euroregionu Praděd.
Z 19 žádostí a projektů s dopadem na území Olomouckého kraje bylo k financování
schváleno 16 mikroprojektů s celkovou
dotací 187 tis. EUR.
 23. 5. Návštěva předsedkyně parlamentu Bulharské republiky. U příležitosti sněmu Bulharů žijících ve střední Evropě
navštívila Olomouc parlamentní delegace
bulharské republiky, vedená předsedkyní
parlamentu paní Cačevovou, která se rov-

leták 108 kusů, brožura 147 kusů, leták
turistického cíle 39 kusů, plakát 99 kusů,
kalendář 53 kusů. V kategorii „leták“ získal Olomoucký kraj 1. místo za „Soubor
letáků o Olomouckém kraji“. V samostatné mezinárodní kategorii EUROREGIONpropag, pořádané ve spolupráci s TTG
Czech, posoudila porota celkem 52 kolekcí přihlášených tiskovin vydaných po
1. 1. 2008 z České republiky a ze zahraničí. V této kategorii byla Olomouckému
kraji udělena zvláštní cena TTG Czech
2010, a to opět za soubor letáků o Olomouckém kraji v souhrnné složce pod
názvem „Turistický region pro každé
období“. obr. 39
 26. 5. Slavnostní ukončení realizace projektu „Půdní přestavba pro
rozšíření výuky“ v Gymnáziu v Kojetíně. V rámci projektu vznikly nové kabinety a učebny. Projekt byl spolufinancován

 3. 6. Závěrečná konference projektu PIKE. Zástupci Olomouckého kraje se
zúčastnili závěrečné konference projektu
PIKE, který probíhal v rámci programu
INTERREG IVC pod vedením sdružení ERNACT. obr. 43

z evropské unie z Regionálního operačního programu Střední Morava. obr. 40
 27. 5. Byla slavnostně předána stavba
Dětský domov a školní jídelna, Konice, Vrchlického 369 – stavební úpravy
dětského domova, kterou byla dokončena generální rekonstrukce, přístavba
a nástavba stávajícího objektu Dětského
domova a školní jídelny. Byl přistaven třípodlažní objekt s částečně zapuštěným
podzemním podlažím a na stávajícím
objektu DD byla provedena nástavba plnohodnotného 3. NP. Nad oběma částmi
byla provedena společná sjednocující
sedlová střecha. V rekonstruovaných
prostorách DD byly vyměněny podlahy,
všechna okna a provedeny dispoziční
úpravy. Celý objekt byl na závěr sjednocen zateplovacím systémem. obr. 41
41

V druhé polovině května a začátkem června 2010 zasáhly Olomoucký kraj rozsáhlé povodně. V souvislosti s touto skutečností byl dne 17. 5. ve 20 hodin vyhlášen
hejtmanem kraje stav nebezpečí ve
správním území obcí s rozšířenou působností Hranice a Přerov. V noci ze 17. 5. na
18. 5. 2010 došlo k zaplavení obce Troubky na Přerovsku. K ukončení vyhlášení
stavu nebezpečí došlo 31. 5. o půlnoci.
Povodní bylo zasáhnuto celkem 43 obcí
Olomouckého kraje (v rámci obcí s rozšířenou působností Hranice, Lipník nad
Bečvou a Přerov). Škody na majetku obcí
dosáhly částky 137 923 tis. Kč, na majetku
Olomouckého kraje byly celkové škody
12 216 tis. Kč a majetek státu byl poškozen v celkové výši 205 780 tis. Kč. obr. 42
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 Červen
 1. 6. MUDr. Marie Nováková byla
jmenována ředitelkou Dětského centra Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace.
 1.–3. 6. Seminář „Rozvoj sektoru sociálních služeb v AO Vojvodina
a Olomouckém kraji“. Oddělení vnějších
vztahů kanceláře hejtmana ve spolupráci
s pracovníky odboru sociálních věcí zrealizovali seminář pro srbské odborníky
z oblasti poskytování sociálních služeb
v partnerském regionu AO Vojvodina. Na
semináři vystoupili zástupci obou samospráv a odborníci z řad poskytovatelů sociálních služeb. Seminář se konal v rámci
projektu „Budování kapacit státní správy,
samosprávy a neziskového sektoru AO
Vojvodina v sociální oblasti“.
 3. 6. – Zveřejnění studie „Analýza stavu drogové scény Olomouckého kraje“,
která byla občanským sdružením PROADIS zpracována na základě objednávky
Olomouckého kraje. Jedním z hlavních
závěrů této studie je skutečnost, že Olo
moucký kraj má poměrně kvalitní a hustou síť protidrogových služeb.
 1. 6.–31. 12. Podpora poradenské
linky pro rodiče. V rámci projektu Olomouckého kraje „Patron bezpečného netu“ byla podpořena již existující poradenská linka pro rodiče při www.e-bezpeci.
cz, na které může rodič požádat o zodpovězení jakéhokoli dotazu vztahujícího se
k rizikům virtuální komunikace. Provoz
linky byl posílen zajištěním dostatečného
43

 3.–4. 6. Vzdělávací seminář: Metody
sociální práce v NRP – 1. část. V rámci
průběžného vzdělávání sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností odbor sociálních věcí zrealizoval za spolupráce s poradenským centrem
TRIADA, o. s., Brno dvoudenní seminář na
téma Metody sociální práce v náhradní rodinné péči. Akce byla pořádána v prostorách hotelu Neptun v Malé Morávce.
44
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množství externích odborníků pro kvalifikovaný provoz poradny. Současně byla
zajištěna potřebná propagace této služby.

 3.–22. 6. Výstava „Kulturního dědictví Olomouckého kraje“, pořádaná
Olomouckým krajem ve spolupráci s Historickým archívem Bela Crkva ve městě
Bela Crkva, v partnerském regionu AO
Vojvodina. obr. 44
 5. 6. Konference „Etická výchova – prostředek mravního rozvoje žáků“ – pedagogové i účastníci z řad široké
veřejnosti měli možnost seznámit se s významem etické výchovy v rámci vzdělávacího procesu ve školách a školských
zařízeních. Konference byla pořádána
Etickým fórem České republiky, o. s., ve
spolupráci s Olomouckým krajem.
 14.–16. 6. Návštěva prezidenta
České republiky a paní Livie Klausové
v Olomouckém kraji. Potřetí v historii
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zavítal na třídenní návštěvu do kraje prezidentský pár. První den navštívili obce
Příkazy a Náklo. Setkali se se zástupci obcí
postižených povodněmi v roce 2010 –
Hranicka a Přerovska, se zástupci krajské
samosprávy, podnikateli a občany města.
Zavítali do firmy Nutrend, navštívili chrám
Sv. Mořice a prezident sám pak ještě Velitelství společných sil. Druhý den pokračoval v sérii návštěv – jmenovitě: Gymnázium Hejčín, Zábřeh, Bouzov, Náměšť na
Hané, Čechy pod Kosířem (včetně Muzea
kočárů) a Prostějov. Ani třetí den nebyl
výjimkou, a tak prezidentský pár pozdravil občany v Hustopečích nad Bečvou,
Přerově, Rokytnici, Němčicích nad Hanou.
Poslední zastávkou byla obec Mořice, kde
prezident České republiky a paní Livie
Klausová návštěvu ukončili. obr. 45a a 45b
46
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 15.–17. 6. Prezentace zahraniční spolupráce Olomouckého kraje na výroční
konferenci NARC – Cleveland (USA).
Této konference se účastnili zástupci Olomouckého kraje na pozvání partnerského
regionu GRADD (Kentucky, USA) jako jediní zahraniční hosté a účastníci. obr. 46
 15.–17. 6. Celostátní finále Dopravní
soutěže mladých cyklistů. Tato akce se
konala ve Šternberku pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka. Vyhlašovatelem soutěže bylo Ministerstvo dopravy ČR, Olomoucký kraj byl
spolupořadatelem. Soutěže se zúčastnilo

45a
celkem 112 soutěžících, za náš kraj soutěžili žáci ze Základní školy Vodní Mohelnice
a Základní školy U Tenisu Přerov. Hlavním
organizátorem akce byl Dům dětí a mládeže Šternberk. Organizace akce i její celková realizace proběhly na velmi dobré
úrovni, což bylo všemi zúčastněnými velmi kladně hodnoceno.
 17. 6. Slavnostní otevření rekonstruovaného přednádražního prostoru v Olomouci. Od roku 2001 si stavba vyžádala
v úhrnu téměř 600 milionů korun. Na
financování dokončené čtvrté etapy se
podílela také Evropská unie dotací z Regionálního operačního programu Střední
Morava ve výši 100 mil. korun.
 18. 6. Vyhlášení otevřené výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
v Programu švýcarsko-české spolupráce v prioritní oblasti Bezpečnost, stabilita a podpora reforem. K financování
dne 13. 12. doporučeny monitorovacím
výborem 2 projekty s dopadem na území Olomouckého kraje s celkovou dotací
4 622 tis. CHF.
 18. 6. Rada Olomouckého kraje schválila Integrované plány rozvoje území
Bouzovska a Staroměstska. Území Bou45b

zovska a Staroměstska byla vytipována
jako území s vysokým potenciálem cestovního ruchu s podporou z Regionálního
operačního programu Střední Morava.
Integrované plány specifikují typy vhodných aktivit a projektů.
 22. 6. Exkurze pro vybrané studenty
a pedagogické pracovníky středních škol
Olomouckého kraje do Jaderné elektrárny Temelín. Akce proběhla ve spolupráci
s Krajskou energetickou agenturou. obr. 47
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 24. 6. Slavnostní otevření stavby Domov
seniorů „Pohoda“ Chválkovice – stavební
úpravy pro zřízení domova pro seniory
za přítomnosti hejtmana Olomouckého
kraje Ing. Martina Tesaříka. V rámci stavby byly zvětšeny dveřní otvory z 0,8 m na
0,9 m, provedeny dispoziční stavební úpravy, vznikly pracovny sester, lékařů a ošetřovna, dále výdejní kuchyňka s umývárnou nádobí, která slouží k výdeji stravy přivezené
z centrální kuchyně pro klienty na pokojích.
48

 28. 6. Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schválilo závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2009.
 28. 6. Seminář k otevřené výzvě
v Programu švýcarsko-české spolupráce v prioritní oblasti Sociální služby,
v Olomouci. Ve spolupráci s MPSV ČR
a Národním vzdělávacím fondem byli žadatelé o grant seznámeni se zaměřením
a podmínkami výzvy.
 28. 6. Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo o založení zájmového
sdružení právnických osob s názvem
„OK4EU“ a schválilo zakladatelskou smlouvu a stanovy. Olomoucký kraj bude prostřednictvím tohoto nového sdružení hájit
své zájmy v evropských institucích.
 28. 6. – Olomoucký kraj stejně jako
i v předešlých letech poskytl finanční
příspěvek ve výši 200 tis. Kč Nadaci Haimaom při Hemato-onkologické klinice
FN Olomouc. Nadace Haimaom se ve
spolupráci s personálem kliniky snaží
o prohloubení všestranné péče o nemocné s vážnými poruchami krvetvorby, a to
nejen z našeho kraje.
 28. 6. Cena hejtmana za práci ve
prospěch osob se zdravotním postiže49

 28.–29. 6. 5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu
Glacensis. K financování byly schváleny
2 mikroprojekty s dopadem na území
Olomouckého kraje s celkovou dotací
45 tis. EUR.
 29. 6. Prezentace produktu „Moravská jantarová stezka II“ v Udine (Itálie).
V rámci realizace společného projektu
Zlínského a Olomouckého kraje „Moravská jantarová stezka II“ se uskutečnila
v budově Provincie Udine prezentace
produktových listů s konkrétní nabídkou
pro cca 30 zástupců cestovních kanceláří
a touroperátorů ze Severní Itálie. Prezentace se zúčastnili i zástupci CK Pressburg
a CK Amber travel, kteří zabezpečují prodejnost těchto produktů.
V průběhu června byla provedena
opatření v obcích Olomouckého kraje
postižených komáří kalamitou. Olomoucký kraj zajistil provedení postřiku v obcích kraje, které byly postiženy komáří
kalamitou. Postřik byl proveden v následujících obcích: Lobodice, Litovel, Grygov,
Kojetín, Vlkoš, Ústí, Říkovice, Horní Moštěnice, Bystročice, Červenka, Křenovice,
Tovačov, Milotice, Týn nad Bečvou, Mořice,
Turovice, Osek nad Bečvou, Lipník nad
Bečvou, Olomouc, Hranice, Troubky, Přerov, Pňovice, Rokytnice, Polovice, Jezernice, Uničov, Němčice nad Hanou.

 Červenec
 1. 7. Rozšíření Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
(IDSOK) v severní části okresu Prostějov
o 22 autobusových linek dopravců AUTODOPRAVA Studený, spol. s r. o., AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s. r. o.,
AUTODOPRAVA TESAŘ s. r. o., FTL – First
Transport Lines, a. s., OBEC PTENÍ, VOJTILA
TRANS s. r. o. Ilustrační foto – obr. 50
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 1. 7. Začlenění čtyř autobusových
linek dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.
do IDSOK na Uničovsku. Autobusová
dopravní obslužnost v této oblasti k tomuto datu poskytla ucelenou nabídku
spojů při uplatnění integrovaného tarifu
a využití jednoho jízdního dokladu.
 1. 7. Uznávání předplatních jízdenek IDSOK u dopravce ČAD Blansko a. s.
na lince 710 652 a na lince IDS Jihomoravského kraje 729 231.
 1. 7. Územní studie problémových
úseků silnice II/449 v koridoru Červenka – Smržice, problémových úseků v trase silnice II/367 na území obcí Bedihošť,
Čehovice, Čelčice, Klenovice na Hané,
Obědkovice; územní studie lokalit suchých nádrží VP2 Jeřmaň a VP3 Mohelnice a studie kulturních a přírodních
hodnot v území kulturních krajinných
oblastí KH1 – KH8 včetně rozšíření o hodnocení kulturní krajinné oblasti Žulovsko,
Rychlebské hory, Svahy Nízkého Jeseníku,
Svatý Kopeček u Olomouce a síť mariánských kostelů byly vloženy do evidence
územně plánovací činnosti.
 1. 7. Návrh aktualizace č. 1 ZÚR OK
včetně vyhodnocení a posouzení vlivů
na ŽP (SEA) a NATURU 2000 byl projednán na společném jednání s dotčenými
orgány a sousedními kraji.
 4.–11. 7. Účast dechového orchestru
při ZUŠ Zábřeh na mezinárodní soutěži
„Wind Grand Prix of Hungary“ v Pécsi.
Hlavní město župy Baranya bylo v roce
51
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 24.–25. 6. Jednání Rady Asociace
krajů České republiky v Olomouci. Spolupráce se Svazem měst a obcí ČR, boj
proti hazardu, protipovodňová opatření
a čerpání peněz z evropských fondů byly hlavními body jednání Rady Asociace
krajů ČR v Olomouci. Hejtmani se zabývali
také čerpáním finanční podpory z evropských zdrojů po roce 2013, kdy skončí současné programovací období.

ním za rok 2009. Olomoucký kraj i v roce 2010 udělil Cenu hejtmana za práci ve
prospěch osob se zdravotním postižením.
Ocenění je možné udělit za prospěšnou
činnost vykonávanou ve prospěch osob
se zdravotním postižením, jako poděkování za reprezentaci a za publicistickou
činnost. Za rok 2009 získala cenu Mgr. Barunka Trávníčková, která přispěla velkou
měrou k integraci osob se zdravotním postižením v prostorách Domova dětí a mládeže umožněním neformálních setkávání
a pořádáním zájmových kurzů. obr. 49
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Předmětem zakázky byla i dodávka a montáž kuchyňských linek včetně vybavení, nerezových dřezů a vybavení čistící místnosti
(myčka podložních mís). Současně bylo
vybaveno 12 dvoupokojových bytových
jednotek novým nábytkem. obr. 48
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2010 Evropským hlavním městem kultury a v rámci toho hostilo soutěž dechové
hudby. Mladí muzikanti získali ve své kategorii bronzové medaile. obr. 51
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 23. 7. Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity
v rámci rozvojové oblasti nadregionálního významu Přerov RO6 a plochy veřejného logistického centra Přerov včetně
terminálu kontejnerové dopravy ve vazbě
na letiště Přerov byla vložena do evidence
územně plánovací činnosti.
 27. 7. Slavnostní předání stavby II/150,
II/367 Prostějov – okružní křižovatka na původní průsečné křižovatce silnic II/150 (ul. Wolkerova a Újezd) a II/367
(ul. Dolní). Okružní křižovatka byla vybudována se spirálovitým uspořádáním jízdních pruhů. Do okružní křižovatky je zaústěno 5 paprsků komunikací, na nichž jsou
jízdní pruhy vjezdových a výjezdových
větví odděleny zvýšenými směrovacími
ostrůvky, které u přechodů pro pěší slouží
i jako ochranné ostrůvky. Ulice Újezd má
z kapacitních důvodů vjezd dvoupruhový,
ostatní jsou jednopruhové. V rámci akce
byly realizovány nové komunikace pro
pěší a cyklostezky. obr. 52
52
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 28. 7.–9. 8. Prázdninový tábor pro
děti z partnerského regionu Vojvodina. Olomoucký kraj finančně podpořil již
6. ročník letního tábora pro sociálně znevýhodněné děti z Vojvodiny. obr. 54

54
 30. 7. Slavnostní vyhlášení vítěze
krajského kola soutěže Vesnice roku
2010. Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí
České republiky a Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. Olomoucký kraj podpořil oceněné obce částkou ve výši 500 000 Kč. Vítězem soutěže a držitelem Zlaté stuhy se
v roce 2010 stala obec Vikýřovice, okres
Šumperk, 2. místo obec Pavlovice u Přerova a 3. místo obec Kralice na Hané. Stuhy
dále obdržely tyto obce: Dřevohostice –
Modrá stuha, Skalka – Bílá stuha, Smržice –
Zelená stuha, Skalička – Oranžová stuha.
Diplom vzorná knihovna – Skorošice a Fulínovu cenu za nejlepší květinovou výzdobu obce obdržely Hradčany. obr. 55
55

56
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 byl uskutečněn pro širokou veřejnost Odpadový den v Přerově
a propagační aktivity v rámci Ekojarmarku
v Olomouci. Za účasti dětí základních škol
a široké veřejnosti zde byly děti nenásilnou formou her a soutěží informováni
o systému třídění, jeho významu i využití
vytříděných složek odpadů a jejich následném využití. Současně probíhal projekt nazvaný „Čistá ZOO“, který umožnil
návštěvníkům nejvyhledávanějšího turistického cíle Olomouckého kraje praktické
třídění odpadů v areálu ZOO na Svatém
Kopečku. Tento projekt byl velmi oceňován návštěvníky ZOO. obr. 56

 Srpen
 3. 8. Návštěva ruského obchodního
rady A. Tureva v Olomouckém kraji.
Obchodní rada se setkal s náměstkem
hejtmana Ing. Horákem a předsedou
57

 28. 7. Turnaj seniorů v petanque.
V areálu zařízení Domova seniorů POHODA Chválkovice, p. o., probíhalo společensko-sportovní klání družstev z domovů
pro seniory o Cenu náměstkyně hejtmana
Mgr. Yvony Kubjátové a 1. náměstka hejtmana MUDr. Michaela Fischera ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních
služeb ČR. Na sportovní dopoledne navazovala zahradní slavnost. obr. 53

V tomto měsíci byla zahájena komunikační kampaň jako součást probíhajícího
projektu „Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití komunálního
odpadu včetně jeho obalové složky“.
Logo kampaně znělo „Jak se točí odpady“. Takto zvolené logo kampaně mělo

58
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 14.–15. 8. Jízda historických motorových vozů (851.005 „Krokodýl“, r. v. 1968,
Vagónka Studénka a 831.183 „Kredenc“,
r. v. 1957, Vagónka Studénka) na trati
Kojetín–Tovačov u příležitosti konání
folkového festivalu Tovačovský portál
a Kojetínských hodů, které organizovalo
občanské sdružení Kroměřížská dráha.
Olomoucký kraj na tuto akci poskytl neinvestiční finanční příspěvek. obr. 59
60
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 17. 8. Pilotní projekt „Čistá ZOO“.
Umístění přístřešků s nádobami na tříděný sběr odpadů s cílem zavedení praktického třídění odpadů v areálu olomoucké
zoologické zahrady v rámci komunikační
kampaně Intenzifikace odděleného sběru
a zajištění využití komunálního odpadu
včetně jeho obalové složky. obr. 61
61

 11. 8. Slavnostní zahájení výstavy
Muzeum spotřebičů v Olomouci. Muzeum spotřebičů je interaktivní výstava
mapující vývoj elektrických zařízení od
počátku minulého století do současnosti.
Základ muzea tvoří historicky hodnotné
spotřebiče zachráněné ze sběrných dvorů
obcí. obr. 58

 23. 8. Opolskému a Dolnoslezskému
byla zaslána kompletní dokumentace
návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR OK včetně
vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území se žádostí
o zaslání stanoviska.

 19. 8. Evropské seskupení pro územní spolupráci. Rada Olomouckého kraje
souhlasila se záměrem připojení se k iniciativě založení Evropského seskupení
pro územní spolupráci společně s Pardubickým krajem, Královéhradeckým krajem,
Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím a Euroregiony Glasensis a Nisa
na české a polské straně.
 20. 8. K návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR
OK bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů
ZÚR na udržitelný rozvoj území a toto
bylo předloženo příslušným ministerstvům k projednání ve smyslu stavebního zákona.
 21. 8. Mistrovství světa vozíčkářů
v Olomouci. Mistrovství světa vozíčkářů a tělesně postižených do 23 let se zúčastnil také hejtman Martin Tesařík. Na
stadionu Atletického klubu Olomouc se
v soutěžích utkalo 280 sportovců z 30 zemí celého světa.
 22. 8. Mistrovství světa v rýžování
zlata ve Zlatých Horách. Více než sedm
stovek vyznavačů hledání tzv. zlatinek
na čas se sjelo do Zlatých Hor. Jednu
z největších atrakcí na Jesenicku si během pěti dnů konání nenechaly ujít desítky tisíc diváků.

 24. 8. „Rodinné pasy na Divokém
západě“. Firma Sun Drive communnications, s. r. o. uspořádala v Šiklově Mlýně
(kraj Vysočina) akci pro držitele rodinných
pasů. Letošní akce byla již čtvrtou v pořadí a zúčastnilo se jí téměř 18 000 držitelů
rodinných pasů z Jihomoravského kraje, Zlínského kraje, Olomouckého kraje
a dalších krajů zapojených do projektu
Rodinné pasy. Svoji podporu přijel vyjádřit i Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje. obr. 62
 26.–27. 8. Prezentace „Olomoucké
dny v Praze – OLOMOUC MENU“ – Prezentace probíhala v Informačním centru
CzechTourism v rámci spolupráce se statutárním městem Olomouc. Prezentace
zahrnovala jak samotnou propagaci formou tiskovin a propagačních materiálů,
tak možnost využití plazmové obrazovky
v prostorách IC, ochutnávku tvarůžků nebo umístění roll-upů do výloh i vnitřního
prostoru. Velkým lákadlem byla pro turisty možnost ochutnat gastronomické speciality připravené v nedaleké restauraci
U Orloje. obr. 63
63

Výroční zpráva Olomouckého kraje

 5. 8. Územní studie území se zvýšeným
potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch
RC 2–4 a RC 6–12 na území Olomouckého kraje a ÚS RC Jeseníky, po úpravě
předchozího Územního generelu dopravy
a cestovního ruchu Jeseníky, byla vložena
do evidence územně plánovací činnosti.

 15.–21. 8. Letní pobyt pro děti
z pěstounské a poručenské péče. Olomoucký kraj připravil týdenní pobyt pro
děti z pěstounských a poručenských rodin, celkem se ho zúčastnilo 17 dětí a dvě
pracovnice Olomouckého kraje. Realizaci akce zajišťovalo Občanské sdružení
Kiwanis Club Young Professional Prostějov o.s obr. 60
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představenstva krajské hospodářské komory, s kterými diskutoval o možnostech
obchodní spolupráce s ruskou federací
a partnerským regionem Kostromskou
oblastí. obr. 57
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 29. 8. Akce Den rekordů s Rodinnými
pasy v ZOO Olomouc. Organizátoři akce
připravili společně s projektem Rodinné
pasy hned několik rekordů. Šlo například
o nejvíce pomalovaných obličejů zvířecími
motivy, počet „vagónků“ v couvající mašince, nejvíce lidí v automobilu Peugeot
Boxer, nejdelší stonožku z PET lahví nebo
nejvíce zvířátek vytvořených z nafukovacích balónků. Protože si přišli na své dětství zavzpomínat i zástupci Olomouckého
kraje, konkrétně hejtman Olomouckého
kraje Ing. Martin Tesařík, náměstek hejtmana Ing. Pavel Horák, mělo i předání cen
slavnostní charakter. Společně s ředitelem
ZOO Dr. Ing. Radomírem Habáně předali
výhercům z každé soutěže hodnotné dárky.
 31. 8. Slavnostní ukončení projektu
„Centralizace výuky a rozšíření odborných dílen oboru vzdělávání truhlář na
SOŠ a SOU Šumperk“. Projekt byl realizován na pracovišti odborného výcviku
v Rapotíně a byl spolufinancován z evropské unie z Regionálního operačního programu Střední Morava.

 Září
 1. 9. Spuštění nové rozšířené verze
turistického portálu Olomouckého kraje:
www.ok-tourism.cz. Nový portál byl realizován v rámci projektu „Rozšíření aplikací turistického portálu Olomouckého
kraje“, který byl spolufinancován z evropské unie z Regionálního operačního programu Střední Morava.
 5. 9. První Setkání Hanáků ve Velké
Bystřici. Přesně 517 držitelů hanáckých
krojů, včetně hejtmana Martina Tesaříka,
se sešlo v rámci prvního ročníku Setkání
Hanáků, čímž byl zároveň vytvořen nový
český rekord. Akce se konala v nově vybudovaném amfiteátru v rámci tradičního
Lidového roku.
 6. 9. 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 7. 10. a 24. 11.
64

66
 7. 9. Ukončení aktivního členství ve
sdružení ERNACT. Olomoucký kraj ukončil aktivní členství se ve sdružení ERNACT,
kde působil od roku 2003. Zachoval si
statut přidruženého člena, což mu umožní sledovat aktivity sdružení a v případě
zájmu se připojit do nového projektu. Se
sdružením Olomoucký kraj realizoval projekty BRISE a PIKE zaměřené na rozvoj informačních technologií.
 7. 9. proběhlo na území města Olomouce rozsáhlé cvičení složek integrovaného
systému a pracovníků krizových štábů s názvem „Letecká nehoda 2010“. Cílem cvičení bylo osvojení si základních taktických
postupů složek integrovaného záchranného systému v případě letecké havárie, přednemocniční neodkladné péče v případech
velkého počtu zraněných, spolupráce s orgány veřejné správy v oblasti civilního letectví, spolupráce s orgány činnými v trestním řízení při vyšetřování a koordinace
krizového řízení při letecké nehodě. obr. 64
 7. 9. Vzdělávací seminář pro pracovníky nízkoprahových klubů pro děti
a mládež konaný v souladu s realizací
celokrajského projektu „Patron bezpečného netu“. Odbor sociálních věcí připravil
jednodenní seminář na téma „Nebezpečné komunikační jevy spojené s elektronickou komunikací“ za účasti dvanácti zástupců neziskových organizací a zástupců
Domu dětí a mládeže.

a Opolského vojvodství v Mikulovicích – simulace dopravní nehody vozidla
převážejícího nebezpečnou látku v blízkosti státní hranice s následným požárem
a únikem ropných látek do vodního toku,
za účasti představitelů Opolského vojvodství. obr. 65
 9. 9. Návštěva velvyslance Argentinské republiky v Olomouci – setkání
s hejtmanem Olomouckého kraje a primátorem města Olomouce včetně účasti
na kulturním představení opery Carmen
v Moravském divadle Olomouc. obr. 66
 10. 9. Slavnostně předána stavba Muzeum Komenského v Přerově – přístavba depozitáře ke stávajícímu objektu
Horní nám. 7. Přístavba budovy byla
postavena za účelem centralizace depozitů Muzea Komenského v Přerově, které
se nacházely v nevyhovujících prostorách
několika objektů muzea. Přístavba byla
provedena do proluky ke stávající budově
depozitáře. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt s podkrovím. Součástí
stavby je výtah a moderní systém ukládání depozitů v pojízdných regálech. obr. 67
67

 9. 9. Společné cvičení záchranných
hasičských sborů Olomouckého kraje
65
 12. 9. Dožínky Olomouckého kraje v Prostějově. V pořadí třetí Dožínky
Olomouckého kraje se konaly v rámci
Hanáckých slavností v Prostějově. Věnec
u příležitosti ukončení letošní sklizně pře-

68

 15. 9. Předání hasičské techniky
JSDH obcí Olomouckého kraje před sídlem Olomouckého kraje (v pořizovací ceně 5 mil. Kč) s cílem zlepšit vybavení JSDH
a podpořit jejich akceschopnost. obr. 69

71
 16. 9. Rada Olomouckého kraje schválila Územní studii cyklistické dopravy
v Olomouckém kraji. Územní studie se
tak stala podkladem pro plánování v oblasti budování nových cyklostezek a cyklotras. Současně jsou závěry územní studie podkladem pro nasměrování finanční
podpory z Regionálního operačního
programu Střední Morava a z dotačního
titulu Olomouckého kraje na výstavbu
a opravu cyklostezek.
 16. 9. Slavnostní otevření stavby Silnice II/434 Troubky – průtah, která zkvalitnila průjezd obcí. obr. 71
 19.–29. 9. Návštěva delegace Olomouckého kraje v regionu GRADD.
Cílem návštěvy bylo projednání konkrétních možností spolupráce především
v oblasti sociální, hospodářského rozvoje
a společných prezentací. obr. 72
72
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 15. 9. se uskutečnilo osobní setkání
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka se zástupci složek integrovaného záchranného systému, obcí, měst,
zástupců v krizových štábech a ostatních
dobrovolníků na akci s názvem „Povodně
2010 – slavnostní poděkování“. Na tuto
akci bylo pozváno 300 osob z výše zmíněných organizací. Hejtman Olomouckého
kraje předal 57 vyznamenání a 16 osobních poděkování. obr. 70
70

rů“ na Střední škole gastronomie a služeb
v Přerově. Projekt byl spolufinancován
z evropské unie z Regionálního operačního programu Střední Morava.
 23.–25. 9. Veletrh TT VARŠAVA
2010 – je prestižním veletrhem cestovního ruchu v Polsku vyhledávaný především
odborníky, ale i laickou veřejností. Zájem
byl především o nabídku lyžařských středisek v Jeseníkách (nově vybudovaný
areál v Koutech nad Desnou), aktivní dovolené, lázeňství a wellness, cykloturistiky.
Velkému zájmu se rovněž těšila nabídka
poznávací turistiky (hrady a zámky, historické město Olomouc) a gastronomických
specialit.
 24. 9. Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schválilo poskytnutí příspěvku
Olomouckému klastru inovací. Příspěvek má být použit na krytí nákladů spojených s přípravou strategie rozvoje inovačních procesů na základě klastrových
struktur v Olomouckém kraji.
 24. 9. Obec Tučín byla oceněna Evropskou pracovní společností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice v 11. ročníku Evropské ceny obnovy. Ve městě
Sand in Taufers, Jižní Tyrolsko, Itálie, byla
obec oceněna „Evropskou cenou obnovy
vesnice za komplexní, trvale udržitelný

 20.–30. 9. Individuální konzultace
pro podnikatele z regionu Jesenicka,
ve spolupráci s agenturou Czechinvest
a Okresní hospodářskou komorou Jeseník.
Cílem bylo seznámení podnikatelů s možnostmi podpory podnikání z Operačního
programu podnikání a inovace a dalších
dotačních titulů ČR a EU. Diskuze se vedla
nad projekty místních podnikatelů, nejčastěji z oblasti zpracovatelského průmyslu.
 22. 9. Slavnostní ukončení projektu
„Modernizace střediska odborné přípravy pro výuku gastronomických obo-
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 13.–17. 9. 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. obr. 68

Výroční zpráva Olomouckého kraje

dali hejtmanovi za všechny zemědělce
společně zástupce Agrární komory Josef
Hlavinka a předseda regionální Asociace
soukromého zemědělství Václav Koutný.

Výroční zpráva Olomouckého kraje

a mottu soutěže odpovídající rozvoj vesnice vynikající kvality“ a tímto se zároveň
může považovat za „vicemistry Evropy.“
Účast v soutěži byla poctou a prestižní příležitostí reprezentovat obec, region, kraj
a celou Českou republiku. obr. 73
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 24. 9. V rámci programu Zdraví 21 poskytl Olomoucký kraj finanční příspěvek
na podporu programu „Škola podporující
zdraví“ ve výši 96 000,- Kč.
 24. 9. Vyhodnocení přijatých žádostí
v rámci 3. výzev globálních grantů Olomouckého kraje realizovaných v rámci
oblastí podpory 1.1, 1.2 a 3.2 a 2. výzvy globálního grantu Olomouckého
kraje v rámci oblasti podpory 3.2 při
Operačním programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Zastupitelstvo
Olomouckého kraje rozhodlo o poskytnutí finanční podpory celkem 50 žádostem
o grantový projekt v celkovém finančním
rozsahu podpory 141,6 mil. Kč (tj. finanční
prostředky z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu).
 24. 9. Krajský plán vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením v Olomouckém kraji (aktualizované vydání 2010). Aktualizované vydání Krajského plánu vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením číslo
UZ /16/27/2010.
Základními východisky pro aktualizaci
dokumentu byly: Úmluva o právech osob
se zdravotním postižením, která byla ratifikována v září 2009, a Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením na období 2010–
2014, který schválila vláda ČR v březnu
2010. Olomoucký kraj schválením tohoto
dokumentu významně deklaruje postoj
vůči osobám se zdravotním postižením
a zejména k nezbytnosti odstraňovat
všechny druhy bariér, které osobám se
74

zdravotním postižením dosud znemožňují prožívat plnohodnotný život v duchu
inkluzivních tendencí.

Účastníci si pochvalovali zejména Olomoucké tvarůžky. Akci navštívilo několik
tisíc lidí.

 26. 9.–3. 10. Návštěva občanů z landkreisu Würzburg v Olomouckém kraji,
tzv. Bürgerreise. Na návštěvu kraje zavítalo na padesát občanů z partnerského regionu Würzburg v Německu. Na programu
návštěvy v Olomouckém kraji byla například prohlídka měst Olomouce, Šumperku
nebo Lipníka nad Bečvou, ale také návštěva papírny ve Velkých Losinách, Lázní Jeseník, Javoříčských jeskyní nebo Staré Vody
u Města Libavá. obr. 74

 30. 9. Mapovaní dostupnosti dopravních systémů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
V souladu s požadavkem zakotveným
v Krajském plánu pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
bylo provedeno zmapovaní dostupnosti
zastávek v okrese Prostějov. Získané údaje byly zveřejněny na webu Olomouckého kraje.

 27. 9.–11. 12. Mediální kampaň projektu „Patron bezpečného netu“. V souvislosti s realizací celokrajského projektu
„Patron bezpečného netu“ byla pro širší
veřejnost zrealizována mediální kampaň
představující odvysílání dvou zapůjčených videospotů Sdružení Linka bezpečí
na obrazovkách Projection Wall umístěných na veřejných prostranstvích v období od 27. 9. 2010 do 11. 12. 2010.
 29. 9. Konference o komunitním plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Konference se uskutečnila
v rámci realizovaného projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb“
reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00037, který je
spolufinancován Evropským sociálním
fondem prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státním rozpočtem České republiky. Cílem konference bylo informovat širokou
i odbornou veřejnost o záměru projektu,
představit jeho hlavní cíle a vize v souvislosti s nastavením sítě sociálních služeb
v Olomouckém kraji. obr. 75
 29. 9. Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu se zúčastnilo akce „27 na
Vašem talíři“, která byla obrovskou přehlídkou specialit jednotlivých zemí. Český
stánek patřil k těm více oblíbeným, soudě
dle fronty lidí po celou dobu konání akce.
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 30. 9.–1. 10. Supervizní a psychohygienický seminář pro sociální pracovníky. Odbor sociálních věcí uspořádal ve
spolupráci s externím psychologem pro
sociální pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí výše uvedený seminář.
Program semináře byl zaměřen na oblast
vztahu sociálního pracovníka a klienta,
dále na problematiku sociální citlivosti
a skupinové práce za využití psychoterapeutických technik.
Učňovská stipendia Olomouckého kraje. V měsíci září byla zahájena realizace
dotačního programu na podporu žáků
17 učebních oborů, které jsou v souladu
s požadavky trhu práce. Do programu je
zapojeno 555 žáků z 18 středních škol zřizovaných Olomouckým krajem a 31 žáků
ze 3 škol jiných zřizovatelů.

 Říjen
 1. 10. Olomoucký kraj otevřel v Bruselu novou kancelář Zastoupení OK
v Bruselu – tzv. “DomeCZech“. Kancelář
Olomouckého kraje se nachází v blízkosti
Evropské komise a dalších významných
evropských institucí. Kancelář je využívána především partnery sdružení OK4EU,
ale slouží také jako pracovní zázemí pro
další subjekty z Olomouckého kraje.
76

ním vystoupením uživatelů sociálních
služeb a prodejem vlastnoručně zhotovených výrobků. Cílem akce bylo přispět
k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. obr. 79

 1. 10. Zahájení Zimní kampaně InfoBUSu Olomouckého kraje – která probíhala od 1. do 14. října. Infobus prezentoval
zimní nabídku v Olomouci, Ostravě a Brně. Během 4 dnů jej navštívilo 1550 osob,
průměrně 388 za den. Informace o InfoBUSu a fotodokumentace je umístěna na:
www.infobus-ok.cz. obr. 76
 1. 10. Návštěva ministra dopravy
JUDr. Víta Bárty v Olomouckém kraji.
Hejtman pozval ministra dopravy do Olomouckého kraje k projednání dopravní
problematiky státní silniční a železniční
infrastruktury kraje. Ministr dopravy byl
seznámen se současným stavem přípravy
a realizace státních staveb na území Olomouckého kraje. obr. 77
 1.–31. 10. Nainstalován ochranný hardware se softwarem. V souladu s harmonogramem celokrajského projektu „Patron
bezpečného netu“ byl v neziskových organizacích (Sdružení Podané ruce, o. s., Pro
Vás, o. s., Armáda spásy ČR, ECCE HOMO,
o. s.), kde je dětem k dispozici počítač s přístupem na internet, a v Domě dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris Šumperk,
p. o., pro celkem 29 počítačů nainstalován
ochranný hardware se softwarem, který
zajišťuje vyšší zabezpečení PC užívaných dětmi.
 4. 10. Vyhlášení otevřené výzvy Nadace Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce k předkládání grantových žádostí Blokového grantu – Fondu
pro nestátní neziskové organizace.
 5. 10. Poděkování starostkám a starostům na konci volebního období.
Setkání vedení Olomouckého kraje se

starosty měst a obcí Olomouckého kraje
se konalo v Moravském divadle v Olomouci. Součástí bylo představení baletu
The Beatles a Queen.

 7. 10. V rámci zahájení podzimní výstavy FLORA Olomouc a gastronomického
veletrhu OLIMA proběhlo slavnostní předání ocenění prvním pěti oceněným
výrobcům za Regionální potravinu
Olomouckého kraje. Slavnostního předávání cen se ujal hejtman Ing. Martin
Tesařík společně s vrchní ředitelkou sekce
ministra zemědělství ČR JUDr. Jindrovou.
Hodnotitelská komise navrhla hejtmanovi Olomouckého kraje k udělení ocenění
v kategoriích maso a masné výrobky (Dubická tlačenka speciál, výrobce Dubická
zemědělská, a. s.), mléko a mléčné výrobky (sýr Niva Extra, výrobce Mlékárna
Otinoves), pekařské a cukrářské výrobky
(svatební koláčky, výrobce Střední odborné učiliště potravinářské Jeseník), alkoholické a nealkoholické nápoje (pivo HOLBA Šerák, výrobce Pivovar HOLBA, a. s.)
a ostatní potravinářské výrobky (těstoviny LINIE vícevaječné, výrobce Troubecká
hospodářská a. s.). obr. 78
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 9. 10. „Rozloučení s létem v ZOO“. Akce se konala v ZOO Olomouc na Svatém
Kopečku pod záštitou Ing. Martina Tesaříka, hejtmana Olomouckého kraje a Mgr.
Yvony Kubjátové, náměstkyně hejtmana,
a byla určena pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje v sociální oblasti.
Zúčastnili se jí uživatelé sociálních služeb
s různými druhy zdravotního postižení.
Akce byla spojena s hudebním a kultur-

 9. 10. Koncert sboru Ipatjevského
monastýru. Koncert se uskutečnil v rámci Podzimního festivalu duchovní hudby
a sbor z našeho partnerského regionu
Kostromská oblast (Rusko) na něm sklidil
mimořádný úspěch. obr. 80
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 11. 10. Úvodní seminář k aktivitě
Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje. Benchmarking je realizován v rámci individuálního projektu „Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb“, financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF)
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (OP LZZ). Cílem projektu
je udržení metody benchmarkingu sociálních služeb na území kraje, zajištění
dostatku validních informací o síti sociálních služeb a také o jejím financování.
Jak je známo, od roku 2014 by měla být
převedena kompetence přerozdělování
finančních prostředků v dotačním řízení
na samotné kraje. obr. 81
81
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 11. 10.–12. 11. – Olomoucký kraj
poskytl finanční příspěvek na zajištění
akce „Hrou proti AIDS“ ve spolupráci
s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje a Státním zdravotním ústavem
v Praze. V rámci této preventivní akce
bylo proškoleno cca 1500 žáků ze 40 škol
v Olomouckém kraji. Akce se setkala s velkým zájmem.
 13. 10. Vyhlášení regionálních vítězů soutěže Firma roku a Živnostník
roku. V pátém ročníku podnikatelských
soutěží se v Olomouci Firmou roku stala
společnost WEBA Olomouc z Bystrovan
a Živnostníkem roku bylinkářka Jarmila
Podhorná z Brodku u Konice. Jarmila Podhorná se následně v celorepublikovém
finále umístila na druhém místě.
82
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 13.–15. 10. Veletrh Inwetex – C.I.S.
Travel PETROHRAD 2010 – významný veletrh pro ruský trh. Během veletrhu jsme
jednali s cca 75 odborníky v oblasti cestovního ruchu z Ruska, Běloruska a Estonska,
kteří projevili zájem především o lázeňství,
památku UNESCO, historické a církevní památky, ale i další turistické atraktivity včetně možnosti pro aktivní trávení dovolené
na horách v létě i v zimě. obr. 82
83

85
a speciální ocenění – cenu hejtmana Olomouckého kraje, dostala firma ORRERO za
dlouhozrající sýr Gran Moravia. obr. 83

charitou Olomouc zorganizovalo konferenci pod názvem Týden humanitární
a rozvojové pomoci.

 18. 10. Vyhodnocení soutěže „Domov, ve kterém žiji“. Společenské setkání uživatelů sociálních služeb a vyhodnocení soutěže v malování na téma
„Domov, ve kterém žiji“. Vítězem se stal
uživatel z Domova ADAM Dřevohostice,
p. o. Akce se konala v rámci Týdne sociálních služeb ČR.

 20. 10. České dráhy slavnostně předaly Olomouckému kraji v tomto roce již
čtvrtou třívozovou jednotku Regionova.
Jednotky řady 814.2 Regionova Trio byly
od nového jízdního řádu nasazeny na významných regionálních tratích, například
mezi Olomoucí a Moravským Berounem,
Olomoucí, Uničovem a Šumperkem nebo mezi Zábřehem a Šumperkem. V Olomouckém kraji aktuálně jezdí čtyři dvouvozové a šest třívozových moderních
souprav Regionova. Investice dopravce
do těchto souprav představuje zhruba
150 milionů korun. obr. 85

 18.–22. 10. Konference a studijní
cesta pro zástupce z AO Vojvodina
v Olomouckém kraji. Oddělení vnějších
vztahů ve spolupráci s odborem sociálních věcí připravili pro zástupce ze sociální oblasti z partnerského regionu AO
Vojvodina týdenní studijní cestu, během
které měli účastníci možnost navštívit
zařízení poskytující sociální služby v Olomouckém kraji. Součástí studijní cesty
byla konference s názvem „Poskytování
sociálních služeb mimo území EU – zkušenosti a praxe z AO Vojvodina v Srbsku“
v Olomouci. Obě aktivity byly realizovány
v rámci projektu „Budování kapacit státní
správy, samosprávy a neziskového sektoru AO Vojvodina v sociální oblasti“. obr. 84

 20. 10. Slavnostní otevření nového
oddělení kojeneckého ústavu v Olomouci. Olomoucký kraj ukončil realizaci
projektu rozšíření stávající kapacity Kojeneckého ústavu v Olomouci o prostor
určený dětem, vyžadující bezodkladnou
péči, který byl spolufinancován z evropské unie z Regionálního operačního programu Střední Morava. obr. 86
86

84

 15. 10. V přednáškovém sále hotelu Flora Olomouc proběhlo slavnostní
vyhlášení soutěže regionálních potravinářských a zemědělských výrobků
o ocenění „Výrobek Olomouckého kraje 2010“. Hejtman Olomouckého kraje
Ing. Martin Tesařík předal všem oceněným
plaketu Výrobek Olomouckého kraje 2010

 19.–21. 10. Zastoupení OK v Bruselu
ve spolupráci s Univerzitou Palackého
v Olomouci, Eurocentrem a Arcidiecézní

 20.–21. 10. Vzdělávací seminář:
Metody sociální práce v NRP – 2. část.
V rámci průběžného vzdělávání sociálních
pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností zrealizoval odbor sociál-
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 20. 10.–7. 11. Výstava „Vojvodina na
dlani“. Olomoucký kraj organizoval výstavu ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
ve spolupráci s partnerským regionem
AO Vojvodina. Výstava přiblížila život a kulturu Srbů a představila kolekci fotografií
srbských amatérských fotografů, kteří se
poprvé prezentovali v České republice.
Výstava proběhla v rámci projektu „Budování kapacit státní správy, samosprávy
a neziskového sektoru AO Vojvodina v sociální oblasti“. obr. 88
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 21. 10. Krajská energetická agentura
uspořádala ve spolupráci s Olomouckým

89
krajem dvě přednášky na téma „Obnovitelné zdroje energie v budovách
a pasivní domy“. Cílovou skupinou byli
studenti středních škol.
 21. 10. Rada Olomouckého kraje projednala Socio-ekonomickou analýzu
Olomouckého kraje. Tento dokument
slouží jako výchozí materiál pro zpracování aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, která
bude dokončena v roce 2011.
 22. 10. Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou. Nový celostátní pěvecký
festival pro tělesně a mentálně postižené
talenty pod názvem „Nad oblaky aneb
každý může být hvězdou“ je šancí pro
všechny nadané osoby se zdravotním
postižením, které si zaslouží pozornost.
V České republice jde zatím o ojedinělý
projekt, který se snaží změnit přístup veřejnosti k vnímání světa osob se zdravotním postižením. obr. 89
 22. 10. Olomoucký kraj uzavřel
smlouvu o poskytnutí příspěvku s klastrem MedChemBio. Příspěvek byl použit
na financování semináře o možnostech
podpory výzkumu a vývoje pro firmy v ČR
v oblasti medicinální chemie a biotechnologií, který se uskutečnil 3. 12.
 22. 10. Dva semináře k otevřené
výzvě globálního grantu Partnerství,
v Programu švýcarsko-české spolupráce, v Olomouci. Ve spolupráci s Nadací
Partnerství byli žadatelé o grant seznámeni se zaměřením a podmínkami výzvy.
 23.–24. 10. Jízda historických vozů
(M131.1463 „Hurvínek“, r. v. 1955, Vagónka TATRA Studénka) na trati Kojetín – Tovačov na výlov Hradeckého rybníka
organizovaná občanským sdružením Kroměřížská dráha za finančního přispění
Olomouckého kraje.

 26. 10. Slavnostní otevření 1. etapy
stavby Muzea silnic ve Vikýřovicích.
Muzeum vzniklo díky podpoře Olomouckého kraje a získáním grantu z Evropského finančního mechanismu EHP/Norsko
2004–2009. obr. 90
90
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 27. 10. Slavnostně otevřena stavba
II/ 4436, I/35 Olomouc – okružní křižovatka. Původní průsečná křižovatka silnic
I/35 (ul. Lipenská) a III/4436 (ul. Hamerská)
v Olomouci byla přestavěna na okružní
křižovatku včetně návazných silničních
napojení. Cílem a účelem výstavby bylo
především zvýšit bezpečnost dopravy
v křižovatce, zajistit potřebnou kapacitu, zklidnit dopravu a zabránit přenosu
vysokých rychlostí vozidel přijíždějících
z extravilánu do okrajové části města
Olomouce. Výstavbou společné stezky
pro pěší a cyklisty byl vymezen prostor
pro jejich bezpečný pohyb v lokalitě Olomouckého kraje. Navrženými sadovými
úpravami, osvětlením s odlišnou barvou
světla a architektonickým dílem ve středním ostrově zde byl zdůrazněn vjezd do
města za současného zvýraznění kruhového uspořádání křižovatky. Akce byla
spolufinancována ze státního rozpočtu
a z rozpočtu Olomouckého kraje. obr. 91
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 20.–23. 10. Veletrh TS POZNAŇ
2010 – Významný veletrh cestovního ruchu v Polsku, který je vhodný pro prezentaci příhraničních regionů a především
Moravy. Olomoucký kraj se veletrhu zúčastnil ve společné výstavní expozici Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Střední
Morava – Sdružení cestovního ruchu a zástupci okresu Nysa, která byla spolufinancována v rámci projektu „Vítejte u nás
v nysko – jesenickém regionu“, na jehož
realizaci Olomoucký kraj finančně přispěl.
Velkému zájmu ze strany návštěvníků se
těšila nabídka lyžařských středisek v Jeseníkách, poznávací turistiky (hrady a zámky,
historické město Olomouc) a přírodních
atraktivit Jeseníků. obr. 87
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ních věcí za spolupráce s poradenským
centrem TRIADA, o. s., Brno dvoudenní
pokračovací seminář na téma Metody sociální práce v náhradní rodinné péči. Akce
byla pořádána v prostorách hotelu Kozí
Horka Brno.
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 Listopad
 1.–30. 11. Příručka pro rodiče „Patron bezpečného netu“. Ve spojitosti
s realizací celokrajského projektu „Patron
bezpečného netu“ byla vydána brožurka
pro rodiče „Patron bezpečného netu“, která nabízí tipy, rady a návody, jak své dítě
ochránit, jaká stanovit pravidla bezpečného užívání internetu, jak zřídit ochranné softwarové filtry na svém domácím
počítači. Součástí příručky je také karta
„Dohoda rodičů s dítětem o užívání internetu“ a informativní samolepka. Bylo vydáno celkem 20 000 ks příruček s kartou
a 5 000 ks samolepek.
 2. 11. Byla vydána aktualizovaná publikace Významné firmy Olomouckého
kraje. Přehledný seznam téměř dvou
set největších zaměstnavatelů regionu
připravil Olomoucký kraj ve spolupráci
s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje, aby pomohl mladým lidem s výběrem povolání.

 3. 11. Konference „Hledání nástrojů
koordinace a podpory zaměstnanosti
osob ohrožených sociálním vyloučením“. Odbor sociálních věcí připravil ve
spolupráci s o. p. s. Člověk v tísni a Agenturou pro sociální začleňování konferenci na téma Hledání nástrojů koordinace
a podpory zaměstnanosti osob ohrožených sociálním vyloučením. Konference
se zúčastnili zástupci obcí, úřadů práce
a nestátních neziskových organizací. Setkání bylo zaměřeno na efektivnější využívání opatření proti sociálnímu vyloučení
a formulaci priorit v oblasti zaměstnanosti. Proběhla diskuse nad možnostmi nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti s využitím dotačních titulů ESF při řešení
začleňování osob ohrožených sociálním
vyloučením.
 3.–4. 11. Veletrh MADI TRAVEL MARKET PRAHA 2010 – Workshop MADI je
jediným odborným veletrhem „business-to-business“ v České republice. Svým
charakterem je vhodný zejména pro cestovní kanceláře, destinační managementy
a touroperátory. Olomoucký kraj zde vystavoval formou stolového modulu, což je
pro tento druh prezentace zcela dostačující. Zájem bývá o produktové balíčky pro
školy a rodiny s dětmi a lázeňské pobyty
pro seniory. obr. 93
93

 3. 11. Návštěva velvyslankyně Rumunské republiky paní Daniely Gitman
v Olomouci – během své návštěvy se paní
Gitman setkala se zástupci hospodářské
komory, Univerzity Palackého a Olomouckého kraje. Jednalo se především o možné
spolupráci Olomouckého kraje a Rumunska v hospodářské oblasti. obr. 92

94

 4. 11. Společnost Regionální letiště
Přerov a. s. obdržela na základě žádosti
RLP a. s. a po rozhodnutí Úřadu pro civilní
letectví (ÚCL) informaci, že letiště Přerov
je neveřejné mezinárodní letiště a ÚCL
přidělil letišti letovou licenci s kódovým
označení 2B. Rozhodnutí ÚCL znamená, že na letišti mohou přistávat letadla
tuzemská, ale i zahraniční, dle schválené
kategorie letiště.
 4.–6. 11. Prezentace Olomouckého
kraje na veletrhu Stavotech, Olomouc.
Kraj zajistil společnou prezentaci měst
a obcí Olomouckého kraje na stavebním
veletrhu Stavotech, součástí byla přehlídka investičních příležitostí nazvaná
Region-Invest. V rámci společné expozice se široké veřejnosti představila města:
Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk, Litovel, dále obce oceněné v krajském kole
soutěže Vesnice roku a prezentovány byly
i partnerské regiony kraje a partnerská
města Olomouce. obr. 95
95
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 3.–5. 11. Partnerské dny Olomouckého kraje – setkání zástupců hospodářských
komor a politických představitelů zodpovídajících za hospodářský rozvoj z partnerských regionů Olomouckého kraje a partnerských měst města Olomouce. Akce se
zúčastnili zástupci z celkem 4 partnerských
regionů Olomouckého kraje a 2 partnerských měst města Olomouc. obr. 94

 9. 11. Seminář MVČR v Olomouckém
kraji pro manažery prevence kriminality Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského
kraje. Uvedeného dne proběhlo v sídle
Olomouckého kraje jednodenní setkání
zástupců odboru prevence kriminality
Ministerstva vnitra se zástupci prevence
kriminality měst a obcí, kdy předmětem
setkání bylo představení dotačního titulu
v oblasti prevence kriminality, který vyhlašuje MV ČR pro rok 2011.
 9.–10. 11. 16. Zasedání česko-polské
mezivládní komise pro přeshraniční
spolupráci, Jeseník. Komise stanovila
hlavní priority česko-polské spolupráce,
kterými jsou aktivní podíl euroregionů
na přípravě programu česko-polské spolupráce na nové programovací období
2014 –2020 a vypracování přehledu silničních spojení na česko-polské státní hranici a harmonogramu jejich modernizace.

 11. 11. Vzdělávací seminář: Metody
sociální práce v NRP – 3. část. V rámci
průběžného vzdělávání sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností krajský úřad zrealizoval za
spolupráce s poradenským centrem TRIADA, o. s., Brno jednodenní pokračovací
seminář na téma Metody sociální práce
v náhradní rodinné péči. Akce byla pořádána v prostorách Charity Olomouc.
 11. 11. Exkurze do výrobního provozu na výrobu tepla a teplé vody
v plynové kotelně společnosti Martech
Holding a. s. v Uničově. Akce proběhla
ve spolupráci s Krajskou energetickou
agenturou. Cílovou skupinou byli studenti středních škol.
 13. 11. Den otevřených dveří Krajského úřadu Olomouckého kraje v rámci oslav 10. výročí kraje. U příležitosti
desetiletí existence krajů České republiky bylo pro veřejnost zpřístupněno sídlo
Olomouckého kraje. Návštěvníci si mohli
prohlédnout například zasedací místnost
Rady Olomouckého kraje, kancelář hejtmana, kongresový sál, ale také klasické
kanceláře zaměstnanců krajského úřadu.
V rámci připravených projekcí se měli
možnost seznámit s činností rady, zastupitelstva nebo krajského úřadu. Zodpovídat
dotazy byli připraveni vybraní zaměstnanci jednotlivých odborů. obr. 97
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 9.–11. 11. Návštěva zástupců mládežnických organizací z Olomouckého
kraje ve Würzburgu. Během návštěvy
byly navázány kontakty s německými
organizacemi a dojednány první návrhy
společných projektů. obr. 96

vedena ze sádrokartonu. Došlo také k přestavbě hygienických místností, a součástí
stavebních úprav byly i nové rozvody vody,
kanalizace, VZT a elektroinstalace.
 15. 11. Výroční konference Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007–2013, Olomouc. Konference byla zaměřena na budoucnost
kohezní politiky a teritoriální spolupráci.
98

 15. 11. Obec Smržice obdržela v celostátním finále soutěže Vesnice roku 2010
Zelenou stuhu. Toto ocenění předává každoročně Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu společně s Ministerstvem
životního prostředí ČR obcím za péči o zeleň a životní prostředí. Svým vítězstvím si
tak obec zajistila účast v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe. obr. 98
 15. 11. 2. Zasedání Monitorovacího výboru Programu švýcarsko-česká
spolupráce, Praha. Výbor se zabýval stavem realizace programu a rozdělením rezervních finančních prostředků do oblastí
podpory.
 15.–16. 11. VI. ročník Krajské konference environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty Olomouckého kraje
2010. Dvoudenní konference se zúčastnilo 160 pedagogů mateřských, základních
a středních škol. Program konference byl
zaměřen na souhrnné předání informací
pedagogům o realizaci ekologické výchovy v Olomouckém kraji. obr. 99
99
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 15. 11. Slavnostní otevření stavby Sociální služby pro seniory Olomouc – stavební úpravy bytových jader. Předmětem
zakázky byly stavební úpravy 78 bytových
jader v domě příspěvkové organizace Sociální služby pro seniory Olomouc, Zikova
618/14, kde je seniorům poskytována služba chráněné bydlení. Stará umakartová
bytová jádra byla vybourána a nově pro-
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 9. 11. Setkání hejtmana s válečnými
veterány v Olomouci. Pravidelná akce
s veterány, kteří bojovali na různých frontách 2. světové války u příležitosti Dne
válečných veteránů. Akce se kromě zástupců kraje a účastníků bojů zúčastnili
také představitelé současné české armády a autoři dokumentu Javoříčko, který
byl na setkání promítnut.

 10. 11. Krajský rok informatiky. Olomoucký kraj se zúčastnil Krajského roku
infromatiky, kde prezentoval aktuální stav
žádostí a projektů v rámci výzvy číslo 08
Integrovaného operačního programu.
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 5. 11. Olomoucký kraj podpořil vydání
publikace Vesnice roku Olomouckého
kraje 2010. U příležitosti konání Stavebního veletrhu a Regioninvestu byla předvedena publikace vydaná Spolkem pro
obnovu venkova Olomouckého kraje, která prezentuje všechny obce přihlášené do
krajského kola soutěže Vesnice roku 2010.

Výroční zpráva Olomouckého kraje

 18. 11.–13. 12. Schválení Generelu
veřejné osobní dopravy v Olomouckém
kraji v Radě a Zastupitelstvu Olomouckého kraje. Jedná se o zásadní koncepční
studii v oblasti dopravní obslužnosti.

 16. 11. 6. Zasedání Monitorovacího
výboru Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007–2013,
Olomouc. Výbor projednal úpravu metodik a programových dokumentů a stanovil konečný termín pro předkládání žádostí (15. 6. 2011).

 22.–23. 11. Výjezdní jednání Rady
Olomouckého kraje v území obce s rozšířenou působností Uničov. Členové
rady a ředitel úřadu během dvou dní navštívili Gymnázium v Uničově, firmy Biomac, D a H Uničov a Ladislav Fischer – šicí
dílna. Besedovali s podnikateli i zástupci
neziskového sektoru. Na závěr navštívili
příspěvkovou organizaci kraje Odborný
léčebný ústav Paseka. obr. 101
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 15.–16. 11. Zelená škola Olomouckého kraje 2010. Cílem soutěže bylo zviditelnit a finančně podpořit školy (částka
10 000 Kč/škola), které byly aktivní v oblasti školní ekologické výchovy. Vítěznými školami v kategorii střední školy byly
Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova
588; Slovanské gymnázium, Olomouc,
tř. Jiřího z Poděbrad 13, v kategorii základní školy Základní škola Přerov, Trávník 27;
Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová – lázně; Základní škola Plumlov,
okres Prostějov, příspěvková organizace,
v kategorii mateřské školy Mateřská škola
Citov, p. o., a Mateřská škola Uničov, p. o.

101

 23.–24. 11. 6. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu
Praděd. Ze 17 projektů s dopadem na
území Olomouckého kraje bylo k financování schváleno 11 mikroprojektů s celkovou dotací 157 tis. EUR.

102
 23. 11. Veřejné projednání návrhu
Aktualizace č. 1 ZÚR OK.

 17.–21. 11. Veletrh TUC LIPSKO
2010 – významný veletrh ve východní
části Německa zaměřený na možnosti turistiky a rekreace včetně vybavení na provozování karavaningu. Olomoucký kraj se
veletrhu zúčastnil společně se zástupcem
města Olomouce pod patronací agentury
CzechTourism v rámci společné expozice
České republiky. Protože veletrh navštěvují
zejména starší lidé a aktivní senioři, největší poptávka bývá po lázeňských místech,
církevních památkách a kulturním vyžití
vhodném pro starší generace. obr. 100
 18. 11. Rada Olomouckého kraje
schválila „Návrh priorit státních dopravních staveb na území Olomouckého kraje“.

trestního práva (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Na semináři byly prezentovány
možnosti spolupráce obcí s Probační a mediační službou ČR, prezentovány příklady
dobré praxe z pohledu zástupců obcí, pracovníků Probační mediační služby i soudce
trestního senátu. obr. 102

 23. 11. Seminář Aktuální informace
k Probační a mediační službě. Odbor
sociálních věcí ve spolupráci s Probační
a mediační službou ČR připravil seminář
pro zástupce obcí Olomouckého kraje.
Obsahem semináře byla zejména možnost
získání aktuálních informací vztahujících
se k výkonu alternativních trestů a dalších
změn v souvislosti s novou právní úpravou
103

 23.–25. 11. Vzdělávací akce ve Věznici Justizvollzugsansalt Dresden. Pro manažery prevence kriminality a sociální kurátory byla připravena v uvedených dnech
vzdělávací akce, které se účastnilo celkem
20 osob. Smyslem návštěvy bylo seznámit
se detailně nejen s nově vybudovanou
věznicí, ale za spolupráce s Evropskou poradnou pro trestně stíhané osoby a oběti
trestných činů s obsahem individuální sociální práce s lidmi ve výkonu trestu.
 23.–26. 11. Návštěva Jeho jasnosti
Hanse Adama II., vládnoucího knížete
Lichtenštejnského, v Olomouckém kraji. Návštěva se uskutečnila u příležitosti
pořádání konference Knížecí rod Lichtenštejnů v zemích Koruny České. Kníže
se během své návštěvy setkal se zástupci
Olomouckého kraje. obr. 103
 24. 11. Seminář „SchweizMobil v ČR,
přenos know-how bezmotorové dopravy a aktivní turistiky“. V listopadu
se v Olomouci za účasti 30 odborníků
z oblasti cykloturistiky a cyklodopravy
uskutečnil odborný seminář, jehož cílem
bylo představit úspěšný švýcarský projekt
SchweizMobil na podporu aktivní turistiky a bezmotorové dopravy a projednat
možnosti jeho aplikace na poměry v ČR.
 24. 11. Exkurze pro studenty středních škol do řídícího pracoviště pro centrální zásobování teplem společnosti

 29. 11. Partnerská spolupráce v realizaci projektu „Bezpečný domov
v bezpečné lokalitě“. Olomoucký kraj
se stal partnerem projektu Policie ČR. Realizace projektu byla zahájena tiskovou
konferencí dne 29. 11. v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
V rámci projektu bylo zakoupeno 25 bezdrátových kamer, které byly nainstalovány ve vybraných objektech (prodejny
a firmy), které vykazovaly rizikovost v počtu vysokého počtu vloupání. Dále byla
vyhotovena maketa osobního vozu pro
preventivní činnost policie v obchodních
centrech.
Olomoucký kraj, který se jako partner
projektu podílel na jeho realizaci, vydal
300 ks osvětových plakátů „Bezpečný
domov v bezpečné lokalitě“, 2 000 ks samolepky „Tento objekt je pod kontrolou
Policie České republiky“ a 2 000 ks bloků
tzv. „Kontrolních listů“ pro policisty, kteří
budou v rámci prováděné preventivní
práce předávat vyplněné listy do poštovních schránek vytipovaných domů s uvedením zjištěných bezpečnostních závad
na objektu a způsobu vhodné nápravy.
 29. 11. Exkurze pro studenty středních škol do společnosti Aquapark, a. s.,
Olomouc, zaměřená na prohlídku technologických zařízení na výrobu tepla, teplé vody, úpravu bazénové vody a klimati-
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 29. 11. Talent Olomouckého kraje 2010. Vyhlášení tohoto již 6. ročníku
ocenění proběhlo v sále Pegasus v Regionálním centru Olomouc. 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. obr. 104
 30. 11. Konference „Integrace na lokální úrovni – realita a vize“. Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Centrem na
podporu integrace cizinců uspořádal konferenci na téma Integrace na lokální úrovni – realita a vize. Na konferenci vystoupili
zástupci Centra na podporu cizinců, Univerzity Palackého v Olomouci, Magistrátu
města Olomouce a neziskových organizací, které pracují s cizinci. Konference se
zúčastnilo 45 zájemců z řad samosprávy,
nestátních neziskových organizací a školských zařízení.
106

 30. 11. Slavnostně předána stavba Realizace energeticky úsporných opatření
– budova Gymnázium Šumperk. Předmětem stavebních úprav byla výměna všech
výplní otvorů v obvodovém plášti budovy,
dále provedení tepelně izolační vrstvy na
vnějším líci obvodového pláště budovy,
i pod úrovní terénu, s povrchovou úpravou neměnící celkový vzhled budovy.
Dále předmětem zakázky bylo zateplení
stropních konstrukcí nad posledními podlažími u sedlových valbových střech a vytvoření tepelně izolační vrstvy u střech
plochých jednoplášťových. Energeticky
úsporná opatření na objektu gymnázia
Šumperk byla doplněna o ohřev teplé
užitkové vody solárním systémem. Stavba byla spolufinancována z prostředků
EU v rámci Operačního programu Životní
prostředí, ze státního rozpočtu a z rozpočtu Olomouckého kraje. obr. 105
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 24.–26. 11. Dny pro rodinu. Olomoucký kraj ve spolupráci s občanským
sdružením OLiVy uspořádal Dny pro
rodinu. Třídenní akce byla zaměřena na
aktivní přístup k rodinné problematice.
Dne 26. 11. proběhlo jednání u kulatého
stolu, kterého se zúčastnili představitelé
Olomouckého kraje, statutárního města
Olomouc i kulturního dění v Olomouci, zástupkyně mateřských center v kraji
a ocenění v rámci akce Společnost přátelská rodině. Byla předána ocenění firmám a organizacím – Společnost přátelská rodině – ceny v podobě sošky anděla,
jejichž autorem je keramik Tomáš Kubíček.
Oceněné firmy a organizace: Centrum
Mária z Uničova, Městská knihovna Uničov, RC Kaštánek Křelov, Hospoda U Bílého beránka, Obec Velký Týnec, Centrum
s dvojčaty, Lesní školka Permalot, Advokátní poradna Kovaříková, Penzion Údolí
a Nadace Malý NOE.

zační systém aquaparku. Akce proběhla
ve spolupráci s Krajskou energetickou
agenturou.
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 30. 11. Slavnostní předání stacionárních kontejnerů v Přerově. Kontejnery jsou určeny pro vysloužilé elektrozařízení a nepotřebné baterie. Akce
proběhla za účasti náměstka hejtmana
Ing. Pavla Horáka v rámci společného
projektu Olomouckého kraje a společnosti ASEKOL na podporu a vzdělávání
v oblasti zpětného odběru vysloužilého
elektrozařízení. obr. 106
 Ve spolupráci s úřady práce a vybranými středními školami byly uspořádány prezentační výstavy oborů vzdělání
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Olterm&TD a. s. Akce proběhla ve spolupráci s Krajskou energetickou agenturou.

středních škol a vyšších odborných škol
Olomouckého kraje – SCHOLARIS v Olomouci, Šumperku, Prostějově, Přerově
a Jeseníku.
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 3. 12. Rada Olomouckého kraje schválila poskytnutí příspěvků na zajištění lékárenské péče v Olomouckém kraji během vánočních svátků ve výši 30 tis. Kč.
 3. 12. Mikulášská nadílka pro děti
z pěstounských rodin. Odbor sociálních
věcí připravil pro pěstouny a jejich děti
Mikulášskou nadílku, které se zúčastnilo
24 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. Jednání skupiny iOK. Olo
moucký kraj zorganizoval jednání skupiny iOK (Informatici Olomouckého kraje).
Na tomto jednání se projednával stav
jednotlivých projektů ORP a kraje v rámci
výzev 06 a 08 Integrovaného operačního
programu.
 7. 12. Proběhlo vyhodnocení šestého
ročníku soutěže obcí a měst Olomouckého kraje o největší množství vytříděného
odpadu na jednoho občana „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 obce: do 4 000 obyvatel
Hradčany-Kobeřice, nad 4 000 obyvatel
Bratrušov, z měst obsadil první příčku Jeseník. Odměny předal v příjemné atmosféře setkání Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana. Pořádání této soutěže a vyhlášení
vítězů mělo velký mediální ohlas. obr. 107
107
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Současně, ve spolupráci s autorizovaným
systémem ASEKOL, proběhl v tomto roce
druhý 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 popelnici“. Na prvním místě
z obcí Olomouckého kraje se umístil již
podruhé Šternberk. obr. 108
 8. 12. Slavnostní křest reprezentativní dvojjazyčné publikace Otisky minulosti – Ślady przeszłości v Olomouci,
v niž jsou představeny nejvýznamnější
památky Olomouckého kraje a Opolského vojvodství. Publikace byla vydána
v rámci projektu „Kulturní dědictví – společná úloha“, který byl spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007–2013.
 9. 12. Dvě exkurze do spalovny na
biomasu produkující elektrickou energii a teplo. Akce proběhla ve spolupráci
s Krajskou energetickou agenturou. Cílovou skupinou byli studenti středních škol.
 9. 12. Konference Inkluzivní vzdělávání: hledání zdrojů a inspirace pro
práci se sociálně znevýhodněnými žáky. Odbor sociálních věcí ve spolupráci
s o. p. s. Člověk v tísni uspořádal konferenci na téma Inkluzivní vzdělávání: hledání zdrojů a inspirace pro práci se sociálně znevýhodněnými žáky. Na konferenci
aktivně vystoupili zástupci Gabal analysis
& consulting, Olomouckého kraje, Centra
podpory inkluzivního vzdělávání a školských zařízení. Cílem konference bylo
představit inkluzivní vzdělávání jako nástroj pro překonávání sociálního handicapu žáků, kdy škola hledá pro naplnění

svých vzdělávacích cílů oporu ve vnějším
prostředí. Na konferenci byly představeny metody, projekty a zkušenosti, které
jsou inspirativní pro pedagogické pracovníky i v rámci současné legislativy.
Konference se zúčastnilo celkem 40 zástupců škol a školských zařízení v rámci
Olomouckého kraje.
 9. 12. Kasuistický seminář pro sociální pracovníky. Odbor sociálních věcí
uspořádal kasuistický seminář pro sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností zaměřený na zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině
bez doprovodu. Semináře se zúčastnilo
14 sociálních pracovnic.
 13. 12. Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schválilo rozpočet Olomouckého
kraje na rok 2011.
 13. 12. 3. Zasedání Monitorovacího výboru Programu švýcarsko-česká
spolupráce, Praha. Výbor doporučil k financování projekty předložené do výzev
v oblastech podpory Životní prostředí
a Sociální služby.
 13. 12. Plán Olomouckého kraje na
zmírnění dopadů hospodářské krize.
Na zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje dne 13. 12. byla schválena poslední
žádost. Během roku 2010 bylo schváleno
1 115 žádostí v úhrnné výši 19 052 900 Kč.
Celkově program podpořil stavební činnost
v kraji v celkovém objemu cca 150 mil. Kč
a energetická opatření byla realizována na
cca 1800 bytových jednotkách v kraji.
109

112
114
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 13. 12. Program podpory kultury
a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2011. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na svém zasedání
Program podpory kultury a památkové
péče v Olomouckém kraji v roce 2011
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.
Ilustrační foto – obr. 110
 13. 12. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro
roky 2011–2014. Tento strategický dokument byl zpracován v rámci individuálního
projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb“ (projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost). Jedná se o významný dokument
i v kontextu ustanovení § 101 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů, podle kterého
je součástí žádosti o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu na příslušné rozpočtové
období, dále se jedná o dokument, jenž je
nezbytný při posuzování investičních i neinvestičních projektů ze sociální oblasti.
Ilustrační foto – obr. 111
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 14. 12. Výbor Regionální rady schválil
projekt „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010–2012“. Projekt bude
Olomoucký kraj realizovat v rámci Regionálního operačního programu Střední
Morava. Hlavním cílem projektu je pomoc
a podpora žadatelům a příjemcům dotace s úspěšnou realizací jejich projektů
a správných čerpáním finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Ilustrační foto – obr. 113
113

mouckého kraje na realizaci opatření
pro zvýšení bezpečnosti dopravy na
rok 2011“. Program kraje, který podporuje realizaci nízkonákladových opatření
na silnicích II. a III. třídy, přechodech pro
chodce a železničních přejezdech pro zvýšení bezpečnosti provozu.
 16. 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
2011“. Podmínky řeší způsob poskytování
finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje na výstavbu nových a opravy
stávajících cyklostezek, jejichž investory
jsou obce, popř. svazky obcí. Ilustrační foto – obr. 114
 17. 12. Slavnostní otevření hrobky olomouckých biskupů v Katedrále
sv. Václava. Projekt byl podpořen grantem z Finančních mechanismů EHP/Norsko 2004–2009.

 14. 12. Poděkování Billu Westovi.
Zástupci Olomouckého kraje se setkali
s panem Billem Westem, zakladatelem
spolupráce mezi Olomouckým krajem
a partnerským regionem GRADD. Přátelské setkání se uskutečnilo v Olomouci
u příležitosti návštěvy B. Westa v ČR. Cílem
setkání se zástupci kraje bylo poděkovat
za dlouholetou spolupráci při příležitosti
odchodu pana Westa do penze.
 16. 12. Rada Olomouckého kraje
schválila Podmínky Programu obnovy
venkova OK 2011 a vyhlásila termín pro
podávání žádostí pro poskytnutí příspěvku od 20. 12. 2010 do 25. 2. 2011.
 16. 12. Rada Olomouckého kraje
schválila „Pravidla na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olo-

 20. 12. Vyhlášení 4. výzev globálních grantů Olomouckého kraje v rámci Operačního, programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Konkrétně se jednalo o tyto globální granty:
 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v Olomouckém kraji (oblast
podpory 1.2)
 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji (oblast
podpory 1.3)
 28. 12. Vydání příručky dobré praxe v sociální oblasti – Poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
a mimo území EU – zkušenosti a praxe
z Autonomní oblasti Vojvodina. Příručka byla vydána Olomouckým krajem
v rámci projektu „Budování kapacit státní
správy, samosprávy a neziskového sektoru AO Vojvodina v sociální oblasti“.

Výroční zpráva Olomouckého kraje

 13.12. Poskytnutí příspěvku na likvidaci kalamitního výskytu komárů. Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo
o poskytnutí finančního příspěvku obcím
Střeň, Litovel, Štěpánov, Příkazy, Náklo,
Olomouc a Grygov na likvidaci kalamitního výskytu komárů na území obcí. Ilustrační foto – obr. 112
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 13. 12. Zastupitelstvo Olomouckého
kraje schválilo Oblasti podpory Programu obnovy venkova v Olomouckého kraje v roce 2011 s celkovou alokací
40 500 000 Kč. Ilustrační foto – obr. 109

Příspěvkové organizace a akciová společnost Olomouckého kraje
Contributory organizations and joint-stock company
of the Olomouc Region
Výroční zpráva Olomouckého kraje

 Příspěvková organizace v oblasti dopravy (organizace zřízena k datu 1. 4. 2002)
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 Příspěvkové organizace ve školství
K 31. 12. 2010 zřizoval Olomoucký kraj 126 škol a školských zařízení. Z tohoto počtu je 67 středních škol, což je více než 53 %.

Přehled příspěvkových organizací v oblasti školství: Počty škol a školských zařízení podle stavu k 31. 12. 2010
Typ školy, školského zařízení

Počet PO zřizovaných Olomouckým krajem

Gymnázia
Vyšší odborné a střední odborné školy
Střední odborné školy
Střední odborné školy a střední odborná učiliště
Střední odborná učiliště, odborná učiliště
Odborná učiliště a praktické školy
Speciální střední školy
Speciální školy
Speciální školy a dětský domov
Dětské domovy
Základní umělecké školy
Domy dětí a mládeže, střediska volného času
Pedagogicko psychologické poradny
Jazykové školy
Základní školy a mateřské školy
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám

14
4
17
15
13
3
1
21
3
8
17
6
1
1
1
1

 Příspěvkové organizace ve zdravotnictví (funkce zřizovatele od 1. 1. 2003)
Název zdravotnického zařízení
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje,
příspěvková organizace
Odborný léčebný ústav Paseka,
příspěvková organizace
Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický
Moravský Beroun, příspěvková organizace

Adresa
Aksamitova 8, Olomouc 772 00
Paseka 145, Paseka 783 97
Masarykova 412, Moravský Beroun 793 05

Webové stránky | E-mail
www.zzsol.cz
info@zzsol.cz
www.olupaseka.cz
olupaseka@olupaseka.cz
www.olung.cz
info@olung.cz

Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci,
příspěvková organizace

U Dětského domova 269, Olomouc 779 00

www.szpd.cz
szpd@szpd.cz

Dětské centrum Pavučinka Šumperk,
příspěvková organizace

Dr. E. Beneše 13, Šumperk 787 01

www.pavucinka.cz
pavucinka@pavucinka.cz

 Příspěvkové organizace v oblasti kultury
Název organizace / Funkce zřizovatele OK

Adresa

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

Bezručova 3, 779 11 Olomouc

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

Náměstí Republiky 5, 771 73 Olomouc

Archeologické centrum Olomouc,
příspěvková organizace (od 1. 1. 2003)
Vlastivědné muzeum Jesenicka,
příspěvková organizace (od 1. 1. 2003)
Muzeum Prostějovska v Prostějově,
příspěvková organizace (od 1. 1. 2003)
Lidová hvězdárna v Prostějově,
příspěvková organizace (od 1. 1. 2003)
Muzeum Komenského v Přerově,
příspěvková organizace (od 1. 1. 2003)
Vlastivědné muzeum v Šumperku,
příspěvková organizace (od 1. 1. 2003)

ul. U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc
Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník
Náměstí T. G. Masaryka, 796 01 Prostějov
Kolářovy sady 3348, 796 01 Prostějov
Horní náměstí 7, 750 11 Přerov
Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk

Webové stránky | E-mail
www.vkol.cz
info@vkol.cz
www.vmo.cz
vmo@vmo.cz
www.ac-olomouc.cz
office@ac-olomouc.cz
www.muzeum.jesenik.net
muzeum@jesenik.net
www.muzeumpv.cz
muzeumpv@muzeumpv.cz
www.hvezdarnapv.cz
hvezdarna@hvezdarnapv.cz
www.prerovmuzeum.cz
info@prerovmuzeum.cz
www.muzeum-sumperk.cz
vmsumperk@muzeum-sumperk.cz

 Příspěvkové organizace v sociální oblasti (funkce zřizovatele od 1. ledna 2003)
K 31. 12. 2010 byl Olomoucký kraj zřízovatelem 33 příspěvkových organizací působících v sociální oblasti a poskytujících sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Adresa

Webové stránky | E-mail

Školní 104
790 70 Javorník
Kobylá nad Vidnavkou 153
790 65 Žulová 1
Moravská 814/2
790 01 Jeseník 1
Kostelní 160/1
790 01 Jeseník
Nádražní 105
784 01 Litovel
Komenského 291
783 44 Náměšť na Hané
Hrubá Voda 11
783 61 Hlubočky
Švabinského 3
772 00 Olomouc-Chválkovice

Sociální služby pro seniory Olomouc,
příspěvková organizace

Zikova 14
779 00 Olomouc

Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk,
příspěvková organizace
Klíč – centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb,
příspěvková organizace

Sadová 7
785 01 Šternberk
Dolní Hejčínská 28
779 00 Olomouc
Mladeč, Nové Zámky 2
784 01 Litovel

www.domovduchodcu.jesenicko.com
domov.javornik@wo.cz
www.ddkobyla.cz
reditel@ddkobyla.cz
www.uspjesenik.cz
reditelka@uspjesenik.cz
www.pecovatelskajesenik.wbs.cz
pecovatelska.jesenik@iol. cz
www.ddcer.cz
piska@ddcer.cz
www.ddnamestnahane.cz
reditel@ddnamestnahane.cz
www.ddhrubavoda.cz
info@ddhrubavoda.cz
www.ddol.cz
floder@ddol.cz
www.sluzbyproseniory.cz
Bohackova@sluzbyproseniory.cz
olomouc@sluzbyproseniory.cz
www.vincentinum.cz
reditel@vincentinum.cz
www.uspklic.cz
petr.matuska@klic-css.cz
www.novezamky.cz
senk@novezamky.cz
www.poradenskecentrum-ok.cz
mail@poradenskecentrum-ok.cz,
direktor@poradenskecentrum-ok.cz
www.ssp-ol.cz
ssp@ssp-ol.cz
www.ddspk.cz
podhrazska@ddspk.cz
www.ddlibina.cz
ddlibina@ddlibina.cz
www.domovstity.cz; www.domovjedli.cz
vaclav.veprek@domovstity.cz
www.socsluzby.ic.cz
sps.spk@cbox.cz
www.ppd-lostice.cz
reditel@ppd-lostice.cz
www.ustavolsany.cz
koubkova@ustavolsany.cz
www.detskecentrumvikyrovice.cz
dc_reditel@cmail.cz
www.domovpv.cz
z.libicek@domovpv.cz.
www.ddjesenec.wz.cz
ddjesenec@volny.cz
www.uspnezamyslice.org
uspnezamyslice@volny.cz
www.sospv.cz
reditel.socsluzbypv@volny.cz
www.csspv.cz
reditel@csspv.cz nebo mbuzzi@csspv.cz
www.domovrl.cz
domovrl@volny.cz; emil.skacel@volny.cz
www.ddpavlovice.cz
radana.hlobilova@ddpavlovice.cz
www.dstovacov.cz
reditelka@dstovacov.cz
www.uspskalicka.cz
uspskalicka@uspskalicka.cz nebo
reditel@uspskalicka.cz

Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje, Žilinská 7
příspěvková organizace
779 00 Olomouc
Středisko sociální prevence Olomouc,
příspěvková organizace
Domov důchodců Šumperk,
příspěvková organizace
Domov důchodců Libina,
příspěvková organizace
Domov důchodců Štíty,
příspěvková organizace
Sociální služby Šumperk,
příspěvková organizace
Penzion pro důchodce Loštice,
příspěvková organizace
Domov Paprsek Olšany,
příspěvková organizace
Duha – centrum sociálních služeb Vikýřovice,
příspěvková organizace
Domov důchodců Prostějov,
příspěvková organizace
Domov důchodců Jesenec,
příspěvková organizace
Domov „Na Zámku“,
příspěvková organizace (Nezamyslice)
Sociální služby Prostějov,
příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Prostějov,
příspěvková organizace
Domov pro seniory Radkova Lhota,
příspěvková organizace
Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,
příspěvková organizace
Domov pro seniory Tovačov,
příspěvková organizace

Na Vozovce 26
779 00 Olomouc
U Sanatoria 25
787 01 Šumperk
Libina 540
788 05 Libina
Na Pilníku 222
789 91 Štíty
Vančurova 37
787 01 Šumperk
Hradská 113
789 83 Loštice
Olšany 105
789 62 Olšany
Krenišovská 224
788 13 Vikýřovice
Nerudova 70
796 01 Prostějov
Jesenec 1
798 53 Jesenec
nám. děkana Františka Kvapila 17
798 26 Nezamyslice
Pod Kosířem 27
796 01 Prostějov
Lidická 86
796 01 Prostějov
Radkova Lhota 16
751 14 Dřevohostice
Pavlovice u Přerova 95
751 12 Pavlovice u Přerova
Nádražní 94
751 01 Tovačov

Domov Větrný mlýn Skalička,
příspěvková organizace

Skalička 1
753 52 Skalička
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Název organizace
Domov pro seniory Javorník,
příspěvková organizace
Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou,
příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro mládež Jeseník,
příspěvková organizace
Středisko pečovatelské služby Jeseník,
příspěvková organizace
Domov důchodců Červenka,
příspěvková organizace
Dům seniorů František Náměšť na Hané,
příspěvková organizace
Domov důchodců Hrubá Voda,
příspěvková organizace
Domov seniorů POHODA Chválkovice,
příspěvková organizace

Výroční zpráva Olomouckého kraje

 Přehled organizací:

Centrum Dominika Kokory,
příspěvková organizace

Kokory 54
751 05 Kokory

Domov ADAM Dřevohostice,
příspěvková organizace
Domov Na Zámečku Rokytnice,
příspěvková organizace

Lapač 449
751 14 Dřevohostice
Rokytnice 1
751 04 Rokytnice

www.dominikakokory.cz
reditel@dominikakokory.cz
nebo usp@dominikakokory.cz
www.domovadam.cz
uspd.reditel@post.cz
www.usprokytnice.cz
reditelka@domovrokytnice.cz

Výroční zpráva Olomouckého kraje

 Nemocnice Olomouckého kraje, a. s.
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Název organizace
Nemocnice Olomouckého kraje, a. s.
IČ: 26873346

Adresa
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

Webové stránky | E-mail
red.nok@kr-olomoucky.cz
nok@kr-olomoucky.cz

Hospodaření kraje v roce 2010
Economic results of the region in 2010
V roce 2010 pokračovalo, tak jako v předcházejících letech, dobré hospodaření včetně vytvoření přebytku, který byl použit v roce 2011
zejména na rozvojové aktivity Olomouckého kraje. Financování Olomouckého kraje bylo v roce 2010, 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 2010 byla realizována řada investičních akcí, Olomoucký kraj poskytl řadě subjektů příspěvek na jejich projekty, které významně
pomáhají rozvoji Olomouckého kraje.
In 2010, the Region created a surplus from its management, as in previous years, which was primarily allocated in 2011 for development activities in the Olomouc Region. As in previous years, the Olomouc Region was financed from multiple resources in 2010, i.e.
own income (especially taxes), special-purpose subsidies from the national budget and resources for the pre-financing and co-financing of expenditures in projects co-financed from EU funds.
In 2010 a series of investment projects were implemented, and the Olomouc Region provided contributions to a number of partners
for their projects that significantly help in the development of the Olomouc Region.
schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

Hospodaření kraje v roce 2010 (v tis. Kč)

3 191 410
266 819

3 203 005
525 658

3 133 318
517 553

Kapitálové příjmy

30 400

30 400

3 335

83 484
3 572 113

6 347 677
10 106 740

6 343 880
9 998 086

Přijaté dotace
Příjmy celkem (bez financování)

506 479

1 075 012

1 067 258

Příjmy celkem

4 078 592

11 181 752

11 065 344

VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Neinvestiční příspěvky PO
Investiční příspěvky PO
Výdaje celkem (bez financování)
FINANCOVÁNÍ (splátky úvěrů)
Výdaje celkem

1 871 964
580 412
1 415 129
170 805
4 038 310
40 282
4 078 592

5 788 612
1 089 932
3 511 916
660 858
11 051 318
130 434
11 181 752

5 254 906
852 123
3 510 100
660 858
10 277 987
130 431
10 408 418

FINANCOVÁNÍ (zapojení přebytku hospodaření, úvěrů, finančního vypořádání)

VÝDAJE

PŘÍJMY

Daňové příjmy 28,32 %
Nedaňové příjmy 4,67 %
Kapitálové příjmy 0,03 %
Přijaté dotace 57,33 %
Financování 9,65 %

Běžné výdaje 50,49 %
Kapitálové výdaje 8,19 %
Neinvestiční příspěvky PO 33,72 %
Investiční příspěvky PO 6,35 %
Financování 1,25 %

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 (PŘEBYTEK v tis. Kč)
Použitelný přebytek hospodaření za rok 2010

+ 98 840

Použitelný přebytek hospodaření představuje částku po provedení finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010.

Oblast školství
Neinvestiční příspěvek
Investiční příspěvek

2 579 484
2 486 013
93 471

441 837
419 845
21 992

2 137 647
2 066 168
71 479

Oblast dopravy
Neinvestiční příspěvek
Investiční příspěvek

1 014 830
486 514
528 316

819 191
485 191
334 000

195 639
1 323
194 316

Oblast kultury
Neinvestiční příspěvek
Investiční příspěvek

133 929
126 854
7 075

131 027
124 052
6 975

2 902
2 802
100

Oblast sociálních věcí
Neinvestiční příspěvek
Investiční příspěvek

187 175
174 275
12 900

185 146
172 246
12 900

2 029
2 029
0

Oblast zdravotnictví
Neinvestiční příspěvek
Investiční příspěvek

255 540
236 444
19 096

247 871
228 775
19 096

7 669
7 669
0

Výše příspěvků příspěvkovým organizacím

oblast školství 61,84 %
oblast dopravy 24,33 %
oblast kultury 3,21 %
oblast sociálních věcí 4,49 %
oblast zdravotnictví 6,13 %

 Přehled významných investičních akcí roku 2010
Název investiční akce
Domov důchodců Šumperk – stavební úpravy balkonů

Domov seniorů „Pohoda“ Chválkovice –
stavební úpravy pro zřízení domova pro seniory

Doba trvání měsíc/rok

Cena včetně DPH (v Kč)

11/2009–7/2010

6 474 956,00

12/2009–6/2010

6 123 006,00

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Z toho
z dotace ze státního rozpočtu
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VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZA ROK 2010 (v tis. Kč)
Oblast
Celkem
Z toho
z rozpočtu Olomouckého kraje

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Název investiční akce
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Doba trvání měsíc/rok

Cena včetně DPH (v Kč)

Domov důchodců Červenka – sociální zařízení na pokojích uživatelů

6/2010–10/2010

5 228 816,00

Ústav sociální péče Nové Zámky – střecha a římsy

6/2010–10/2010

9 492 758,00

Sociální služby pro seniory Olomouc – stavební úpravy bytových jader

12/2009–7/2010

22 019 018,40

Půdní nástavba učeben VOŠ a SPŠ Šumperk

11/2009–7/2010

5 289 530,00

Dětský domov a školní jídelna, Konice, Vrchlického 369 –
stavební úpravy dětského domova

10/2009–5/2010

15 715 576,50

Realizace energeticky úsporných opatření – budova Gymnázium Šumperk

7/2010–11/2010

12 761 101,00

OLÚ Paseka, p. o. – centrální jídelna pacientů a rozšíření prádelny

10/2009–4/2010

16 490 032,42

SMN a. s. – o. z. Nemocnice Prostějov – fasáda polikliniky

11/2009–7/2010

19 552 237,00

Muzeum Komenského v Přerově –
přístavba depozitáře ke stávajícímu objektu Horní nám. 7

III/4537 Vlčice – Bernartice

III/4571 křižovatka s II/457 Zálesí

Doba trvání měsíc/rok

Cena včetně DPH (v Kč)

6/2009–6/2010

13 528 771,00

11/2009–10/2010

59 164 822,54

9/2010–11/2010

18 653 253,52

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Název investiční akce

II/150, II/367 Prostějov – okružní křižovatka

3/2010–7/2010

22 537 361,00

II/446, III/44629 Šumvald-Břevenec

7/2008–9/2010

182 137 212,25

6/2010–10/2010

15 362 064,39

II/4436, I/35 Olomouc – okružní křižovatka

 V oblasti zdravotnictví byly v roce 2010 realizovány tyto investiční a neinvestiční akce:
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace:
 Centrální jídelna pacientů a rozšíření prádelny
 Technologie do prádelny
(nákup mandlu a velkokapacitní sušičky prádla)
 Realizace obnovitelných zdrojů energie,
dokončení v roce 2011
 Projektová dokumentace na
„Modernizace lůžkového fondu a rehabilitace“
 Analyzátor moči
 Technologie do stravovacího provozu
(nákup konvektomatu a chladicí skříně)

 Nákladní automobil 3,5 t s hydraulickým čelem
 Realizace obnovitelných zdrojů energie OLÚ Paseka
Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský
Beroun, příspěvková organizace:
 Kanalizační přípojka pavilonu 1
 Sanace zdiva a podlah pavilonu 2
 Termofasáda pavilonu 2
 Náhradní zdroj pro pavilon 2
 Nákup zařízení stravovacího provozu
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Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci,
příspěvková organizace:
 Výměna oken a zateplení budovy kojeneckého ústavu
P
 řístavba kojeneckého ústavu pro děti
vyžadující okamžitou péči
 Komplexní bezpečnostní systém
 Sanace vlhkého zdiva budovy kojeneckého ústavu
 Grafické úpravy vstupních prostor a interiérů
 Nátěr střechy budovy kojeneckého ústavu
Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace:
 Nákup 2 ks sterilizátorů
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje,
příspěvková organizace:
 Zateplení budovy Šumperk
 Nákup 3 ks sanitních vozidel
 Nákup sanitního vozidla RV systému rendez-vous ÚO Šumperk

Nemocnice Olomouckého kraje, akciová společnost:
 Nákup zdravotnických přístrojů
a vybavení nemocnic Šternberk, Přerov a Prostějov
 Navýšení základního jmění
Středomoravská nemocniční, a. s. – Nemocnice Prostějov:
 Fasáda polikliniky
 Stavební úpravy oddělení CLR
 Přemístění onkologie
 Stavební úpravy vstupních prostor polikliniky
 Rekonstrukce oddělení ORL
 Demolice vychlazovací jímky
Středomoravská nemocniční, a. s. – Nemocnice Přerov:
 Rekonstrukce výtahu a záložního zdroje v budově LDN
Středomoravská nemocniční, a. s. – Nemocnice Šternberk:
 Rekonstrukce výtahu pavilonu SVLS

 Významné projekty Olomouckého kraje 2010
SCHVÁLENÉ VÝZNAMNÉ PROJEKTY OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2010 DLE OBLASTÍ
Aeroklub Jeseník, Mikulovice
úprava letiště pro podporu sportu a cestovního ruchu v regionu – 2. etapa
Hranická rozvojová agentura, Hranice I – Město
zlepšení orientace cykloturistů na Cyklostezce Bečva, zvýšení návštěvnosti v celé oblasti Moravské brány
Město Zábřeh – rekonstrukce krytého bazénu Zábřeh
Město Zlaté Hory – Mistrovství světa v rýžování zlata
RALLEY REJVÍZ, o. s., Brno – RALLYE REJVÍZ 2010, ZLATÉ SLUCHÁTKO 2010, HELPÍKŮV POHÁR 2010
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje, Olomouc-Hodolany
okresní a krajské soutěže v požárním sportu pro rok 2010
SKI AREÁL HLUBOČKY, spol. s r. o., Křelov – Břuchotín
oprava přístupové komunikace ke SKI AREÁLU HLUBOČKY
OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE CELKEM
Lázně Teplice nad Bečvou a. s.
lávka přes Bečvu – oprava
Město Úsov
rekonstrukce příjezdové komunikace k zámku
OBLAST DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM
Arcibiskupství olomoucké
Noc kostelů
ARKS Plus s. r. o., Olomouc-Hejčín
VII. ročník hudebního festivalu „Šternberský kopec“
ASOCIACE HUDEBNÍCH UMĚLCŮ A VĚDCŮ PRAHA
Opera Schrattenbach 2010
Baletní studio při Moravském divadle Olomouc
Karel Gott – hvězda, která nezhasne
Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek, Olomouc-Sv. Kopeček
dokončení opravy kaple sv. Norberta
Hanzlík Tomáš – umělecká agentura, Dobravice-Moravičany
BAROKO 2010
Historické kočáry MYLORD, Mostkovice
3. mezinárodní setkání mistrů řemesla kolářského v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem JOSEFKOL 2010
Ing. Josef Lébr, Olomouc
zlepšení technické úrovně hraných představení loutkového divadla
Ing. Martin Strouhal, Zábřeh
osobnosti Olomouckého kraje – cyklus TV dokumentů (přiznaná částka 100 000 Kč byla vrácena na účet Olomouckého kraje)
Jiří Doležel, Olomouc
KRONIKA PAMĚTI
Kulturní středisko Velká Bystřice
Festival folklorních souborů a skupin s mezinárodní účastí LIDOVÝ ROK XX. ročník
Leo Friedl, Olomouc
U-klub Olomouc, poskytovatel kvalitních volnočasových programů pro mládež i ostatní věkové skupiny

(v Kč)
1 000 000
300 000
1 000 000
700 000
300 000
300 000
750 000
4 350 000
2 000 000
1 165 000
3 165 000
70 000
100 000
70 000
300 000
50 000
100 000
250 000
350 000
0
100 000
150 000
200 000

Informačně-technologický klastr Olomouc, družstvo
spolupráce na inovační strategii Olomouckého kraje
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Olomouc
časopis podnikatelů, zpravodaj hospodářských komor Olomouckého kraje
MAS Horní Pomoraví o. p. s., Hanušovice
Regionální produkty Olomouckého kraje, Jeseníky – regionální produkt
Občanské sdružení Aktiv+, Senice na Hané
HANÁ – regionální produkt II. etapa
OBLAST STRATEGICKÉHO ROZVOJE CELKEM
MOST OLOMOUC
aktivizační a volnočasové aktivity pro děti a dospělé
Nadace Malý Noe, Olomouc-Hodolany
Jeden dětský den nestačí
Nadační ústav regionální spolupráce, o. p. s., Olomouc-Hodolany
pomáháme neziskovkám 2010
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o. s., Jihlava
ochrana veřejného zájmu v oblasti bezbariérové přístupnosti na území Olomouckého kraje
Občanské sdružení Ryzáček, Vyšehorky-Líšnice
S koněm v srdci
OLiVy o. s., Bystrovany
společný projekt mateřských center Olomouckého kraje – Rodiče a děti, spokojeně a spolu, zaměřený na podporu činnosti
a vzdělávání
OBLAST SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM
Aleš Procházka – ŠELA SPORT, Přerov
AUTHOR ŠELA MARATHON 2010 – mezinárodní maratón horských kol pro širokou veřejnost
Automotoklub Mohelnice
velká cena Mohelnice TRUCK TRIAL 2010
Automotoklub ECCE HOMO Šternberk
ECCE HOMO – závody automobilů do vrchu (ME, EH Historic, ...)
Cyklistika Uničov
TOI TOI CUP 2010 – 9. 10. 2010 UNIČOV, 30. 10. 2010 LOŠTICE
Česká florbalová unie o. s., Praha
Mistrovství světa juniorek ve florbale 2010 Olomouc
Český tenisový svaz vozíčkářů, Brno
SMP WHEELCHAIR CZECH OPEN 2010 – mezinárodní turnaj v tenise na vozíku
ČLTK 1928 Olomouc
nové sociální zázemí pro klubovnu tenisového oddílu čltk
Dům dětí a mládeže Olomouc
ozdravný poznávací pobyt dětí z Vojvodiny (Republika Srbsko) – letní dětský tábor
Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh
BAMBIRIÁDA 20. 5.–23. 5. 2010
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Matice svatokopecká Olomouc-Sv. Kopeček
poutní cesta s naučnou stezkou Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
Město Prostějov
XXVIII. Prostějovské hanácké slavnosti
Město Vidnava
rekonstrukce a oprava kulturní památky – radnice
Městys Náměšť na Hané
rekonstrukce Amfiteátru Náměšť na Hané
Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, o. p. s., Praha
AMERICKÉ JARO 2010
Obec Hustopeče nad Bečvou
rekonstrukce Kulturního domu v Hustopečích
Obec Luká
úprava stávajícího pietního místa – Památníku obětem II. světové války v Javoříčku
Obec Náklo
obnova hrobu MUC Jana Opletala a jeho okolí
Římskokatolická farnost Cholina
vytvoření kopie Cholinské madony
Římskokatolická farnost Litovel
rekonstrukce gotické kaple sv. Jiří v LItovli a jejího mobiliáře
Video4net, s. r. o., Prostějov
dokumentární film „Revitalizace Plumlovské přehrady“
Vojenská nemocnice Olomouc
restaurování umělecké výzdoby zahradní kaple – Kl. Hradisko
OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE CELKEM

Výroční zpráva Olomouckého kraje
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ECCE HOMO RACING TEAM s. r. o., Šternberk
Mistrovství Evropy a Mistrovství republiky v závodech do vrchu a na okruzích
Horáková Jana, Mgr. – Tištín
podpora olympijské reprezentantky Jany Horákové
INREMA SPORTS s. r. o., Olomouc
JUNIOR FOOTBALL CUP 2. 8.–5. 8. 2010
ITS Tennis centre s. r. o., Olomouc
ITS CUP 2010 turnaj ITF Woman 25 000 USD
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Olomoucký kraj, Olomouc-Hodolany
střecha pro všechny, Dílčí etapa C: rekonstrukce
KESTONE RACING, Uničov
podpora organizace mezinárodních motokrosových závodů v Olomouckém kraji v roce 2010
Klub přátel Hotelové školy Jeseník
mezinárodní soutěž juniorů BACARDI Lázeňský pohár 2010 Jeseník a Coca Cola Junior Cup 2010
Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc
vybudování varhanního sálu
Město Litovel
dokumentace životní dráhy sportovce Gustava Frištenského II. etapa
MORAVIAN DRAGONS, Přerov
Přerovský festival dračích lodí – VI. ročník 29.–30. 5. 2010
Moravskoslezský kynologický svaz Brno
Hanácká národní výstava psů všech plemen 8.–10. 1. 2010
Nosálek Vít, Zábřeh
finanční příspěvek pro automobilového závodníka
Olomoucké krajské sdružení ČSTV Olomouc
provoz sportovních zařízení sportovních klubů a tělovýchovných jednot sdružených v Olomouckém krajském sdružení ČSTV
Pastrnek Pavel, Velký Týnec
podpora Pavla Pastrnka v přípravě a účasti na etapovém silničním závodu neslyšících a Mistrovství světa neslyšících 2011
Petr Školoud, Přerov
Mezinárodní letní hokejová škola 2010
Prague International Marathon, spol. s r. o., Praha
Olomoucký 1/2Maraton
Ricardo – racing team Prostějov
Memoriál Otmara Malečka
Rychlebské stezky, Černá Voda
Otevření Rychlebských stezek – pro terénní cyklistiku II. fáze
SBP-Zaviko International, s. r. o., Beroun
Haná bez předsudků 2010
Sdružení Pohybového studia Lenky Bachové, Jeseník
Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu a kvalifikace na mistrovství Evropy 2010
SK Sigma Olomouc, a. s., Olomouc
dostavba jižní tribuny Androva stadiónu
SMASH GYM KICKBOX, o. s., Olomouc
CZECH OPEN 2010 – MEZINÁRODNÍ TURNAJ SÉRIE WAKO
Sokolská župa Severomoravská, Zábřeh
opravy a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení
SPORTCLUB AGENTURA 64 OLOMOUC
Olomoucké šachové léto
Sportovní kluby Zábřeh
rekonstrukce hlavní travnaté plochy s umělým zavlažováním
Statutární město Přerov
gymnastická hala v areálu ZŠ U Tenisu v Přerově
Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Olomouc
dostavba zázemí TJ Lokomotiva Olomouc – schváleno 1 000 000 Kč, Mistrovství světa vozíčkářů – schváleno 300 000 Kč
Tělovýchovná jednota Vodní sporty Litovel
BOBR CUP 2010
TENISOVÝ KLUB PROSTĚJOV
mistrovství světa juniorů v tenise
TK Precolor Plus Přerov o.s.
vyhlášení ankety o nejlepší tenisty ČR „Zlatý kanár 2010“
TTC REGION OLOMOUC
Extraliga ve stolním tenisu
TTV Group s. r. o., Brno
2. díl mezinárodního cyklistického závodu Czech cycling Tour 2010
Václav Janík, Pňovice
podpora sportovní činnosti
Václav Rozehnal, Lazce
podpora celoroční sportovní činnosti
WRC Lovecká chata, Olomouc
bezpečnost nejen na silnicích, ale i na jízdárně 2010
OBLAST SPORTU CELKEM

80 000
100 000
250 000
50 000
120 000
80 000
100 000
400 000
100 000
80 000
50 000
150 000
4 000 000
70 000
70 000
70 000
80 000
500 000
100 000
300 000
2 500 000
100 000
1 800 000
300 000
500 000
3 500 000
300 000
1 000 000
150 000
300 000
200 000
100 000
250 000
100 000
100 000
200 000
21 170 000

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s., Horka nad Moravou
Environmentální vzdělávání pro školy a veřejnost Olomouckého kraje – Sluňákov 2010

900 000

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM

900 000

Arak o. p. s., Olomouc-Neředín
MANDALA
Nadace HAIMAOM, Olomouc
zavedení bezdrátového monitorování životních funkcí u pacientů s nádory krve a mízních uzlin
Nadační fond Hotelové školy Vincence Priessnitze, Jeseník
speleoterapie pro děti

200 000

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

600 000

Celkem

300 000
400 000
200 000
50 000
3 000 000
3 950 000
46 400 000
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 Příspěvky poskytnuté Olomouckým krajem v roce 2010
Název
První narozený občan Olomouckého kraje v roce 2010
Významné projekty Olomouckého kraje
Příspěvky do 25 tis. Kč celkem
Z toho: oblast školství, mládeže a tělovýchovy
oblast kultury a památkové péče
oblast sociálních věcí
oblast dopravy a silničního hospodářství
oblast strategického rozvoje kraje
oblast krizového řízení
oblast životního prostředí a zemědělství
oblast zdravotnictví
Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů
Financování základních složek IZS
Ostatní příspěvky
Odstraňování povodňových škod
Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize – příspěvek na zateplení, výměna tvorových výplní
Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize – příspěvek na vzdělávání/rekvalifikaci zaměstnanců
Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize – podpora absolventů vysokých škol
Program obnovy venkova
Stipendijní řád Olomouckého kraje
Finanční příspěvky v oblasti sportu
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Talent Olomouckého kraje
Stipendia pro žáky učebních oborů
Příspěvky divadlům a filharmoniím
Regionální funkce knihoven
Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji
Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji
Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2010
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2010
Program Zdraví 21
Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb v Olomouckém kraji

Výroční zpráva Olomouckého kraje

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM

200 000

(v tis. Kč)
Skutečnost
15
46 400
16 091
6 706
4 288
1 655
25
37
2 391
799
190
5 392
3 951
46 343
1 648
17 597
631
149
40 196
1 754
37 047
645
218
1 800
2 000
9 300
8 591
2 094
19 110
1 677
2 510
96
1 000
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Agrární komora Olomouckého kraje, Olomouc-Hodolany
KIS – Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Olomouckého kraje
Český rybářský svaz, místní organizace Domašov nad Bystřicí
školicí a ubytovací základna pstruží líheň Bělá
Český svaz chovatelů, Okresní organizace Prostějov
klubovna pro Mladé chovatele
Zelinářská unie Čech a Moravy, Olomouc
Flóra – podzimní etapa Hortikomplex, Zelinářské dny
Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace
pavilon pro levharty mandžuské

200 000

(v tis. Kč)
Skutečnost

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Název
Dotační program Olomouckého kraje Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2010
z toho:
Program prevence kriminality
Strategie integrace příslušníků romských komunit
Podpora aktivit pro seniory, osoby se zdravotním postižením a podpora prorodinných aktivit
Cestovní ruch
Prostředky z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
Příspěvky na hospodaření v lesích
Příspěvky obcím na řešení mimořádných událostí
Příspěvek na podporu výstavby cyklostezek
Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji
Veřejná sbírka
Příspěvky na bezpečnostní prvky na silnicích
Celkem

1 000
1 000
1 250
13 772
40 849
13 500
6 063
2 052
525
23
3 394
352 193

Globální granty Olomouckého kraje realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
– přehled podporovaných projektů k 31. 12. 2010

Název a adresa příjemce

Název grantového projektu
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3 250

Výše
podpory
dle
smlouvy
(v tis. Kč)

Výše
skutečně
vyplacené
podpory
(v tis. Kč)

Oblast školství

535 842,87 272 970,74

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

258 265,66 152 112,61

1
2
3

4
5

6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

Soukromá střední odborná škola
živnostenská Přerov, s. r. o.
Gymnázium, Olomouc-Hejčín,
Tomkova 45

Palackého 1380/19
750 02 Přerov I-Město
Tomkova 45
779 00 Olomouc-Hejčín

Základní škola Bílá Lhota, okres
Olomouc, příspěvková organizace
Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Uničov,
Moravské nám. 681
Střední průmyslová škola strojnická,
Olomouc, tř. 17. listopadu 49
Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická
Emanuela Pöttinga, Olomouc,
Pöttingova 2

Implementace nových vyučovacích metod
a forem výuky na SSOŠŽ Přerov

8 271,19

5 983,89

Studujeme moderně a dvojjazyčně

2 967,23

1 904,53

Bílá Lhota 56
783 21 Bílá Lhota

Nové vyučovací metody, organizační formy,
výuková činnost, jazyková podpora
a praktické využití ICT na ZŠ Bílá Lhota

1 969,90

1 489,85

Moravské nám. 681
783 91 Uničov

Moderní absolvent strojírenství

9 788,84

6 964,79

tř. 17. listopadu 49
772 11 Olomouc

Digitální projektování ve strojírenství

6 601,53

5 941,38

Pöttingova 2
771 00 Olomouc

Elearning na střední zdravotnické škole

5 243,83

3 797,53

Moderně a tvořivě – implementace školního
vzdělávacího programu s využitím
digitalizace a ICT na RG a ZŠ města Prostějova

2 309,29

1 921,67

Fyzika a chemie kolem nás

2 914,65

2 509,29

9 055,71

6 863,99

1 530,54

1 065,29

2 306,26

1 820,69

3 538,21

3 184,39

18 000,00

16 015,07

4 371,21

3 934,09

8 017,70

5 789,08

18 205,85

14 953,23

Reálné gymnázium a základní škola Studentská ul. 2
města Prostějova, Studentská ul. 2 796 01 Prostějov
Slovanské gymnázium, Olomouc,
tř. Jiřího z Poděbrad 13
tř. Jiřího z Poděbrad 13
771 11 Olomouc
Střední průmyslová škola oděvní,
Vápenice 1/2986
Prostějov, Vápenice 1
796 01 Prostějov
Vyšší odborná škola a Střední
Božetěchova 3
průmyslová škola elektrotechnická,
770 00 Olomouc
Olomouc, Božetěchova 3
Obchodní akademie Mohelnice,
Olomoucká 82

Olomoucká 82/389
789 85 Mohelnice

Odborná výuka v oděvnictví – nově,
atraktivně, moderně
Technická angličtina pro střední průmyslové
školy se zaměřením na elektrotechniku
a strojírenství
E-learningová sbírka případových studií
z účetnictví a odborných předmětů včetně
jejich řešení a certifikace získaných znalostí

Střední odborné učiliště Litovel,
Komenského 677
Škola mixologie
Komenského 677
784 01 Litovel
Vyšší odborná škola a Střední
Božetěchova 3
Digitální škola: ICT ve výuce technických
průmyslová škola elektrotechnická,
772 00 Olomouc
předmětů
Olomouc, Božetěchova 3
Gymnázium Jiřího Wolkera,
Kollárova 3/2602
Student na prahu 21. století – využití ICT
Prostějov, Kollárova 3
796 01 Prostějov
ve vyučování matematiky na gymnáziu
Masarykovo nám. 1/167 Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění
Město Jeseník
790 01 Jeseník
evaluačních nástrojů
Křížkovského 8
IVOŠ – zvýšení kvality ve vzdělávání
Univerzita Palackého v Olomouci
779 00 Olomouc
zavedením interaktivní výuky do škol

Název grantového projektu

Výše
skutečně
vyplacené
podpory
(v tis. Kč)

1 102,16

1 036,06

15 104,08

13 473,80

Gymnázium, Jeseník,
Komenského 281

Komenského 281
790 01 Jeseník

Ekologizace provozu školy

18

Asistenční centrum, a. s.

Sportovní 3302
434 01 Most

Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota
pro budoucnost řemesel

19

Základní škola a Mateřská škola
Potštát, okres Přerov

Školní 76
753 62 Potštát

Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát:
energetikou k udržitelnému rozvoji

3 576,19

3 114,65

20

SCHOLA SERVIS – zařízení pro
další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb
školám, Prostějov,
příspěvková organizace

Palackého 150/8
796 01 Prostějov

Regionální evaluační centrum

8 453,64

6 050,30

21

Střední lesnická škola,
Hranice, Jurikova 588

Jurikova 588
753 01 Hranice

Učení nás bude více bavit aneb moderní
výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT

4 774,68

3 178,00

22

Střední škola polygrafická,
Olomouc, Střední Novosadská 55

Střední Novosadská 55
779 00 Olomouc

Podpora vzdělávání pro práci s digitální
fototechnikou

1 360,98

886,57

23

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

Denisova 2390/3
751 52 Přerov

Výuka znakové řeči na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově

1 973,61

712,98

24

Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola, Šumperk,
Gen. Krátkého 1

Gen. Krátkého 950/1
787 29 Šumperk

Standardizace ICT výuky

2 618,44

1 117,06

25

Základní škola a mateřská škola
T. G. Masaryka Brodek u Konice,
příspěvková organizace

Brodek u Konice 265
798 46

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj
klíčových kompetencí žáků
ZŠ Brodek u Konice

1 536,45

723,66

63

26

Základní škola a mateřská škola
Dubicko, příspěvková organizace

Zábřežská 143
789 72 Dubicko

Modernizace učebních opor, vzdělávacích
metod a organizačních forem výuky
s důrazem na využití ICT

1 229,80

584,97

27

Základní škola a mateřská škola
Lobodice, příspěvková organizace,
Lobodice 39

Lobodice 39
751 01

I cesta může být cíl

1 945,00

789,73

28

Sluňákov – centrum ekologických
aktivit města Olomouce, o. p. s.

Skrbeňská 699/70
Environmentální inspirace do škol
785 35 Horka n. Moravou (Přírodě OK 2)

6 258,28

1 564,57

29

Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné, Družstevní 125,
Rapotín

Družstevní 125
788 14 Rapotín

Rozvoj a inovace ICT vzdělávání ve svazkové
škole obcí Údolí Desné

4 895,07

1 879,80

30

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

Denisova 2390/3
751 52 Přerov

Zkvalitňování nástrojů a metod výuky dějin
umění na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední
pedagogické škole v Přerově

1 564,91

717,55

31

Střední škola polytechnická,
Olomouc, Rooseveltova 79

Rooseveltova 472/79
779 00 Olomouc

Obnova a modernizace technických oborů
v Olomouckém kraji

5 131,66

1 907,15

32

Gymnázium Jiřího Wolkera,
Prostějov, Kollárova 3

Kollárova 2602/3
796 01 Prostějov

Nové formy výuky s podporou ICT

4 914,11

2 274,03

33

Střední škola automobilní Prostějov, Vápenice 2977/9
s. r. o.
796 01 Prostějov

Inovace učebních pomůcek pro zvýšení
uplatnitelnosti oborů automechanik
a autoklempíř na trhu práce

2 929,04

1 140,55

34

Střední škola technická, Přerov,
Kouřílkova 8

Kouřílkova 1028/8
750 02 Přerov

Inovace výuky technických předmětů
pro zvyšování konkurenceschopnosti žáků

5 444,64

3 383,17

35

Soukromá střední odborná škola
Hranice, s. r. o.

Jaselská 832
753 01 Hranice

Zavádění modulových vzdělávacích
programů orientovaných na vytváření
kompetencí žáků do systému vzdělávání

3 316,28

2 194,49

36

Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583
779 00 Olomouc

Dejme šanci přírodě – Interaktivní výuka
přírodovědných předmětů na ZŠ

8 614,50

2 349,64

37

Jeseníky –
Sdružení cestovního ruchu

Kladská 233/1
787 01 Šumperk

Studium pro praxi v oblasti cestovního ruchu
nejen v Jeseníkách

2 790,70

1 123,77

38

Základní škola a Mateřská škola
Horka nad Moravou,
příspěvková organizace

Lidická 396/9
NAjdi si své místo v ŽIVOtě cestou
783 35 Horka n. Moravou udržitelného rozvoje plus

2 200,94

550,24

39

Základní škola a Mateřská škola
Soběchleby 198
Soběchleby, příspěvková organizace 753 54 Soběchleby 198

MAKOVICE – moderní venkovská škola

1 211,16

474,72

40

Gymnázium,
Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Svatopluka Čecha 683
752 01 Kojetín

Zavádění nových metod vycházejících
z právní praxe ve výuce společenskovědních
předmětů, chemie a biologie na středních
školách Olomouckého kraje

4 272,29

1 986,57

41

Obchodní akademie,
Mohelnice, Olomoucká 82

Olomoucká 389/82
789 85 Mohelnice

Ekonomické kompetence v občanském životě

6 017,46

2 275,41

Výroční zpráva Olomouckého kraje

17
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Výše
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dle
smlouvy
(v tis. Kč)

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Název a adresa příjemce
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Název grantového projektu

Výše
podpory
dle
smlouvy
(v tis. Kč)

Výše
skutečně
vyplacené
podpory
(v tis. Kč)

42

Gymnázium, Hranice,
Zborovská 293

Zborovská 293
753 11 Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně

2 774,01

693,50

43

Slovanské gymnazium,
Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13

tř. Jiřího z Poděbrad 13
771 11 Olomouc

Učme se nově

2 737,18

684,30

44

Vysoká škola logistiky o. p. s.

Palackého 1381/25
750 02 Přerov I-Město

Příprava na vysoké školy technických oborů

2 365,97

591,49

45

Gymnázium, Šternberk,
Horní náměstí 5

Horní náměstí 5
785 01 Šternberk

Moderní škola

1 833,82

458,45

46

Základní škola Milady Petřkové
Velký Týnec

Příčná 326
783 72 Velký Týnec

Interaktivita a e-learning – progresivní
nástroje moderního vzdělávání

1 961,35

490,34

47

Cyrilometodějské gymnázium
a mateřská škola v Prostějově,
Komenského 17, Prostějov

Komenského 17
796 01 Prostějov

Centrum podpory etické výchovy
v Olomouckém kraji

4 063,37

1 015,84

48

Střední škola technická, Přerov,
Kouřílkova 8

Kouřílkova 8
750 02 Přerov

Inovace technických oborů – autodiagnostiky,
mechatroniky a optiky na SŠT Přerov

3 115,16

778,79

49

Obchodní akademie a Jazyková
škola s právem státní jazykové
zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Bartošova 24
750 02 Přerov

Zavádění nových vyučovacích metod
využívajících ICT při výuce předmětů
na OA Přerov

1 476,70

369,18

50

Střední škola gastronomie a služeb, Šírava 7
Přerov, Šírava 7
750 02 Přerov

Výuka anglického jazyka s interaktivní tabulí
a e-learningem

1 041,08

260,27

51

Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Čajkovského 9
779 00 Olomouc

Fyzika na scéně – exploratorium pro žáky
základních a středních škol

2 916,62

729,16

52

Slovanské gymnázium,
Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13

tř. Jiřího z Poděbrad 13
771 11 Olomouc

Inovace výuky společenských věd

2 287,50

571,88

53

Střední škola polytechnická,
Olomouc, Rooseveltova 79

Rooseveltova 472/79
779 00 Olomouc

Modulová výuka diagnostiky osobních aut
na SŠPROOL

2 593,07

648,27

54

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8
779 00 Olomouc

PROŠ – programování do škol

4 574,13

1 143,53

Družstevní 125
788 14 Rapotín

Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ
Údolí Desné

2 763,21

690,80

Havlíčkova 2
750 02 Přerov

Digitální škola II – podpora využití ICT ve
výuce technických a všeobecných předmětů

5 571,69

1 392,92

55
56

Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné, Družstevní 125,
Rapotín
Střední průmyslová škola,
Přerov, Havlíčkova 2

57

PPŠ – institut celoživotního
vzdělávání Přerov, s. r. o.

Palackého 1380/19
750 02 Přerov I–Město

Využití ICT technologií pří výuce
projektového řízení

3 869,49

967,37

58

Gymnázium,
Olomouc, Čajkovského 9

Čajkovského 9
779 00 Olomouc

Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti
informačních technologií pří výuce
projektového řízení

3 993,30

998,32

80 746,89

41 369,56

899,02

809,12

Globální grant „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v Olomouckém kraji“ (oblast podpory 1.2)
59

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2
Zábřeh, nám. 8. května 2
789 01 Zábřeh

Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciál.
vzdělávacími potřebami prostřednictvím ICT

60

Odborné učiliště a Praktická škola,
Lipová-lázně 458

Lipová-lázně 458
790 61 Lipová-lázně

Zpřístupnění ICT a CAD systémů i žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami

2 805,48

2 407,47

61

Liberix, o. p. s.

Kateřinská 107/5
772 00 Olomouc

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky

7 197,82

4 839,14

Nešverova 693/1
779 00 Olomouc

Nová cesta

9 090,87

5 003,39

Pod skalkou 11
751 24 Přerov

Mateřídouška bez bariér

2 842,41

1 635,02

Komenského 29
750 02 Přerov

Zkvalitnění příprav matematických talentů základních a středních škol Olomouckého kraje

3 958,13

2 523,97

Švédská 413/8
779 00 Olomouc

Vzdělávání pro budoucnost
v Olomouckém kraji

4 928,26

3 966,11

2 515,19

811,20

815,84

611,54

3 284,05

2 055,01

62
63
64

Církevní gymnázium Německého
řádu, spol. s r. o.
Základní škola a Mateřská škola
Přerov-Předmostí, Přerov,
Pod skalkou 11
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov,
Komenského 29

65

EUFORALL o.s.

66

Základní škola Uničov, Haškova 211, Haškova 211
okres Olomouc
783 91 Uničov

Podpora žáků se zvýšeným rizikem školního
selhávání získáním strategií učení s podporou
patronské služby

67

Základní škola a mateřská škola
Prostějov, Kollárova ul. 4

Kollárova 2596/4
796 01 Prostějov

Nastavení rovných příležitostí pro žáky
s SPU ze specializovaných tříd při přechodu
na novou školu

68

Švehlova střední škola, Prostějov,
nám. Spojenců 17

nám. Spojenců 17
796 01 Prostějov

Zkvalitnění výuky technických oborů za
pomoci multimediálního e-learningového
systému

Svatoplukova 65/11
779 00, Olomouc

70

Základní škola a Dětský domov,
Zábřeh, Sušilova 40

Sušilova 1912/40
789 01 Zábřeh

71

PONTIS Šumperk o. p. s.

72

BRAILCOM, o. p. s.

73

Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola Šumperk,
Hanácká 3

76
77

1 960,12

5 921,15

3 431,44

Temenická 2620/5
787 01 Šumperk
Vyšehradská 255
128 00 Praha 2

Znáš mě a znám já tebe?

1 650,17

529,49

Olomoucká šance pro nevidomé žáky

4 211,44

1 963,77

Hanácká 145/3
787 01 Šumperk

Zahrada přátelství a porozumění

1 414,34

548,70

Švédská 413/8
779 00 Olomouc
nám. Přerovského
KAPPA-HELP
povstání 1
750 02 Přerov
Sladovní 492
Základní škola Kojetín, Sladovní 492
752 01 Kojetín
Gymnázium Jana Blahoslava
Denisova 2390/3
a Střední pedagogická škola,
751 52 Přerov
Přerov, Denisova 3
EUFORALL o. s.

Bez obav – zvládnu to sám

3 326,85

831,71

PROČ – Příběhy Rozprávějící O Člověku

1 463,62

719,92

Etická výchova, Finanční gramotnost a Předprofesní příprava v základní škole praktické

1 499,55

713,88

Vyhledávání a podpora talentů z řad
sociokulturně znevýhodněných žáků

1 893,76

699,40

Zavedení metod a forem výuky pomocí ICT
pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ se speciálními
vzdělávacími potřebami
Nové formy výuky pro podporu žáka
na trhu práce opouštějícího ZŠ praktickou
a ZŠ speciální

65

78

Soukromá základní škola Acorn‘s
& John‘s school s. r. o.

U Bečvy 2883/2
750 00 Přerov

Zvyšování kvality výuky prostřednictvím
ICT pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami

1 936,23

1 104,45

79

Dům dětí a mládeže Olomouc

tř. 17. listopadu 47
771 74 Olomouc

Cesta do minulosti

3 609,95

1 404,34

80

Centrum pro veřejnou politiku

Výjezdová 510
190 11 Praha 10

Tvorba metodiky na poskytování včasné péče
dětem se sociokulturním znevýhodněním
a její implementace do MŠ

1 385,76

346,44

81

Fakultní základní škola Olomouc,
Hálkova 4, příspěvková organizace

Hálkova 4
779 00 Olomouc

Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně
nadaných dětí na 1. stupni ZŠ

2 810,14

702,54

82

Soukromá střední odborná škola
Hranice, s. r. o.

Jaselská 832
753 01 Hranice

Podpora vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků mimořádně nadaných

1 927,30

481,82

Základní škola Přerov,
Boženy Němcové 16
Základní škola a Dětský domov
Zábřeh, Sušilova 40, 789 01 Zábřeh

B. Němcové 101/16
750 02 Přerov
Sušilova 40
789 01 Zábřeh

ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
Jde to i jinak – inkluzivní vzdělávání dětí
a mládeže z DD

2 218,94

554,73

2 859,38

714,84

111 346,92

57 105,41

83
84

Globální grant „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“
(oblast podpory 1.3)
85
86
87
88

Cyrilometodějské gymnázium
v Prostějově
Gymnázium Jana Blahoslava
a Střední pedagogická škola,
Přerov, Denisova 3
Gymnázium Jiřího Wolkera,
Prostějov, Kollárova 3
Obchodní akademie, Olomouc,
tř. Spojenců 11

89

Počítačová služba s. r. o.

90

SCHOLA SERVIS – zařízení pro
další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb
školám, Prostějov,
příspěvková organizace

Komenského 1592/17
796 01 Prostějov

Akademie rozvoje klíčových kompetencí
pedagogů

3 497,69

2 118,51

Denisova 3
751 52 Přerov

Řízení lidských zdrojů – od vykonavatele
k lídrovi

2 579,87

2 321,89

Kollárova 3
796 01 Prostějov
tř. Spojenců 11
779 00 Olomouc
Stupkova 413/1a
779 00 Olomouc

Pohyb pro všechny – více motivace, žádný
závod, žádná diskriminace
Ekonomické procesy v podniku názorně
a zajímavě
QUIDO – Zdokonalení kompetencí v oblasti
ICT a ŽP u pedagogů v Olomouckém kraji

4 094,06

3 655,59

2 029,55

1 642,05

7 429,37

5 636,61

Palackého 150/8–10
796 01 Prostějov

Výtvarná výchova nově, ale jak? Pracovní díla

5 846,52

4 811,42

6 008,70

4 112,40

2 992,39

2 578,06

Českobratrská 35
796 01 Prostějov

91

SPORT A VĚDA

92

Střední škola gastronomie a služeb, Šířava 7
Přerov, Šírava 7
750 02 Přerov

Prohlubování znalostí vyučujících tělesné
výchovy na základních, středních školách
a ŠMVZP Olomouckého kraje a zavádění
nových poznatků do výuky v kontextu moderních trendů v tradičních zemích Evropské unie
Specializace učitelů odborného výcviku
a odborných předmětů ve službách

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Základní škola prof. Z. Matějčka
Olomouc, Svatoplukova 11

75

4 281,24

Název grantového projektu
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74

Výše
skutečně
vyplacené
podpory
(v tis. Kč)
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Výše
podpory
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smlouvy
(v tis. Kč)

Název grantového projektu

Výše
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podpory
(v tis. Kč)

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8
771 47 Olomouc

Rozvoj ICT kompetencí pedagogických
pracovníků Olomouckého kraje pomocí
e-Learningu

3 961,01

1 831,87

94

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

Božetěchova 3
779 00 Olomouc

E-learningové studijní opory s notebookem
pro účastníky

3 129,21

2 816,29

95

Základní škola a Mateřská škola
Přerov, Malá Dlážka 4

Malá Dlážka 589/4
750 02 Přerov

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti jazykového vyučovaní žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami

1 509,06

1 037,09

96

Gymnázium Jiřího Wolkera,
Prostějov, Kollárova 3

Kollárova 3
796 01 Prostějov

Učme fyziku jinak! – Modernizace výukových
metod v zrcadle kurikulární reformy
fyzikálního vzdělávání

3 743,03

2 299,78

97

Gymnázium, Olomouc-Hejčín,
Tomkova 45

Tomkova 45
779 00 Olomouc

Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce
vybraných předmětů na středních školách

4 172,20

1 212,45

98

Kariérový a personální servis s. r. o.

Na Střelnici 343/48
779 00 Olomouc-Lazce

Rozvoj psychosociálních dovedností
pedagogů a řídících pracovníků škol,
zvyšování kvality klientského servisu škol

4 405,58

1 959,47

99

METODICA, institut pro další
vzdělávání

Palackého tř. 22
Podpora kvality výuky cizích jazyků na ZŠ a SŠ
612 00 Brno-Královo Pole v Olomouckém kraji

2 233,01

681,42

66

100

NET UNIVERSITY s. r. o.

U Cukrovaru 672/5A
779 00 Olomouc

Nebezpečné komunikační jevy pro učitele
se zaměřením na kyberšikanu, kyberstalking,
kybergrooming a další sociálně-patologické
jevy

3 582,58

1 084,50

101

SCHOLA SERVIS – zařízení pro
další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb
školám, Prostějov,
příspěvková organizace

Palackého 150/8–10
796 01 Prostějov

Odborný růst pedagoga aneb úspěšné
zvládnutí nových pedagogických dovedností

5 960,71

2 822,86

102

Slovanské gymnázium, Olomouc,
tř. Jiřího z Poděbrad 13

tř. Jiřího z Poděbrad 13
771 11 Olomouc

Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky
základních a středních škol v Olomouckém
kraji

4 480,99

1 626,64

103

Sluňákov – centrum ekologických
aktivit města Olomouce, o. p. s.

Další vzdělávání pedagogů Olomouckého
Skrbeňská 669/70
kraje – komplexní environmentální výchova
783 35 Horka n. Moravou
moderně

3 117,47

938,53

104

Střední odborná škola
gastronomie a potravinářství,
Jeseník, U Jatek 8

U Jatek 916/8
790 01 Jeseník

Zdokonalovací odborné kurzy

2 586,80

1 156,53

105

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

Dalším vzděláváním pedagogických
pracovníků ke zvýšení kvality výuky
na školách v Olomouckém kraji

2 780,77

1 138,09

106

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

Pöttingova 2
771 00 Olomouc

Inovativní vzdělávání vychovatelů domovů
mládeže

1 992,45

1 161,57

107

Střední zdravotnická škola,
Prostějov, Vápenice 3

Vápenice 3
796 01 Prostějov

Další vzdělávání pro pracovníky škol
a školských zařízení v Olomouckém kraji v
oblasti integrovaného záchranného systému

3 011,61

1 683,57

108

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8
771 47 Olomouc

Stimulace profesního potenciálu výchovných
pracovníků v Olomouckém kraji

1 909,71

705,10

109

Akademie Jana Amose
Komenského, oblast Šumperk

nám. Míru 4
787 01 Šumperk

Výuka anglického jazyka pro učitele
mateřských škol a učitele 1. stupně
základních škol v okrese Šumperk

2 864,57

716,14

110

EDUKOL vzdělávací a poradenské
sdružení s. r. o.

Křemelná 443/30
783 36 Křelov-Břuchotín

DVPP v projektovém řízení za využití
e-aplikace

2 855,68

713,92

111

Obchodní akademie, Prostějov,
Palackého 18

Palackého 18
796 01 Prostějov

Vzdělávání pedagogů základních škol
v oblasti finanční gramotnosti

1 330,39

332,60

112

ORE-institut, o. p. s.

Dolní náměstí 194/7
772 00 Olomouc

Na jedné lodi

2 804,62

701,16

113

SCHOLA SERVIS – zařízení pro
další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb
školám, Prostějov,
příspěvková organizace

Palackého 150/8–10
796 01 Prostějov

Jak učit etickou výchovu

2 952,98

738,25
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podpory
dle
smlouvy
(v tis. Kč)

Výtvarné dílny nejen pro učitele
výtvarné výchovy

3 397,24

849,31

114

SCHOLA SERVIS – zařízení pro
další vzdělávání pedagogických
pracovníků a středisko služeb
školám, Prostějov,
příspěvková organizace

115

Střední odborná škola gastronomie U Jatek 916/8
a potravinářství, Jeseník, U Jatek 8 790 01 Jeseník

Zdokonalovací odborné kurzy II

2 332,16

583,04

116

Střední odborná škola Litovel,
Komenského 677

Komenského 677
784 01 Litovel

Vzdělávání pedagogických pracovníků
odborných předmětů službových oborů
zaměřené na nové trendy v gastronomii

2 505,97

626,49

117

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8
771 47 Olomouc

Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci
s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
pro pedagogické pracovníky středních škol
a druhého stupně základních škol

3 248,96

812,24

Palackého 150/8–10
796 01 Prostějov

Globální grant „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji“ (oblast podpory 3.2)

85 483,39

22 383,16

Zvyšování manažerských kompetencí
pracovníků nemocnic Olomouckého kraje

4 449,02

1 112,25

659,86

247,98

3 223,36

805,84

3 216,26

1 033,37

118

B.I.B.S., a. s.

Lidická 960/81
602 00 Brno

119

Český nanotechnologický klastr,
družstvo

Mozartova 178/12
779 00 Olomouc

Vzdělávání řídících pracovníků podniků
v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů
za účelem zvýšení profesní odbornosti

120

EUFORALL o. s.

121

GLOBCOM spol. s r. o.

Švédská 413/8
779 00 Olomouc
nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha

Moderní trendy vzdělávání pedagogických
pracovníků působících v ústavní výchově
Další vzdělávání pro rozvoj manažerských
a ICT dovedností

122

Jeseníky – Sdružení cestovního
ruchu

Kladská 1
787 01 Šumperk

Další vzdělávání pro rozvoj cestovního ruchu
v Jeseníkách: reflexe vzdělávacích potřeb
pracovníků v cestovním ruchu

3 392,08

848,02

123

Kariérový a personální servis s. r. o.

Na Střelnici 343/48
779 00 Olomouc-Lazce

Lidský faktor v dopravě

1 956,09

638,45

124

METODICA, institut pro další
vzdělávání

„E-learning je mrtev… Ať žije blended-learPalackého tř. 22
ning“ – Podpora vzdělávání lektorů DPV
612 00 Brno-Královo Pole v oblasti využití E-learningu a blended learningu v Olomouckém kraji

3 063,19

765,80

3 507,50

1 214,25

1 994,78

711,88

4 959,28

1 239,82

729,97

182,49

3 061,38

765,35

2 180,83

545,21

2 749,00

687,25

3 330,78

832,70

5 909,12

1 477,28

3 260,42

815,11

1 687,37

421,84

2 809,23

702,31

2 896,04

724,01

125
126
127

Regionální agentura pro rozvoj
střední Moravy
Soukromá střední odborná škola
Hranice, s. r. o.
Střední škola polytechnická,
Olomouc, Rooseveltova 79

128

ECS Eurofinance, s. r. o.

129

EDUKOL vzdělávací a poradenské
sdružení s. r. o.

130

EUFORALL o. s.

131

GLOBCOM spol. s r. o.

132

ISTIMA a. s.

133

Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Olomouc

134 JŠ Miramare, s. r. o.
135

Kariérový a personální servis s. r. o.

136

KMA TRADE s. r. o.

137

MenSeek s. r. o.

Horní nám. 5
772 00 Olomouc
Jaselská 832
753 01 Hranice
Rooseveltova 79
779 00
Olomouc-Nové Sady
Mimoňská 3223
470 01 Česká Lípa

Další vzdělávání v dovednostech souvisejících
s projektovým řízením
Škola – centrum celoživotního učení:
vzdělávání dospělých v cestovním ruchu
Profesní kvalifikace v systému modulárního
dalšího vzdělávání
Vytvoření a ověření nových vzdělávacích
programů („Ekonomické myšlení pro liniové
manažery“ a „Specialista investic – investičák“)
pro účastníky dalšího vzdělávání
v Olomouckém kraji

Křemelná 443/30
Elearningové vzdělávací kurzy
783 36 Křelov-Břuchotín
Švédská 413/8
Rozvoj profesních kompetencí vzdělávatelů
779 00 Olomouc
– ASSIST
nám. 14. října 1307/2
Další vzdělávání v marketingových
150 00 Praha
dovednostech
Cejl 40/107
Dnes nejistě, zítra směle, v budoucnu už stojíš
602 00 Brno
v čele!
Pöttingova 2
Administrativní pracovník pro cizojazyčnou
771 00 Olomouc
komunikaci
Masarykova 37
Odborný cizí jazyk pro Vaši
602 00 Brno
konkurenceschopnost
Na Střelnici 343/48
Utěšuji, pomáhám, podporuji… Každý den!
779 00 Olomouc-Lazce
Dvořákova 141/28
Profesionální lektor
682 01 Vyškov
Milady Horákové 1
602 00 Brno

Personální marketing v praxi – využití
marketingových nástrojů v oblasti řízení
lidských zdrojů

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Název grantového projektu

Výše
skutečně
vyplacené
podpory
(v tis. Kč)
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Název a adresa příjemce

Výše
podpory
dle
smlouvy
(v tis. Kč)

Název a adresa příjemce

138

140
141

Palackého 1380/19
750 02 Přerov I-Město
Horní nám. 5
772 00 Olomouc
Jaselská 832
753 01 Hranice

Střední Morava – Sdružení
cestovního ruchu

Horní nám. 5
772 00 Olomouc

Střední škola řezbářská, Tovačov,
Nádražní 146
Švehlova střední škola, Prostějov,
143
nám. Spojenců 17
TEMPO TRAINING & CONSULTING
144
s. r. o.

5 922,25

1 480,56

2 760,59

690,15

2 515,25

628,81

2 605,88

651,47

4 721,12

1 180,28

2 849,35

712,34

TEMPO vzdělávání pro Olomoucký kraj

1 809,97

452,49

Vzdělávání v oblasti účetnictví s rozšířeným
zaměřením na měkké dovednosti

3 263,45

815,86

Název grantového projektu

PPŠ – institut celoživotního
vzdělávání Přerov, s. r. o.
Regionální agentura pro rozvoj
střední Moravy
Soukromá střední odborná škola
Hranice, s. r. o.

Nádražní 146
751 01 Tovačov
Nám. Spojenců 17
796 01 Porstějov
Nad Porubkou 838
721 00 Ostrava-Svinov
Kollárovo nám. 698/7
145 Základní organizace Svazu účetních
772 00 Olomouc

142

Výše
skutečně
vyplacené
podpory
(v tis. Kč)

Vývoj, ověření a realizace systému dalšího
vzdělávání v sociálně právní oblasti
Další vzdělávání v dovednostech souvisejících
s odpadovým hospodářstvím
Více vím, více můžu – nebojme se certifikací
a dílčích kvalifikací
Další vzdělávání v oblasti kvality služeb
cestovního ruchu v turistickém regionu
Střední Moravy
Trénink lektorů zaměřených na práci se starší
střední generací
Škola jako centrum celoživotního učení –
další vzdělávání maloobchodních prodejců

 Vývoj hospodaření ve srovnání let 2007–2010
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VÝVOJ PŘÍJMŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE VE SROVNÁNÍ LET 2007–2010 (v tis. Kč)
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139

Výše
podpory
dle
smlouvy
(v tis. Kč)

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Celkem
Financování
Příjmy celkem

2007

rok 2007
3 237 274
309 135
18 606
5 295 877
8 860 892
663 588
9 524 480

rok 2008
3 456 831
316 575
13 604
5 351 262
9 138 242
1 159 669
10 297 941

2008

Daňové příjmy 33,99 %
Nedaňové příjmy 3,25 %
Kapitálové příjmy 0,20 %
Přijaté dotace 55,59 %
Financování 6,97 %

2009

Daňové příjmy 33,57 %
Nedaňové příjmy 3,07 %
Kapitálové příjmy 0,13 %
Přijaté dotace 51,97 %
Financování 11,26 %

2010

Daňové příjmy 26,49 %
Nedaňové příjmy 4,40 %
Kapitálové příjmy 0,08 %
Přijaté dotace 56,82 %
Financování 12,21 %

Daňové příjmy 28,32 %
Nedaňové příjmy 4,68 %
Kapitálové příjmy 0,03 %
Přijaté dotace 57,32 %
Financování 9,65 %

rok 2009
3 046 146
505 891
9 211
6 532 311
10 093 559
1 404 069
11 497 628

rok 2010
3 133 318
517 553
3 335
6 343 880
9 998 086
1 067 258
11 065 344

 Vývoj příjmů Olomouckého kraje ve srovnání let 2007–2010
2007
2008
2009
2010
2 000 000
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6 000 000
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8 000 000

VÝVOJ VÝDAJŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE VE SROVNÁNÍ LET 2007–2010 (v tis. Kč)
rok 2007
rok 2008
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Neinvestiční příspěvky PO
Investiční příspěvky PO
Celkem
Financování
Výdaje celkem

4 300 935
952 209
3 386 137
358 394
8 997 675
217 959
9 215 634

2007

4 475 014
1 376 739
3 391 103
416 497
9 659 353
98 149
9 757 502

12 000 000

rok 2009

rok 2010

5 057 138
1 331 681
3 602 704
603 714
10 595 237
245 923
10 841 160

5 254 906
852 123
3 510 100
660 858
10 277 987
130 431
10 408 418

2008

Výroční zpráva Olomouckého kraje
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Běžné výdaje 45,86 %
Kapitálové výdaje 14,11 %
Neinvestiční příspěvky PO 34,75 %
Investiční příspěvky PO 4,27 %
Financování 1,01 %

2009
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Běžné výdaje 46,67 %
Kapitálové výdaje 10,33 %
Neinvestiční příspěvky PO 36,74 %
Investiční příspěvky PO 3,89 %
Financování 2,37 %

2010

Běžné výdaje 46,65 %
Kapitálové výdaje 12,28 %
Neinvestiční příspěvky PO 33,23 %
Investiční příspěvky PO 5,57 %
Financování 2,27 %

Běžné výdaje 50,49 %
Kapitálové výdaje 8,19 %
Neinvestiční příspěvky PO 33,72 %
Investiční příspěvky PO 6,35 %
Financování 1,25 %

 Vývoj výdajů Olomouckého kraje ve srovnání let 2007–2010
2007
2008
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2009
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10 500 000

11 000 000

2008
152 444

2009
71 739

2010
8 000 000

8 500 000

9 000 000

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SROVNÁNÍ LET 2007–2010 (v tis. Kč)
Výsledek hospodaření (přebytek)

2007
235 501

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

2010
98 840

 VÝVOJ PŘÍSPĚVKŮ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM OLOMOUCKÉHO KRAJE VE SROVNÁNÍ LET 2007–2010

Výroční zpráva Olomouckého kraje

2007

v tis. Kč

2008

v tis. Kč

Oblast školství

2 456 501

Oblast školství

Oblast dopravy

721 368

Oblast dopravy

847 026

Oblast kultury

120 708

Oblast kultury

130 407

Oblast sociálních věcí

122 778

Oblast sociálních věcí

Oblast zdravotnictví

323 176

Oblast zdravotnictví

Celkem

3 744 531

2009

v tis. Kč

Oblast školství

2 689 612

Celkem

  69 124
264 819
3 807 601

2010

v tis. Kč

Oblast školství

2 579 484

Oblast dopravy

947 523

Oblast dopravy

1 014 830

Oblast kultury

144 795

Oblast kultury

133 929

Oblast sociálních věcí

174 716

Oblast sociálních věcí

187 175

Oblast zdravotnictví

249 772

Oblast zdravotnictví

Celkem

4 206 418

Celkem

2007

2008

Oblast školství 65,69 %
Oblast dopravy 19,25 %
Oblast kultury 3,29 %
Oblast sociálních věcí 3,39 %
Oblast zdravotnictví 8,38 %

2009

Oblast školství 65,56 %
Oblast dopravy 22,25 %
Oblast kultury 3,42 %
Oblast sociálních věcí 1,82 %
Oblast zdravotnictví 6,95 %

2010

Oblast školství 63,94 %
Oblast dopravy 22,53 %
Oblast kultury 3,44 %
Oblast sociálních věcí 4,15 %
Oblast zdravotnictví 5,94 %

255 540
4 170 958
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2 496 224

Oblast školství 61,84 %
Oblast dopravy 24,33 %
Oblast kultury 3,21 %
Oblast sociálních věcí 4,49 %
Oblast zdravotnictví 6,13 %

 Hospodaření s majetkem Olomouckého kraje v roce 2010
O rostoucí ekonomické síle Olomouckého kraje svědčí nárůst hodnoty majetku od roku 2001, kdy byla hodnota majetku 11,3 mld. Kč,
do roku 2010, kdy byla hodnota majetku 26,1 mld. Kč, což představuje nárůst o více než 131 %.
26 132 590,04

1. MAJETEK V UŽÍVÁNÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE

4 795 301,04

Dlouhodobý hmotný majetek celkem:

3 452 931,47

z toho:
2 617 632,40

 nemovitý majetek
 movitý majetek

206 187,83

 nedokončený nemovitý a movitý hmotný majetek

628 449,24
662,00

 zálohy
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem:

62 527,07

z toho:
55 562,34

 nehmotný majetek

64 964,73

 nedokončený nemovitý a movitý nehmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem:

1 279 842,50

z toho:
1 279 842,50

 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. MAJETEK VE SPRÁVĚ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

21 309 237,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem:

21 224 268,00

Výroční zpráva Olomouckého kraje

(v tis. Kč)
MAJETEK OLOMOUCKÉHO KRAJE K 31. 12. 2010 CELKEM
Z toho:
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17 666 202,00

 nemovitý majetek

3 347 091,00

 movitý majetek

210 975,00

 nedokončený nemovitý a movitý hmotný majetek

0,00

 zálohy
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem:

84 869,00

z toho:
84 630,00

 nehmotný majetek

239,00

 nedokončený nemovitý a movitý nehmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem:

100,00

3. NEMOCNICE OLOMOUCKÉHO KRAJE, a. s.

28 052,00

Oběžná aktiva

28 052,00

z toho:
22 526,00

 krátkodobý finanční majetek

 VÝVOJ MAJETKU OLOMOUCKÉHO KRAJE VE SROVNÁNÍ LET 2007–2010 (v tis. Kč)
Majetek
V užívání Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ve správě příspěvkových organizací Olomouckého kraje

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

4 727 551,95

4 988 006,03

5 352 849,47

4 795 301,04

16 680 241,02

17990 535,97

19 685 080,03

21 309 237,00

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
Celkem

21 407 792,97

22 978 542,00

30 133

28 052,00

25 068 062,50

26 132 590,04

 PŘÍJMY A VÝDAJE ZA ODPRODEJ A NÁKUP NEMOVITÉHO MAJETKU
OLOMOUCKÉHO KRAJE V OBDOBÍ 2007–2010 (v Kč)

PŘÍJMY

VÝDAJE

Rok 2007

18 606 349

7 357 652

Rok 2008

13 604 323

8 281 893

Rok 2009

9 210 970

21 834 955

Rok 2010
Celkem

3 451 206

9 905 062

44 872 848

47 379 562

Olomoucký kraj prodává majetek, který nepotřebuje ke své činnosti, což je trend pozitivní a je v souladu s Programovým prohlášením
Rady Olomouckého kraje.

Hospodaření kraje v roce 2010 | Economic results of the region in 2010

z toho:

Zpráva o výsledku přezkoumání hoapodaření Olomouckého kraje za rok 2010 | Report on the Result of the Olomouc Region Financial Management Audit for 2010

Výroční zpráva Olomouckého kraje
zkrácená verze | shortened version

72

Zpráva o výsledku přezkoumání hoapodaření Olomouckého kraje za rok 2010 | Report on the Result of the Olomouc Region Financial Management Audit for 2010

73

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Zpráva o výsledku přezkoumání hoapodaření Olomouckého kraje za rok 2010 | Report on the Result of the Olomouc Region Financial Management Audit for 2010

74

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Zpráva o výsledku přezkoumání hoapodaření Olomouckého kraje za rok 2010 | Report on the Result of the Olomouc Region Financial Management Audit for 2010

75

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Identifikace Olomouckého kraje
Identifikace Olomouckého kraje

Identifikace Olomouckého kraje | Identifikace Olomouckého kraje

76

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

 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.

 Vlajka Olomouckého kraje:
Vlajka má podle kriterií stanovených podvýborem pro heraldiku opakovat znamení ze znaku
na plochu vlajky.

Popis loga (výpis)
Květina je dle mého soudu symbol vesměs pozitivní a vstřícný. Květina je jako přátelský stisk
ruky. Květinu podáváme na důkaz lásky i úcty. Květina je příslibem příjemné vůně, svěžesti
i perspektivy růstu. Tato květina má navíc pro potřeby logotypu kraje ještě minimálně dvě výhody navíc. Její výrazné a lehce „čitelné“ tvary ji zvýhodňují na tiskovinách, poutačích i jiných
aplikacích a její jednoduchá jedinečnost umožní snazší identifikaci Olomouckého kraje mezi
ostatními. Zeptejte se, koho chcete, co mu vyvstane na mysli, když se řekne Olomoucký kraj.
Pravděpodobně to bude Flora Olomouc, Haná, Moravská brána, Jeseníky... Celý náš kraj symbolizuje slunce, přírodu, květiny...
...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 loga Olomouckého kraje

 Kontakty
IČ:

60609460

Obchodní jméno:

Olomoucký kraj

Adresa sídla podnikání:

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Právní forma:

804 – Kraj

Datum vzniku:	12. 11. 2000 ústavní zákon č.347/1997 Sb., o vytvoření vyšších
územních samosprávných celků, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Odvětvová klasifikace činnosti:

751100 Všeobecná veřejná správa

Telefon:

585 508 111

Fax:

585 508 813

E-mail:

posta@kr-olomoucky.cz

Internetové stránky:

www.kr-olomoucky.cz
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Jiří Louda, autor návrhu znaku a vlajky Olomouckého kraje
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 Olomoucký kraj
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Olomoucký kraj je místem dvou turistických regionů. Každý je jiný, ale každý má své osobité kouzlo. Je vhodným
místem pro milovníky hor, cykloturistiky a historických i přírodních památek. Nejvýznamnější z hlediska národopisného je oblast Hané, z hlediska aktivního odpočinku pak pohoří Jeseníků. Přirozeným centrem regionu
je město Olomouc s významnou památkou, jež je zapsána na seznamu UNESCO – sloupem Nejsvětější Trojice.
Pro milovníky historie jsou otevřeny brány hradů, zámků, zřícenin a muzeí, sportovcům se nabízí bohatá síť
cyklotras či množství sjezdovek. Odpočinout si můžete v několika vyhlášených lázeňských centrech.

 Střední Morava „srdce a brány dokořán“
Úrodná oblast rozkládající se převážně podél řeky Moravy je půvabný kraj, nazývaný již
od 16. století Haná. Vyznačuje se bohatými kulturními tradicemi a folklórem. Nejzná-

Pozvánka do Olomouckého kraje | Invitation to Olomouc Region

mější jsou slavnosti v Náměšti na Hané, Prostějově a Tovačově, či Jízda králů v Doloplazech a Kojetíně. O životě Hanáků se můžete dozvědět více v Hanáckém skanzenu v Příkazech. Bohatou historii regionu rovněž dokládá množství hradů a zámků. Vždyť kdo
by neznal pohádkový hrad Bouzov? Nové poznatky načerpáte také v muzeích. Např.
sbírky v Arcidiecézním muzeum v Olomouci nebo v Muzeu kočárů v Čechách pod
Kosířem jsou opravdovou raritou. A milovníci historických aut si jistě nenechají
ujít Veteran arenu, která nabízí více než 100 vzácných exponátů. Střední Morava
je také protkána hustou sítí cyklotras, které vás zavedou do malebných měst
a vesniček. Vodní radovánky nabízejí aquaparky, přírodní koupaliště i rafty. Region má ovšem i tajemná a zajímavá místa v podzemí, což
dokazuje hned několik zpřístupněných jeskynních
systémů. A protože po dni plném poznávání
si každý zaslouží něco

www.ok-tourism.cz

dobrého k snědku, ochutnejte jedinečné Olomoucké tvarůžky a zapijte je
místním pivem. Večer se už jenom nechte hýčkat v jedněch z vyhlášených

 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,
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 začaly vyrůstat první horské chaty a rozhledny. Mimo krásné krajiny
však můžete v Jeseníkách obdivovat také historické hodnoty. Na zámku ve
Velkých Losinách se seznámíte s historií čarodějnických procesů, o kousek dál
se v Ruční papírně dozvíte, jak se vyráběl papír. Ve Zlatých Horách si můžete
vyzkoušet rýžování zlata a naprostým technickým unikátem dnešní doby je
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně. Příznivé klima a prameny Priessnitzových léčebných lázní či termální voda ve Velkých Losinách jistě poskyt-
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lázní a užívejte si tu pohodovou atmosféru.
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nou regeneraci vašemu tělu.

Jmenný přehled obcí Olomouckého kraje
List of municipalities in the Olomouc region
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Alojzov | Babice | Bedihošť | Bělá pod Pradědem |

Jezernice | Jindřichov | Jívová | Kamenná | Kladky

Prosenice | Prostějov | Prostějovičky | Protivanov

Bělkovice-Lašťany | Bělotín | Beňov | Bernartice |

| Kladníky | Klenovice na Hané | Klokočí | Klopina

| Provodovice | Přáslavice | Přemyslovice | Přerov

Bezuchov | Bílá Lhota | Bílá Voda | Bílovice-Lutotín

| Klopotovice | Kobylá nad Vidnavkou | Kojetín

| Přestavlky | Příkazy | Ptení | Radíkov | Radkova

| Bílsko | Biskupice | Blatec | Bludov | Bohdíkov |

| Kokory | Kolšov | Komárov | Konice | Kopřivná

Lhota | Radkovy | Radotín | Radslavice | Radvanice

Buhuňovice | Bohuslavice | Bohuslávky | Bohutín

| Kosov | Kostelec na Hané | Koválovice-Osíčany

| Rájec | Rakov | Raková u Konice | Rakůvka |

| Bochoř | Bousín | Bouzov | Branná | Bratrušov |

| Kožušany-Tážaly | Kralice na Hané | Krčmaň |

Rapotín | Rejchartice | Rohle | Rokytnice | Rouské

Brníčko | Brodek u Konice | Brodek u Prostějova

Krchleby | Krumsín | Křelov-Břuchotín | Křenovice

| Rovensko | Rozstání | Ruda nad Moravou |

| Brodek u Přerova | Březsko | Budětsko | Buk |

| Křtomil | Laškov | Lazníčky | Lazníky | Lesnice |

Řídeč | Říkovice | Samotišky | Seloutky | Senice

Buková | Bukovany | Bušín | Bystročice | Bystrovany

Lešany | Leština | Lhota | Lhotka | Libavá | Libina

na Hané | Senička | Skalička | Skalka | Skorošice

| Býškovice | Císařov | Citov | Čehovice | Čechy |

| Liboš | Lipina | Lipinka | Lipník nad Bečvou |

| Skrbeň | Skřipov | Slatinice | Slatinky | Slavětín |

Čechy pod Kosířem | Čelčice | Čelechovice |

Lipová | Lipová-lázně | Líšná | Líšnice | Litovel |

Smržice | Soběchleby | Sobíšky | Sobotín | Srbce

Čelechovice na Hané | Černa Voda | Černotín

Lobodice | Loštice | Loučany | Loučka | Loučná

| Stará Červená Voda | Stará Ves | Staré Město

| Červenka | Česka Ves | Daskabát | Dětkovice

nad Desnou | Luběnice | Ludmírov | Luká |

| Stařechovice | Stavěnice | Stínava | Stražisko |

| Dlouhá Loučka | Dlouhomilov | Dobrčice |

Lukavice | Lutín | Lužice | Majetín | Malá Morava

Strukov | Střeň | Stříbrnice | Střítež nad Ludinou |

Dobrochov | Dobromilice | Dolany | Dolní Nětčice

| Malé Hradisko | Maletín | Malhotice | Medlov |

Sudkov | Suchdol | Suchonice | Supíkovice | Sušice

| Dolní Studénky | Dolní Těšice | Dolní Újezd |

Měrotín | Měrovice nad Hanou | Mikulovice |

| Svébohov | Svésedlice | Šišma | Šléglov | Špičky

Doloplazy | Domašov nad Bystřicí | Domašov

Milenov | Milotice nad Bečvou | Mírov | Mladeč |

| Štarnov | Štěpánov | Šternberk | Štíty | Šubířov |

u Šternberka | Domaželice | Drahanovice | Drahany

Mladějovice | Mohelnice | Moravičany | Moravský

Šumperk | Šumvald | Teplice nad Bečvou | Těšetice

| Drozdov | Držovice | Dřevnovice | Dřevohostice |

Beroun | Mořice | Mostkovice | Mrsklesy | Mutkov

| Tištín | Tovačov | Tovéř | Troubelice | Troubky |

Dub nad Moravou | Dubčany | Dubicko | Dzbel |

| Myslejovice | Nahošovice | Náklo | Náměšť na

Tršice | Třeština | Tučín | Turovice | Tvorovice | Týn

Grygov | Gramov | Hačky | Haňovice | Hanušovice |

Hané | Nelešovice | Němčice nad Hanou | Nemile |

nad Bečvou | Uhelná | Uhřičice | Újezd | Uničov

Hlásnice | Hlinsko | Hlubočky | Hluchov | Hlušovice

Nezamyslice | Niva | Norberčany | Nová Hradečná

| Určice | Úsov | Ústí | Ústín | Vápenná | Velká

| Hněvotín | Hnojice | Horka nad Moravou | Horní

| Nový Malín | Obědkovice | Ohrozim | Ochoz |

Bystřice | Velká Kraš | Velké Kunětice | Velké Losiny

Loděnice | Horní Moštěnice | Horní Nětčice | Horní

Olbramice | Oldřichov | Olomouc | Olšany | Olšany

| Velký Týnec | Velký Újezd | Vernířovice | Věrovany

Studénky | Horní Štěpánov | Horní Těšice | Horní

u Prostějova | Olšovec | Ondratice | Opatovice

| Veselíčko | Věžky | Víceměřice | Vícov | Vidnava

Újezd | Hoštejn | Hraběšice | Hrabišín | Hrabová

| Oplocany | Oprostovice | Osek nad Bečvou |

| Vikantice | Vikýřovice | Vilémov | Vincencov |

| Hrabůvka | Hradčany | Hradčany-Koběřice |

Oskava | Ostružná | Otaslavice | Otinoves | Palonín |

Vitčice | Vlčice | Vlkoš | Vranovice-Kelčice | Vrbátky

Hradec-Nová Ves | Hranice | Hraničné Petrovice |

Paršovice | Partutovice | Paseka | Pavlov | Pavlovice

| Vrchoslavice | Vřesovice | Všechovice | Výkleky

Hrdibořice | Hrubčice | Hruška | Hustopeče nad

u Kojetína | Pavlovice u Přerova | Petrov nad

| Vyšehoří | Výšovice | Zábeštní Lhota | Zábřeh

Bečvou | Huzová | Hvozd | Hynčina | Charváty |

Desnou | Pěnčín | Písařov | Písečná | Pivín | Plumlov

| Zámrsky | Zborov | Zdětín | Zlaté Hory | Zvole

Cholina | Chromeč | Ivaň | Jakubovice | Janoušov

| Pňovice | Podolí | Police | Polkovice | Polom |

| Žákovice | Želatovice | Želeč | Želechovice |

| Javorník | Jedlí | Jesenec | Jeseník | Jestřebí |

Polomí | Postřelmov | Postřelmůvek | Potštát |

Žerotín | Žulová
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