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– Krajské operační a informační středisko (Kopis)
– Vlastivědné muzeum v Olomouci - Tvorba stálých expozic
– Domov Větrný mlýn Skalička
– Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc-Hejčín
– Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 - tělocvična a sportovní víceúčelové hřiště
– Okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici
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ÚVODNÍ SLOVO
HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE

Vážení spoluobčané,
v rukou držíte v pořadí devátou výroční zprávu, která popisuje
události a realizované záměry Olomouckého kraje uplynulého roku.
Rok 2012 byl rokem voleb do krajských zastupitelstev. Z tohoto
důvodu najdete v obsahu zprávy jak složení zastupitelstva a rady
k datu říjnových voleb, tak i složení orgánů Olomouckého kraje po
volbách pro období 2012–2016. Rada v novém složení již ve svém
programovém prohlášení deklarovala své priority a cíle pro
nadcházející období. Veřejnosti tak chceme slíbit transparentní
zveřejňování všech výstupů veřejné správy, pokračování výjezdních
jednání rady do území obcí s rozšířenou působností, podporu
úspěšných podnikatelských projektů zaměřených na rozvoj kraje,
podporu učňovského školství, udržení systému sociálních služeb,
jejich kvalitu a dostupnost pro všechny občany Olomouckého kraje.
Více je obsahem výše zmíněného dokumentu.
V loňském roce bylo nutné ve třech etapách provést úsporná
opatření s ohledem na nepříznivý vývoj v oblasti daňových příjmů
pro udržení vyrovnaného rozpočtu kraje. Úspory byly nalezeny
především v provozních výdajích. Nadále se snažíme podporovat
investice, které jsou nezbytné pro vytváření pracovních míst v regionu.
V oblasti dopravy byly nejvýznamnějšími investičními akcemi stavební úpravy komunikace II/435 Dub – Tovačov v objemu 103 mil. Kč,
okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici II/448 a II/446
Olomouc (30,2 mil. Kč), rekonstrukce průtahu silnice III/4463 Bohuňovice (20,5 mil. Kč) a II. etapa úprav komunikace III/44311 Dolany
v částce necelých 21 mil. Kč. Vůbec největší investicí loňského roku
a dosavadní historie kraje byla výstavba Vzdělávacího centra pro
slabozraké Olomouc-Hejčín v objemu téměř 258 mil. Kč. Další
významnou investicí byla výstavba krajského operačního a informačního střediska pro složky IZS Olomouckého kraje v částce téměř
54 mil. Kč. Z oblasti zdravotnictví bych rád zmínil modernizaci
pavilonu interních oborů, I. etapa v Nemocnici Přerov (39,2 mil. Kč),
rekonstrukci a dostavbu oddělení rehabilitace v Odborném léčebném
ústavu neurologicko-geriatrickém Moravský Beroun (25,1 mil. Kč)
a úpravu oddělení III, pavilon 2 pro oddělení DIOP ve stejném zařízení
(11,5 mil. Kč). Ze sociální oblasti výstavbu stravovacího provozu
v domově seniorů POHODA – Chválkovice (23,8 mil. Kč) a přístavbu
lůžkového pavilonu v domově Větrný mlýn Skalička (34,7 mil. Kč).
Z oblasti kultury veřejnost již jistě zaznamenala rekonstrukci a využití
objektů a revitalizaci parku zámku Čechy pod Kosířem (31 mil. Kč)
a dále novou elektroinstalaci a tvorbu stálých expozic Vlastivědného
muzea v Olomouci (48,3 mil. Kč). V rámci cen Gloria musaealis 2012
v kategorii Muzejní výstava roku 2012 zvítězilo Vlastivědné muzeum
v Olomouci se svou stálou interaktivní expozicí Příroda Olomouckého
kraje. V neposlední řadě do přehledu investic patří také výstavba
tělocvičny a sportovního víceúčelového hřiště na Gymnáziu, Olomouc, Čajkovského 9 (68,5 mil. Kč).
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V části věnované významným událostem Olomouckého kraje si
můžete připomenout mnoho již tradičních či nových akcí na území
našeho kraje, popř. se dozvíte o propagaci kraje v zahraničí.
Věřím, že vám výroční zpráva Olomouckého kraje poskytne mnoho
zajímavých informací z činnosti samosprávy a krajského úřadu.
I nadále můžete sledovat realizaci našich záměrů rovněž prostřednictvím webových stránek a krajského měsíčníku.
Všem občanům kraje děkuji za přínos a zájem o dění v Olomouckém
kraji a těším se na osobní setkání při příležitosti mnoha kulturních
i společenských akcí v našem kraji.
S přáním mnoha osobních i profesních úspěchů

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

AN INTRODUCTION BY THE PRESIDENT
OF THE OLOMOUC REGION

Dear Fellow Citizens,
You are holding the ninth Annual Report describing the events and
projects implemented by the Olomouc Region last year. As elections
for the Czech regional assemblies took place in 2012, the report
includes the composition of the Assembly and the Council as of the
date of the October elections, as well as the composition of the
bodies of the Olomouc region following the 2012–2016 election.
The newly composed Council has issued a manifesto, specifying its
priorities and objectives for the coming period. We promise public
transparency in all outputs from the public administration, the
continuation of the Council's off-site meetings in municipalities
with extended powers, support for successful entrepreneurial
projects that develop the region, support for apprenticeships,
preservation of the system of social services, and the quality and
availability thereof for all the citizens of the Olomouc region. For
more detailed information, please consult the report.
Last year, due to adverse developments in tax revenue, austerity
measures had to be taken in three stages in order to maintain the
region's budget in balance. Savings were achieved mainly in
operating expenses. We continue to support investments that are
essential to the creation of new jobs in the region.
In the area of transportation, the most important investment
projects involved construction works on road II/435 Dub – Tovačov
valued at CZK 103 million, a roundabout at Dobrovského, Na
Střelnici II/448 and II/446 Streets in Olomouc (CZK 30.2 million),
reconstruction of through road III/4463 Bohuňovice (CZK 20.5
million), and the second stage of reconstruction of road III/44311
Dolany valued at nearly CZK 21 million. The largest investment of
last year and indeed in the history of the entire region was the
construction of the Olomouc-Hejčín Education Centre for the
Visually Impaired, with costs totalling almost CZK 258 million.
Another significant investment, of nearly CZK 54 million, was the
construction of the Regional Operations and Information Centre
for the emergency rescue services of the Olomouc Region. With
regards to healthcare, I would like to mention the modernization of
the Internal Medicine Pavilion, Stage I, Přerov Hospital (CZK 39.2
million), the reconstruction and extension of the rehabilitation
department of the Specialized Neurological-Geriatric Healthcare
Centre in Moravský Beroun (CZK 25.1 million), and the
modifications of Department III, Wing 2 of the Long-Term Intensive
Care Unit at the same facility (CZK 11.5 million). Projects in the area
of social services included construction of a dining facility in the
POHODA Senior Home in Chválkovice (CZK 23.8 million) and
extension of the Inpatient Pavilion in the Větrný Mlýn Skalička
Senior Home (CZK 34.7 million). Citizens have certainly noted the
renovation and use of some cultural buildings, revitalization of the
Čechy pod Kosířem Château Park (CZK 31 million), as well as new
wiring and installation of new permanent exhibitions in the

Regional Museum in Olomouc (CZK 48.3 million). The permanent
exhibition entitled Nature in the Olomouc Region at the Regional
Museum in Olomouc won in the category of Museum Exhibition of
the Year 2012 at the 2012 Gloria Musaealis Awards. Last but not
least, to the benefit of a large number of students, funds have been
invested in the construction of a gym and multi-purpose sports field
at the Olomouc Grammar School, on Čajkovského 9 (CZK 68.5
million).
In the section dedicated to significant events in the Olomouc
Region, you will find an overview of many of the traditional and new
events that will take place in our region. You can also learn about
the promotion of our region abroad.
I believe that the Annual Report of the Olomouc Region includes
many interesting details on the activities of both the regional
government and the Olomouc Region Authority. You can also
follow the implementation of our plans on our website and in our
regional monthly magazine.
I would like to thank all citizens of our region for their contribution
to and interest in the many cultural and social events held in the
Olomouc Region, and I look forward to meeting you in person at
some of them.
I wish you success in your personal and professional endeavours.

Jiří Rozbořil
President of Olomouc Region
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OLOMOUCKÝ KRAJ
V ČÍSLECH

ROZLOHA
Olomoucký kraj se rozkládá ve střední
části Moravy a zasahuje i do její severní
2
části. Celková výměra kraje 5 267 km
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 (1491 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 279 361 hektarů, tj.
53 % (v ČR 53,6 %) z celkové plochy kultur v kraji. Hojně zastoupená je i lesní půda (34,9 % z celkové výměry v kraji), především na
severu kraje v okrese Jeseník (59,5 %) a v okrese Šumperk (48,5 %).

POČET OBYVATEL
Olomoucký kraj je počtem 637 609 obyvatel (k 31. 12. 2012) šestý
nejlidnatější mezi 14 kraji v České republice, tj. 6,1 % z celkového
počtu obyvatel České republiky.

Rekonstrukce okružní křižovatky Dobrovského v Olomouci
Reconstruction of a roundabout in Dobrovského Street in Olomouc

vých okresech značně liší – např. na Jesenicku je průměrně pouze
2
2
55,9 obyvatel/km , na Šumpersku 93,8 obyvatel/km , na Olomouc2
2
ku 143,4 obyvatel/km , na Prostějovsku 142,1 obyvatel/km a na
2
Přerovsku 157,0 obyvatel/km .

STRUKTURA OBYVATEL
Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje odpovídá průměru
České republiky. Demografický vývoj Olomouckého kraje lze za
uplynulých 20 let charakterizovat zvyšujícím se početním stavem
poproduktivní složky obyvatelstva nad 65 let.
Dětí do 15 let žilo k 31. 12. 2012 v našem kraji přes 93 tisíc (93 440),
což představovalo 14,7 % z celkového počtu obyvatel kraje. Obyvatel ve věkové skupině 15–64 let bylo 68,3 % a osoby nad 65 let
věku představovaly 17,1 % z celkového počtu.
Průměrný věk obyvatel v Olomouckém kraji celkově činil 41,5 let
(muži 39,9 let a ženy 43 let), průměrný věk obyvatel v celé České
republice se rovnal 41,3 roku.

POČET OBCÍ

ÚZEMÍ

Obyvatelé Olomouckého kraje žijí v 399 obcích, z nichž má 30 přiznaný statut města a 12 statut městyse. Ve městech bydlí 56,4 %
obyvatel z celkového počtu osob Olomouckého kraje, v městysech
2,6 %. Statutárními městy jsou krajské město Olomouc a města
Přerov a Prostějov.

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.

HUSTOTA OSÍDLENÍ
2

Průměrnou hustotou zalidnění 121,1 obyvatel/km se kraj řadí k průměrně lidnatým krajům České republiky. Hustota se ale v jednotli-

Počet obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1.-4. čtvrtletí 2012
Stav na počátku období
1. ledna 2012

Kraj celkem

Střední stav obyvatelstva

Stav na konci období
31. prosince 2012

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

638 638

312 033

326 605

637 837

311 644

326 193

637 609

311 608

326 001

v tom okresy:
Jeseník

6

40 486

20 112

20 374

40 310

20 026

20 284

40 189

19 958

20 231

Olomouc

232 032

112 750

119 282

232 044

112 748

119 296

232 267

112 870

119 397

Prostějov

109 539

53 370

56 169

109 434

53 314

56 120

109 346

53 287

56 059

Přerov

133 023

65 087

67 936

132 768

64 974

67 794

132 662

64 968

67 694

Šumperk

123 558

60 714

62 844

123 281

60 582

62 699

123 145

60 525

62 620
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OLOMOUC REGION IN NUMBERS

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 (1,491 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 279,763 hectares, i.e. 53% (cf.
53.6% in the Czech Republic) of the area of the region. There are also
large forest areas (34.9% of the total area of the region), especially in
the northern districts of Jeseník (59.5%) and Šumperk (48.5%).

POPULATION
With 637,609 inhabitants (as of 31 December 2012), 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 56.4%
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
2

The region’s average population density of 121.1 inhabitants/km
is close to the national average. However, the density varies
2
considerably among individual districts – 55.9 inhabitants/km in
2
the Jeseník district, 93.8 inhabitants/km in the Šumperk district,

Kostel Pobučí | Pobučí church

143.4 inhabitants/km2 in the Olomouc district, 142.1 inhabitants/km2 in the Prostějov district and 157.0 inhabitants/km2 in the
Přerov district.

POPULATION STRUCTURE
The age structure of the inhabitants of the Olomouc Region
corresponds to the average for the Czech Republic. In demographic
terms, the Olomouc Region has seen a continuous increase in the
number of inhabitants of post-productive age (over 65) over the
past 20 years.
As of 31 December 2012, over 93,000 children (93,440) below the
age of 15 lived in our region, representing 14.7% of the total
number of inhabitants. A total of 68.3% of inhabitants were
between 15 and 64, and 17.1% were above the age of 65.
The average age of the population of the Olomouc Region was 41.5
years (men 39.9, women 43), while the average for the Czech
Republic was 41.3.

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.

Population in the Olomouc Region and its districts 1 to 4 quarter 2012
Population as
of 1 January 2012

Region, total

Mid-year population

Population as
of 31 December 2012

Total

Men

Women

Total

Men

Women

Total

Men

Women

638 638

312 033

326 605

637 837

311 644

326 193

637 609

311 608

326 001

of this districts:
Jeseník

40 486

20 112

20 374

40 310

20 026

20 284

40 189

19 958

20 231

Olomouc

232 032

112 750

119 282

232 044

112 748

119 296

232 267

112 870

119 397

Prostějov

109 539

53 370

56 169

109 434

53 314

56 120

109 346

53 287

56 059

Přerov

133 023

65 087

67 936

132 768

64 974

67 794

132 662

64 968

67 694

Šumperk

123 558

60 714

62 844

123 281

60 582

62 699

123 145

60 525

62 620
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STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Stav k 12. 10. 2012

(dnem voleb do zastupitelstev krajů skončila činnost výborů a komisí kraje v níže uvedené struktuře a personálním obsazení)
VOLENÉ ORGÁNY
Zastupitelstvo kraje (55 členů)

Rada kraje (11 členů)

Hejtman

Iniciativní a kontrolní orgány
zastupitelstva

Iniciativní a poradní orgány
rady

Zvláštní orgány kraje
zřízené podle zákona

Finanční výbor
JUDr. Ing. Petr Wisiński
předseda

Komise pro dopravu
Mgr. Alexandr Kaňovský
předseda

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
Výbor pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost
Prof. PhDr. František Mezihorák,
CSc., dr. h. c.
předseda
Výbor pro zdravotnictví
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka,
Ph.D., MBA
předseda

Komise pro legislativu
Ing. Naděžda Studecká
předsedkyně
Komise pro majetkoprávní
záležitosti
Mgr. Dalibor Horák
předseda
Komise pro mládež a sport
Mgr. Jiří Zemánek
předseda
Komise pro prevenci kriminality
a drogových závislostí
Mgr. Ing. Jaromír Dvořák
předseda
Komise pro rodinu
a sociální záležitosti
RNDr. Alena Rašková
předsedkyně
Komise pro rozvoj venkova
a zemědělství
Mgr. Ivo Slavotínek
předseda
Komise pro vnější vztahy
Bc. Miroslav Petřík
předseda
Komise pro životní prostředí
Ing. Petr Mimra
předseda
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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 environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu
Olomouckého kraje
Poradní sbor je složen ze zástupců
Olomouckého kraje a zástupců
organizací, kteří pracují v oblastech
týkajících se EVVO. Jeho úkolem je
např. monitorovat a vyhodnocovat
realizaci Koncepce environmentální
výchovy a osvěty Olomouckého
kraje, předkládat návrhy pro její
změny a aktualizaci, projednávat
dokumenty ve vztahu k EVVO či
iniciovat setkání a komunikaci
s odborníky v oblasti EVVO aj.
Poradní sbor pro náhradní
rodinnou péči
Poradní sbor pro náhradní rodinnou
péči je dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí,
zřízen pro účely zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče jako
zvláštní orgán kraje 39a) poradní
sbor. Poradní sbor doporučuje pro
určité dítě vedené v evidenci
krajského úřadu podle § 22 odst. 2
vhodné žadatele vedené krajským
úřadem nebo ministerstvem v evidenci žadatelů. Hejtman jmenuje
předsedu poradního sboru, jeho
zástupce a ostatní členy poradního
sboru.

Krajský
úřad

STRUCTURE OF THE OLOMOUC REGION ADMINISTRATION
As of 12 October 2012

ELECTED BODIES
Region Assembly (55 numbers)

Council (11 numbers)

President

Assembly initiative and audit
bodies

Council initiative and advisory
bodies

Special regional bodies established
by force of law

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

Regional
Authority

The President of the Olomouc Region
set up the following special bodies:
Security 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.
Advisory Board for Environmen-tal
Education and Awareness of the
Olomouc Region
The Advisory Board consists of the
representatives of the Olomouc
Region and representatives of organizations working in areas related to
Environmental Education and
Awareness. Its role is to monitor and
evaluate the implementation of the
Concept of Environmental Education
and Awareness of the Olomouc Region, submit proposals for revisions
and updating, discuss documents
relating to Environmental Education
and Awareness, or initiate meetings
and communication with experts in
the area of Environmental Education
and Awareness, etc.
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.
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STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Stav k 31. 12. 2012

VOLENÉ ORGÁNY
Zastupitelstvo kraje (55 členů)

Rada kraje (11 členů)

Hejtman

Iniciativní a kontrolní orgány
zastupitelstva

Iniciativní a poradní orgány
rady

Zvláštní orgány kraje
zřízené podle zákona

Finanční výbor
RNDr. Ivan Kosatík
předseda

Komise pro dopravu
Miroslav Kapoun
předseda

Kontrolní výbor
Ing. Pavel Horák
předseda

Komise pro informatiku
Bc. Václav Zatloukal
předseda

Výbor pro regionální rozvoj
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
předseda

Komise pro kulturu
a památkovou péči
JUDr. Josef Augustin
předseda

Výbor pro rozvoj cestovního ruchu
Ing. Miroslav Marek
předseda
Výbor pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost
PaeDr. Karel Crhonek
předseda
Výbor pro zdravotnictví
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka,
Ph.D., MBA
předseda

Komise pro legislativu
JUDr. Miroslav Gerec
předseda
Komise pro majetkoprávní
záležitosti
Jaroslav Opršal
předseda
Komise pro mládež a sport
PaedDr. Jiří Kremla
předseda
Komise pro prevenci kriminality
a drogových závislostí
Mgr. Miroslav Raindl
předseda
Komise pro rodinu
a sociální záležitosti
Bc. Zuzana Bratterová, LLM
předsedkyně
Komise pro rozvoj venkova
a zemědělství
Bc. Miroslav Šmída
předseda
Komise pro vnější vztahy
Lubomír Věstinský
předseda
Komise pro životní prostředí
Bc. Miroslav Petřík
předseda
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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 environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu
Olomouckého kraje
Poradní sbor je složen ze zástupců
Olomouckého kraje a zástupců
organizací, kteří pracují v oblastech
týkajících se EVVO. Jeho úkolem je
např. monitorovat a vyhodnocovat
realizaci Koncepce environmentální
výchovy a osvěty Olomouckého
kraje, předkládat návrhy pro její
změny a aktualizaci, projednávat
dokumenty ve vztahu k EVVO či
iniciovat setkání a komunikaci
s odborníky v oblasti EVVO aj.
Poradní sbor pro náhradní
rodinnou péči
Poradní sbor pro náhradní rodinnou
péči je dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí,
zřízen pro účely zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče jako
zvláštní orgán kraje 39a) poradní
sbor. Poradní sbor doporučuje pro
určité dítě vedené v evidenci
krajského úřadu podle § 22 odst. 2
vhodné žadatele vedené krajským
úřadem nebo ministerstvem v evidenci žadatelů. Hejtman jmenuje
předsedu poradního sboru, jeho
zástupce a ostatní členy poradního
sboru.

Krajský
úřad

STRUCTURE OF THE OLOMOUC REGION ADMINISTRATION
As of 31 December 2012

ELECTED BODIES
Region Assembly (55 numbers)

Council (11 numbers)

President

Assembly initiative and audit
bodies

Council initiative and advisory
bodies

Special regional bodies established
by force of law

Finance Commission
Ivan Kosatík
Chairperson

Transport Commission
Miroslav Kapoun
Chairperson

Audit Commission
Pavel Horák
Chairperson

IT Commission
Václav Zatloukal
Chairperson

Commission for Regional
Development
Vladimír Urbánek
Chairperson

Culture and Monument
Preservation Commission
Josef Augustin
Chairperson

Tourism Development Commission
Miroslav Marek
Chairperson

Legislative Commission
Miroslav Gerec
Chairperson

Commission on Education,
Training and Employment
Karel Crhonek
Chairperson

Property Rights Commission
Jaroslav Opršal
Chairperson

Health Commission
Jaroslav Vomáčka
Chairperson

Youth and Sports Commission
Jiří Kremla
Chairperson
Drug and Crime Prevention
Commission
Miroslav Raindl
Chairperson
Family and Social Affairs
Commission
Zuzana Bratterová
Chairperson
Rural Development and
Agricultural Commission
Miroslav Šmída
Chairperson
Commission for External Relations
Lubomír Věstinský
Chairperson
Environment Commission
Miroslav Petřík
Chairperson

Regional
Authority

The President of the Olomouc Region
set up the following special bodies:
Security 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.
Advisory Board for Environmen-tal
Education and Awareness of the
Olomouc Region
The Advisory Board consists of the
representatives of the Olomouc
Region and representatives of organizations working in areas related to
Environmental Education and
Awareness. Its role is to monitor and
evaluate the implementation of the
Concept of Environmental Education
and Awareness of the Olomouc Region, submit proposals for revisions
and updating, discuss documents
relating to Environmental Education
and Awareness, or initiate meetings
and communication with experts in
the area of Environmental Education
and Awareness, etc.
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.
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SAMOSPRÁVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO
KRAJE
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 129/2000 Sb., o krajích v platném znění.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje má 55 členů.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje | Meeting of the Olomouc Region Assembly
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OLOMOUC REGION GOVERNMENT

OLOMOUC REGION ASSEMBLY
Legal definition
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 Parlia-ment,
submit proposals to the Constitutional Court for the can-cellation
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. 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.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje | Meeting of the Olomouc Region Assembly
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PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Platné ke dni krajských voleb – 12. 10. 2012
MEMBERS OF THE OLOMOUC REGION ASSEMBLY
As of the date of regional elections – 12 October 2012

KSČM

ČSSD
27 křesel

PaedDr. Karel Crhonek
Dr. Alexander Černý
Ing. Pavel Drmola
Ivana Dvořáková
Ing. Jaroslav Faltýnek
MUDr. Michael Fischer
Leoš Hannig
Mgr. Alena Hlavešová
MUDr. Pavel Holík
Mgr. Dalibor Horák
Ing. Pavel Horák
Josef Janíček
Mgr. Alexandr Kaňovský
Ing. Miroslav Kapoun, MBA
Hana Kaštilová Tesařová
Věra Kocianová
Ing. Josef Kopečný
RNDr. Ivan Kosatík
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
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ODS
13 křesel

KSČM
10 křesel

František Kubíček
Mgr. Yvona Kubjátová
Ing. Hana Lebedová
Mgr. Stanislav Linhart
Mgr. Alois Mačák, MBA
Ing. Miroslav Marek
Ing. Pavel Martínek
Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., dr. h. c.
Ing. Vladimír Mikulec
Ing. Petr Mimra
Ing. Zdeněk Muroň
RSDr. Josef Nekl
Martin Novotný
Mgr. Blahoslav Papajk
Mgr. Eva Pavličíková
Bc. Miroslav Petřík
Mgr. Petr Polášek
Ing. Dušan Pořízka

KDU–ČSL
5 křesel

Mgr. Radovan Rašťák
Ing. Pavel Sekanina
Mgr. Ivo Slavotínek
Josef Sobotík
MUDr. Ivan Sumara
PhDr. Oldřich Svozil
Mgr. Svatopluk Ščudlík
JUDr. Otakar Šiška
Ing. Václav Šmíd
Bc. Pavel Šoltys, DiS.
Ing. Martin Tesařík
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
Milada Vašíčková
Miroslava Vlčková
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
JUDr. Ing. Petr Wisiński
Ing. Marek Zapletal
Mgr. Jiří Zemánek

PŘEHLED VOLEBNÍCH STRAN A JEJICH PŘEDSTAVITELŮ V ZASTUPITELSTVU OLOMOUCKÉHO
KRAJE K 12. 10. 2012 (v pořadí dle počtu získaných mandátů)
POLITICAL PARTIES AND THEIR REPRESENTATIVES IN THE OLOMOUC REGION ASSEMBLY,
AS OF 12 OCTOBER 2012 (sorted by the number of mandates)

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

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

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

KDU-ČSL
Leoš Hannig
Ing. Pavel Horák
František Kubíček

Mgr. Ivo Slavotínek
JUDr. Otakar Šiška
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Ustavující zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje - 19. 11. 2012 | Constitutive meeting of the Olomouc Region Assembly - 19. 11. 2012

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Stav po krajských volbách – k 31. 12. 2012
MEMBERS OF THE OLOMOUC REGION ASSEMBLY
Status after the regional elections – as of 31 December 2012

KSČM

ČSSD
19 křesel

Mgr. Radek Brázda
PaedDr. Karel Crhonek
RSDr. Alexander Černý
Ivana Dvořáková
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
MUDr. Michael Fischer
Ing. Marie Fomiczewová
Mgr. Alena Hlavešová
Ing. Pavel Horák
MUDr. Jitka Chalánková
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
Ing. Marian Jurečka
Miroslav Kapoun
Blanka Kolečkářová
RNDr. Ivan Kosatík
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
Mgr. Yvona Kubjátová
Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA
Mgr. Alois Mačák, MBA
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KSČM
16 křesel

Koalice pro OK
8 křesel

Ing. Miroslav Marek
Ing. Pavel Martínek
RSDr. Josef Nekl
Jaroslav Opršal
Ing. Stanislav Orság
Mgr. Eva Pavličíková
Mgr. Jiří Pospíšil
RNDr. Alena Rašková
Mgr. Radovan Rašťák
Ing. Jiří Rozbořil
Mgr. Ivo Slavotínek
Ing. Petr Suchomel
MUDr. Ivan Sumara
PhDr. Oldřich Svozil
Ing. Michal Symerský
Ladislav Sypko
Ing. Zdenka Szukalská
prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

ODS
8 křesel

TOP 09 a STAN
4 křesla

Mgr. Miroslav Šimák
Ing. Václav Šmíd
RNDr. Ladislav Šnevajs
Bc. Pavel Šoltys, DiS.
Josef Švec
Ing. Zdeněk Švec
Ing. Martin Tesařík
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
Ing. Zdenek Vahala
Milada Vašíčková
Kamil Veselý
Miroslava Vlčková
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
Mgr. Markéta Záleská
Kamil Zápeca
Ing. Marek Zapletal
Mgr. Jiří Zemánek
Ing. Lubomír Žmolík

PŘEHLED VOLEBNÍCH STRAN A JEJICH PŘEDSTAVITELŮ V ZASTUPITELSTVU OLOMOUCKÉHO
KRAJE K 31. 12. 2012 (v pořadí dle počtu získaných mandátů)
POLITICAL PARTIES AND THEIR REPRESENTATIVES IN THE OLOMOUC REGION ASSEMBLY,
AS OF 31 DECEMBER 2012 (sorted by the number of mandates)

ČSSD
PaedDr. Karel Crhonek
Ivana Dvořáková
MUDr. Michael Fischer
Ing. Marie Fomiczewová
Miroslav Kapoun
Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková
Mgr. Yvona Kubjátová
Mgr. Alois Mačák, MBA
Ing. Pavel Martínek
Mgr. Eva Pavličíková

RNDr. Alena Rašková
Mgr. Radovan Rašťák
Ing. Jiří Rozbořil
PhDr. Oldřich Svozil
Bc. Pavel Šoltys, DiS.
Josef Švec
Ing. Martin Tesařík
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
Mgr. Jiří Zemánek

KSČM
RSDr. Alexander Černý
Mgr. Alena Hlavešová
Ing. Miroslav Marek
RSDr. Josef Nekl
Jaroslav Opršal
MUDr. Ivan Sumara
Ing. Michal Symerský
Ladislav Sypko

Ing. Zdenka Szukalská
Mgr. Miroslav Šimák
Ing. Václav Šmíd
Ing. Zdeněk Švec
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
Milada Vašíčková
Kamil Veselý
Miroslava Vlčková

KOALICE PRO OK
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Ing. Pavel Horák
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
Ing. Marian Jurečka

Mgr. Ivo Slavotínek
Ing. Petr Suchomel
RNDr. Ladislav Šnevajs
Ing. Zdenek Vahala

ODS
RNDr. Ivan Kosatík
Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA
Ing. Stanislav Orság
Mgr. Jiří Pospíšil

Mgr. Markéta Záleská
Kamil Zápeca
Ing. Marek Zapletal
Ing. Lubomír Žmolík

TOP 09 a STAN
Mgr. Radek Brázda
MUDr. Jitka Chalánková

Blanka Kolečkářová
prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc.

Výroční zpráva Olomouckého kraje
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ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE
OLOMOUC REGION ASSEMBLY

ČSSD

PaedDr. Karel Crhonek

Ivana Dvořáková

MUDr. Michael Fischer

Ing. Marie Fomiczewová

Miroslav Kapoun

Mgr. Šárka Krákorová
Pajůrková

Mgr. Yvona Kubjátová

Mgr. Alois Mačák, MBA

Ing. Pavel Martínek

Mgr. Eva Pavličíková

RNDr. Alena Rašková

Mgr. Radovan Rašťák

Ing. Jiří Rozbořil

PhDr. Oldřich Svozil

Bc. Pavel Šoltys, DiS.

Josef Švec

Ing. Martin Tesařík

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

Mgr. Jiří Zemánek

RSDr. Alexander Černý

Mgr. Alena Hlavešová

Ing. Miroslav Marek

RSDr. Josef Nekl

Jaroslav Opršal

MUDr. Ivan Sumara

Ing. Michal Symerský

Ladislav Sypko

Ing. Zdenka Szukalská

Mgr. Miroslav Šimák

Ing. Václav Šmíd

Ing. Zdeněk Švec

Bc. Vladimír Urbánek, DiS. Milada Vašíčková

Kamil Veselý

Miroslava Vlčková

KSČM
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KOALICE PRO OK

Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Ing. Pavel Horák

RNDr. Mgr. František
John, Ph.D.

Ing. Marian Jurečka

Mgr. Ivo Slavotínek

Ing. Petr Suchomel

RNDr. Ladislav Šnevajs

Ing. Mgr. Martin Kučera,
MPA

Ing. Stanislav Orság

Mgr. Jiří Pospíšil

Mgr. Markéta Záleská

Kamil Zápeca

Ing. Marek Zapletal

Blanka Kolečkářová

prof. Ing. Dr. Bořivoj
Šarapatka, CSc.

Ing. Zdenek Vahala

ODS

RNDr. Ivan Kosatík

Ing. Lubomír Žmolík

TOP 09 a STAN

Mgr. Radek Brázda

MUDr. Jitka Chalánková
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RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
OLOMOUC REGION COUNCIL

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

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

20

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.

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.

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 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.

Výroční zpráva Olomouckého kraje

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Platné ke dni krajských voleb – 12. 10. 2012
MEMBERS OF THE OLOMOUC REGION COUNCIL
As of the date of regional elections – 12 October 2012

ČSSD
8 křesel

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

ODS
2 křesla

KDU–ČSL
1 křeslo

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

PŘEHLED VOLEBNÍCH STRAN A JEJICH PŘEDSTAVITELŮ V RADĚ OLOMOUCKÉHO KRAJE
K 12. 10. 2012
POLITICAL PARTIES AND THEIR REPRESENTATIVES IN THE OLOMOUC REGION COUNCIL,
AS OF 12 OCTOBER 2012

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. Pavek Horák*

* uvolnění členové Zastupitelstva Olomouckého kraje

Výroční zpráva Olomouckého kraje
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SLOŽENÍ RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Složení a vymezení kompetencí ke dni krajských voleb – 12. 10. 2012
STRUCTURE OF THE OLOMOUC REGION COUNCIL
Members of the Council and the description of their competences as of the date
of the regional elections – 12 October 2012

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

RNDr. Ivan Kosatík

Mgr. Alois Mačák

1. náměstek hejtmana

náměstek hejtmana

náměstek hejtmana

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

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

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

Ing. Pavel Sekanina

Ing. Pavel Horák

Mgr. Radovan Rašťák

náměstek hejtmana

náměstek hejtmana

náměstek hejtmana

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

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

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

Mgr. Yvona Kubjátová

MUDr. Pavel Holík

Ing. Pavel Martínek

Mgr. Eva Pavličíková

náměstkyně hejtmana
Zastupitelstvo jí svěřilo zabezpečování konkrétních
úkolů v oblasti sociálních věcí
The Assembly put her in charge of concrete tasks
in the area of social affairs

člen rady kraje

člen rady kraje

členka rady kraje
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PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Stav po krajských volbách – k 31. 12. 2012
MEMBERS OF THE OLOMOUC REGION COUNCIL
Status after the regional elections – as of 31 December 2012

KSČM
ČSSD
9 křesel

Ivana Dvořáková
MUDr. Michael Fischer
Mgr. Yvona Kubjátová
Mgr. Alois Mačák, MBA
Ing. Pavel Martínek
Mgr. Eva Pavličíková

KSČM
2 křesla

Mgr. Radovan Rašťák
Ing. Jiří Rozbořil
Ing. Michal Symerský
Bc. Pavel Šoltys, DiS.
Ing. Zdeněk Švec

PŘEHLED VOLEBNÍCH STRAN A JEJICH PŘEDSTAVITELŮ V RADĚ OLOMOUCKÉHO KRAJE
Platný k 31. 12. 2012
POLITICAL PARTIES AND THEIR REPRESENTATIVES IN THE OLOMOUC REGION COUNCIL,
AS OF 31 DECEMBER 2012

ČSSD
Ivana Dvořáková
MUDr. Michael Fischer *
Mgr. Yvona Kubjátová *
Mgr. Alois Mačák, MBA *
Ing. Pavel Martínek

Mgr. Eva Pavličíková
Mgr. Radovan Rašťák *
Ing. Jiří Rozbořil *
Bc. Pavel Šoltys, DiS.

KSČM
Ing. Michal Symerský *
Ing. Zdeněk Švec *

* uvolnění členové Zastupitelstva Olomouckého kraje

Výroční zpráva Olomouckého kraje
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SLOŽENÍ RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Složení a vymezení kompetencí po krajských volbách – k 31. 12. 2012
STRUCTURE OF THE OLOMOUC REGION COUNCIL
Members of the Council and the description of their competences after
the regional elections – 31 December 2012

Ing. Jiří Rozbořil
hejtman kraje
Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních úkolů v oblasti
krizového řízení, vnějších vztahů, cestovního ruchu, investic a evropských projektů, financí
The Assembly put him in charge of concrete tasks in the area of crisis
management, external relations, tourism, investments and EU programmes, finances
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Mgr. Alois Mačák
1. náměstek hejtmana

Ing. Michal Symerský
2. náměstek hejtmana

MUDr. Michael Fischer

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních
úkolů v oblasti dopravy, silničního hospodářství
Authorized by the Assembly to be in charge of specific
tasks in the area of transport and road management

Zastupitelstvo mu svěřilo zabezpečování konkrétních
úkolů v oblasti regionálního rozvoje, územního plánování,
životního prostředí a zemědělství, majetku
Authorized by the Assembly to be in charge of specific tasks
in the area of regional development, urban planning,
environment and agriculture, and asset management

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

Mgr. Radovan Rašťák

Mgr. Yvona Kubjátová

Ing. Zdeněk Švec

náměstek hejtmana

náměstkyně hejtmana

náměstek hejtmana

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

Zastupitelstvo jí svěřilo zabezpečování konkrétních
úkolů v oblasti sociálních věcí

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

The Assembly put her in charge of concrete tasks
in the area of social affairs

náměstek hejtmana

Ivana Dvořáková

Ing. Pavel Martínek

Mgr. Eva Pavličíková

Bc. Pavel Šoltys, DiS.

člen rady kraje

člen rady kraje

členka rady kraje

člen rady kraje
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ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU
REPRESENTATION OF THE OLOMOUC REGION IN BRUSSELS

Zájmy Olomouckého kraje v evropských institucích hájí zájmové
sdružení právnických osob „OK4EU”. Jeho hlavním cílem 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. Webové stránky: www.ok4eu.cz.

PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2012
Czech Film Year 2012 – Olomoucký kraj se zapojil do celoroční
propagace českých filmů v Bruselu. Cílem bylo představit českou
kulturu mezinárodnímu publiku. Aktivitu zastřešovalo České centrum v Bruselu. Filmy byly promítány v českém znění s anglickými
titulky a celkem mohli diváci zhlédnout 9 filmů. | 1
Slavnostní uvedení filmu Alois Nebel. Starostka města Jeseník
slavnostně zahájila promítání filmu Alois Nebel v rámci festivalu
animovaných filmů v Bruselu. Film se promítal dvakrát a vždy bylo
představení vyprodáno. | 2
Veletrh komunitárních programů v Olomouci se uskutečnil
v Olomouci s cílem seznámit představitele měst a obcí a zástupce
neziskového sektoru s možnostmi financování jejich aktivit.
Veletrhu se zúčastnilo 32 osob, kterým byla předána doporučení,
jak mají postupovat v přípravě projektové žádosti. | 3

Czech Street Party v Bruselu, prezentace Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj se prezentoval na 6. ročníku Czech Street Party
v Bruselu. Jedná se o kulturní akci, kterou společně připravilo 11 českých regionů a další české organizace. Olomoucký kraj letos svoji
prezentaci zaměřil na regionální produkty z Hané a Jeseníků. Czech
street party navštívilo bezmála 5 tisíc hostů. | 5
Workshop s účastí Olomouckého kraje v rámci Open Days.
Olomoucký kraj připravil spolu s 8 evropskými regiony workshop
v rámci Open Days 2012. Tematicky se týkal přeshraniční mobility
na pracovním trhu, každý z regionů měl jeden tematický příspěvek.
OK4EU zajistilo přípravu a jazykovou úpravu vystoupení Mgr. Pluskalové z krajského úřadu Ol. kraje, která prezentovala projekt
„Cestování časem“. Workshopu se zúčastnilo 110 účastníků z několika evropských států. | 6
Vernisáž výstavy umělců z Olomouckého kraje. Sdružení
OK4EU připravilo výstavu obrazů umělců Zdeňky Rambouskové
a Pavla Alexandra Taťouna v sídle Zastoupení Olomouckého kraje
při EU v Bruselu. Slavnostní vernisáže výstavy se zúčastnilo přibližně
80 osob včetně europoslankyně Brzobohaté, k ochutnání byly
regionální speciality, tvarůžkové moučníky, lokše s povidly, pivo
Holba. | 7

Účast na Open Doors Days. Olomoucký kraj se prezentoval na dni
otevřených dveří institucí Evropské unie v Bruselu. Stánek byl umístěn ve Výboru regionů, kde byla připravena ochutnávka tradičních
specialit, drobné dárkové předměty a tištěné materiály o kraji spolu
s mapami regionu. | 4
1

2

3

4

5

6

7
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MEZINÁRODNÍ PARTNERSTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
INTERNATIONAL PARTNERSHIP OF THE OLOMOUC REGION

REGION JIŽNÍ DÁNSKO (DÁNSKO)
Dne 19. 6. 2000 byly podpisem deklarace zahájeny vztahy mezi Olomouckým krajem a dánským regionem Vejle.
K 1. 1. 2007 proběhla v Dánsku administrativní a územní reforma, v jejímž důsledku stávající region Vejle přestal
existovat. Jeho následnickým regionem je region Jižní Dánsko, který se rozkládá v jižní části Jutského poloostrova.
Dne 3. 6. 2008 byla ve Vejle podepsána nová dohoda o spolupráci regionu Jižní Dánsko s Olomouckým krajem.

OPOLSKÉ VOJVODSTVÍ (POLSKO)
2

Opolské vojvodství (9 412 km ) je se svými 11 okresy, městem Opolí a 71 obcemi jedním z nejmenších z celkem
16 vojvodství v Polsku. Leží v jihovýchodní oblasti Polska a má 185 km dlouhou hranici s Českou republikou, z toho
102 km s Olomouckým krajem. Vzájemné kontakty byly navázány v závěru roku 2001. Dne 9. 7. 2002 byla
podepsána dohoda mezi Olomouckým krajem a Opolským vojvodstvím. V roce 2012 jsme si připomněli desáté
výročí podpisu dohody.

AUTONOMNÍ OBLAST VOJVODINA (SRBSKO)
2

Provincie Vojvodina se rozkládá na ploše 21 506 km , 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
2
Volze. Je druhou nejrozsáhlejší (60.100 km ) a na posledním místě co do osídlení. Smlouva o ekonomicko-kulturní
spolupráci byla podepsána dne 26. 7. 2004.

LANDKREIS WÜRZBURG (NĚMECKO)
Landkreis Würzburg je spolu se 70 dalšími okresy součástí spolkové země Bayern (Bavorsko). Ve vztahu
k Würzburgu Olomoucký kraj v roce 2003 navázal na partnerství s okresem Šumperk. Dne 4. 11. 2005 byla při
návštěvě Olomouckého kraje podepsána Listina o partnerství.

GREEN RIVER AREA DEVELOPMENT DISTRICT (USA)
Green River Area Development District (GRADD) se nachází na středozápadě Spojených států amerických, ve státě
Kentucky. Hlavním městem regionu je Owensboro, které je partnerským městem Olomouce již od roku 1994.
Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Olomouckým krajem a GRADD byla uzavřena dne 18. 6. 2007.

GANJA (ÁZERBÁJDŽÁN)
Ganja je druhé největší město v Ázerbájdžánu (podle jednotlivých podkladů 300–500 tis. obyvatel) se statutem
regionu. Významná průmyslová odvětví – zpracování hliníku, textilní průmysl (hedvábí), vinařství, cestovní ruch.
Společná deklarace o založení partnerských vztahů byla podepsána 26. dubna 2012.
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KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
OLOMOUC REGION AUTHORITY

Uplynulý rok znamenal pro Krajský úřad Olomouckého kraje
ukončení třetího volebního období činnosti krajských samosprávných celků a volbu nového vedení kraje. S nástupem nového vedení
a po diskuzi nad jeho prioritami došlo ke změně organizační
struktury krajského úřadu. Proto v prosinci 2012 vznikl nový odbor
sekretariát hejtmana, dnes odbor tajemníka hejtmana, s cílem
zajištění maximálního servisu a urychlení komunikace mezi samosprávou a občany, obcemi, neziskovým sektorem a příspěvkovými
organizacemi Olomouckého kraje.
Do roku 2012 vstupoval krajský úřad se 16 odbory a Radou
Olomouckého kraje schváleným limitem 525 zaměstnanců.
K 31. 12. 2012 byl průměrný věk zaměstnance 42,7 let. Oproti
předchozímu roku vzrostl počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců na celkových 77 %. V rámci srovnání krajů se Olomoucký
kraj v počtu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců umístil
na předním místě. V souvislosti s odchodem dvou vedoucích
odborů byla uskutečněna výběrová řízení na tyto pozice, a to na odboru dopravy a silničního hospodářství a na odboru strategického
rozvoje kraje.
Za zmínku stojí některé statistické údaje popisující činnost jednotlivých odborů krajského úřadu. Během roku krajský úřad vydal
ve správních řízeních 4 271 rozhodnutí v prvním stupni a 1 904 rozhodnutí ve druhém stupni, což je v celkovém součtu o sedmdesát
procent méně než v loňském roce. A to zejména kvůli změně
zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR a přesunu
agendy týkajících se sociálních dávek od 1. 1. 2012 z Krajského
úřadu Olomouckého kraje na Ministerstvo práce a sociálních věcí
a přesunu agendy inspekce poskytování sociálních služeb na úřady
práce na základě změny zákona o pomoci v hmotné nouzi. S přesunem agendy bylo rovněž delimitováno 8 zaměstnanců na MPSV.
Krajský úřad ve stejném období řešil 185 podání nazvaných stížnost,
kde adresátem 169 z nich byl Krajský úřad Olomouckého kraje,
zbývajících 16 podání bylo adresováno hejtmanovi, náměstkům
hejtmana nebo Radě Olomouckého kraje. Z celkového počtu bylo
5 stížností částečně důvodných. Zaměstnanci úřadu zpracovali a následně předložili celkem 1 051 materiálů na schůzi Rady Olomouckého kraje a 245 materiálů na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje.
V rámci metodické pomoci obcím krajský úřad pomohl zorganizovat
několik porad mezi ministerstvem obrany a obcemi ohledně
vojenského újezdu Libavá, kde úpravou hranic vojenského prostoru
vzniknou buď nové samostatné obce, nebo dojde ke sloučení
některé místní části s již existující obcí. Tato jednání budou pokračovat i v roce 2013.
Od 1. 7. 2012 je platný zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, které by měly vést k odstranění roztříštěnosti, nejednotnosti
a vícenásobného výskytu dat v zásadních databázích veřejné správy,
jejichž správnost a aktuálnost garantuje stát. Krajský úřad udělal
maximum pro sladění vlastní databáze externích subjektů, což jsou
veškeré právnické i fyzické osoby komunikující s Olomouckým
krajem, s databází v základních registrech. Přes značné úsilí práce
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postupují pomaleji, než bychom si přáli. Stále probíhá proces
kontroly a oprav databáze externích subjektů v ekonomickém
informačním systému a spisových službách. Registrace a napojení
informačního systému proběhlo ve druhé polovině roku 2012. Plán
dokončení oprav externích subjektů byl prodloužen vzhledem k výskytu některých chyb ve státních databázích. Předpokládaný konec
oprav externích subjektů je stanoven na 30. 6. 2013.
„Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“ je jeden z nejvýznamnějších projektů ovlivňujících činnost krajského úřadu za celou dobu jeho působnosti. V rámci tohoto projektu jsme naplňovali
cíle stanovené ve strategii Efektivní veřejná správa a přátelské
veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období
2007–2015 a dále v návaznosti na již realizované nebo připravované
legislativní změny. V loňském roce proběhlo výběrové řízení na dodavatele pěti částí (z celkových šesti) a během prázdnin byla
podepsána smlouva s vybraným dodavatelem. Po nezbytných přípravných činnostech byla provedena analýza systémové infrastruktury a byly provedeny stavební úpravy nutné pro umístění IT technologií do datového (technologického) centra. V rámci realizace
části projektu Digitální mapy veřejné správy byla provedena aktualizace katastrálních map. Současně započaly analytické práce na
ostatních dílčích částech projektu s termínem ukončení v roce 2013.
V roce 2012 se krajský úřad zaměřil také na problematiku procesního řízení. Po analýze celkového stavu jsme se rozhodli věnovat
čtyřem zásadním procesům: životnímu cyklu zaměstnance, procesu
zadávání veřejných zakázek, procesu řízení příspěvkových organizací a procesu řízení Krajského úřadu Olomouckého kraje. Poslední
dva zmíněné procesy budeme dále rozvíjet a zdokonalovat i v roce 2013.

Libor Kolář
ředitel

STATISTICKÁ DATA KRAJSKÉHO ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE
STATISTICAL DATA OF THE OLOMOUC REGION AUTHORITY

Počet zaměstnanců
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2012

509

Limit počtu zaměstnanců schválený radou pro rok 2012

525

Vzdělanostní struktura zaměstnanců k 31. 12. 2012
Dosažené vzdělání

Počet zaměstnanců

Vysokoškolské

392

Středoškolské

110

Vyšší odborné
Celkem

7
509

Věková struktura zaměstnanců k 31. 12. 2012
Roky

Počet zaměstnanců

20–30 let

63

31–40 let

157

41–50 let

161

51 let a více

128

Celkem

509

Výběrová řízení
Počet výběrových řízení v roce 2012
Počet přihlášených uchazečů

36
687
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO ÚŘADU OLOMOUCKÉHO KRAJE
Stav k 31. 12. 2012
ředitel
krajského úřadu

tajemnice

Bc. Ing. Libor Kolář

Ing. Vrbová

kancelář hejtmana

oddělení
vnějších vztahů

Ing. Niče

Ing. Brabcová, Ph.D.

oddělení tiskové
I. Heger

oddělení
krizového řízení

oddělení
organizační

oddělení
cestovního ruchu

A. Hložková

T. Vyhnálková

A. Křetínská

sekretariát hejtmana
Mgr. Štěpánková

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

oddělení hospodářské správy

oddělení personál.
věcí a vzdělávání

Ing. Rusek

Mgr. et Mgr. Čanková

oddělení
správy majetku
Mgr. Bartoň
oddělení správní
Ing. Garláthy

oddělení kontroly
Mgr. Bc.
Punčochářová

oddělení právní
JUDr. Neumannová,
Ph.D.
oddělení
přestupkové

oddělení
legislativy a dozoru

Mgr. Kiliánová

Mgr. Calábková

odbor informačních
technologií

oddělení informačních systémů

oddělení aplikací
@ podpory

oddělení technické
a systémové

Mgr. Šafránek

Mgr. Turovský, MBA

Mgr. Kaňák

Ing. Russnák

odbor ekonomický

oddělení rozpočtu
a financování

oddělení majetkové
a správní

oddělení účetnictví

Ing. Vítková

Ing. Obrusník

oddělení územního
plánu a staveb. řádu

oddělení regionálního rozvoje

Bc. Ing. Mazurová

Ing. Novotná

odbor životního prostředí a zemědělství

oddělení lesnictví

oddělení vodního
hospodářství

oddělení ochrany
životního prostředí

oddělení
ochrany přírody

oddělení integrované prevence

Ing. Veselský

Ing. Dřímal

V. Kubišová

Ing. Ochmanová

Ing. Honzáková

Mgr. Studený

odbor školství, mládeže
a tělovýchovy

oddělení organizačně správní

oddělení krajského
vzdělávání

oddělení mládeže
a sportu

oddělení
financování školství

oddělení účetních
analýz ve školství

Mgr. Gajdůšek, MBA

JUDr. Skopalová

PhDr. Goš

Mgr. Švec

Ing. Holenková

Ing. Maňáková

odbor sociálních věcí

oddělení
sociální pomoci

oddělení sociálně-právní ochrany

oddělení ekonomické a právní

Mgr. Bc. Vočka

Mgr. Podivínský

oddělení
sociálních služeb
Mgr. Zatloukalová
Navrátilová

Ing. Juřena
odbor strategického
rozvoje kraje
Bc. Ing. Mazurová
pověřena zastupováním

PhDr. Čožíková

odbor zdravotnictví
MUDr. Štefková

oddělení
zdravotní péče
Mgr. Hanák

oddělení správní
Mgr. Hanák

pověřen zastupováním

RNDr. Vaidová

oddělení financování zdravotnictví
Ing. Vrbecký, MBA

odbor dopravy a silničního hospodářství

oddělení
veřejné dopravy

oddělení silničního
hospodářství

oddělení silniční
dopravy

Ing. Růžička

Ing. Vašinková

Mgr. Pěruška

Ing. Suchánek

odbor kultury
a památkové péče

oddělení kultury

oddělení
památkové péče

PhDr. Garčic

PhDr. Hamza

Ing. Jurčík

JUDr. Sedláčková

odbor Krajský
živnostenský úřad
Bc. Ing. Pivoda
útvar interního auditu
Ing. Štembírková
pověřena zastupováním
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odbor investic a
evropských programů

oddělení přípravy
a realizace investic

oddělení veřejných
zakázek

oddělení grantových schémat

oddělení
projektového řízení

Ing. Kubín

Ing. Dlabal

Ing. Špalková

Ing. Palová

Ing. Poles
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ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE OLOMOUC REGION AUTHORITY
As of 31 Dec 2012
Director of the Regional
Authority

Secretary

L. Kolář

Ing. Vrbová

President’s Office

External Relations
Division

L. Niče

J. Brabcová

Press Office
I. Heger

Crisis Management
Division

Organisational
Division

Tourism
Division

A. Hložková

T. Vyhnálková

A. Křetínská

Secretariat
of the President
of the Olomouc Region
L. Štěpánková
Director’s Office
L. Doleželová

Economic
Administration
Division
J. Rusek

HR and Training
Division

Audit Division

S. Čanková

Z. Punčochářová

Facility
Management
Division
T. Bartoň

H. Neumannová

Administrative and
Legislative Department

Administration
Division

Minor Offences
Division

Legislation and
Supervision Division

M. Mazánková

P. Garláthy

H. Kiliánová

Š. Calábková

IT Department

IS Division

Applications and
Support Division

Technical and
System Division

J. Šafránek

P. Turovský

P. Kaňák

I. Russnák

Economic Department

Budget and
Financing Division

Property Rights
and Law Department
H. Kamasová

Legal Division

P. Vítková

Property and
Administrative
Division
M. Obrusník

Strategic Regional
Development
Department
H. Mazurová acting director

Regional Planning
and Building
Regulations Division
H. Mazurová

Regional
Development
Division
M. Novotná

Department of the
Environment and
Agriculture
J. Veselský

Division opf Forest
Management

Water Management
Division

Environmental
Protection Division

Nature Conservation
Division

Integrated
Prevention Division

V. Dřímal

V. Kubišová

Z. Ochmanová

R. Honzáková

R. Studený

Department
of Education,
Youth and Sports
M. Gajdůšek, MBA

Administration
Division

Regional Education
Division

Youth and Sports
Division

Education Funding
Division

D. Skopalová

K. Goš

J. Švec

D. Holenková

Analytical Accounting
Division for Educational
Institutions
H. Maňáková

Department of Social
Affairs

Social Assistance
Division

Social and Legal
Protection Division

Economic and Legal
Division

M. Čožíková

Z. Vočka

P. Podivínský

Social Services
Division
V. Zatloukalová
Navrátilová

Healthcare
Department

Health Care
Division

Administration
Division

Health care
Funding Division

E. Štefková

P. Hanák acting director

P. Hanák

P. Vrbecký, MBA

Transport and Road
Economy Department

Public Transport
Division

Road Management
Division

Road Transportation
Division

L. Růžička

A. Vašinková

F. Pěruška

J. Suchánek

Culture and Monument
Preservation Department

Culture Division

Monument
Preservation Division

J. Juřena

J. Garčic

P. Hamza

Accounting Division
V. Vaidová

J. Jurčík

M. Sedláčková

Department of Regional
Trading Office
F. Pivoda
Internal Audit
Department
Štembírková
acting director

Department
of Investments and
European Pragrams
M. Kubín

Investment Preparation and Implementation Division
P. Dlabal

Public Procurement
Division

Division of Grant
Schemes

Project Management
Division

S. Špalková

S. Palová

P. Poles
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012
IMPORTANT EVENTS IN 2012

LEDEN
1. 1.
Zahájení činnosti příspěvkové organizace s názvem
„Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace“ (dále jen KIDSOK) na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/20/2011
ze dne 16. 12. 2011, které rozhodlo o jejím zřízení a schválilo zřizovací
listinu KIDSOK. Hlavní náplní činnosti KIDSOK je koordinace jednotlivých druhů veřejné dopravy. | 1
1. 1.
Zahájena realizace projektu Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách
v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Předmětem projektu
je vytvořit nové knihy a moderní výukové pomůcky pro potřebu výuky
dějepisu na středních školách v obou krajích. Projekt je financován
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Předpokládané náklady projektu jsou ve výši 14 mil. Kč.
1. 1.
Akce „Novoroční výstup na Kosíř“ pro držitele rodinných pasů Olomouckého kraje. Vrchol Kosíř, tzv. Hanácký Mount
Blanc, zdolali obyvatelé pořádajících obcí – Slatinky, Lutín, Smržice
za podpory maskota projektu Rodinných pasů veverčáka Čendy. | 2
3. 1.
Intervence Olomouckého kraje za umístění centrálního analytického útvaru Úřadu práce ČR v oblasti Jesenicka.
Hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík deklaroval podporu
záměru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na vybudování
analytického útvaru Úřadu práce ČR v oblasti Jesenicka. MPSV ČR
avizovalo zřízení útvaru k 1. 1. 2013.

32

Výroční zpráva Olomouckého kraje

4. 1.
Vyhlášen „Dotační program Olomouckého kraje
pro oblast protidrogové prevence pro rok 2012“, který byl určen
neziskovým organizacím působícím v oblasti protidrogové prevence
v Olomouckém kraji. V rámci tohoto dotačního programu byly
podpořeny projekty sekundární a terciární protidrogové prevence
v celkové výši 2 500 000 Kč.
6. 1.
Ukončení realizace stavby Silnice III/4463 Bohuňovice
– rekonstrukce průtahu. Uvedená stavba se nachází ze dvou třetin
v intravilánu obce Bohuňovice, z jedné třetiny v extravilánu, celková
délka komunikace je cca 720 m. Stavba spočívala v rekonstrukci
stávající silnice III/4469, dotčených inženýrských sítí a nejbližších
navazujících zpevněných ploch. Upravovaná plocha silnice začínala
za přejezdem trati ČD (ve směru z obce) a končila za hranicemi
zástavby obce u křižovatky se silnicí III/44610 směrem na Hlušovice.
Rekonstrukce obsahovala nové směrové a výškové uspořádání silnice
III/4469, zpomalovací ostrůvek na vjezdu do obce, napojení této
silnice na místní komunikace a polní cesty, chodník pro pěší včetně
přechodu přes trať ČD pro chodce, zřízení bezbariérových nástupů
a nájezdů, nově řešené odvodnění zpevněných ploch dešťovou
kanalizací a přeložky inženýrských sítí. Stavba byla spolufinancována
z Regionálního operačního programu Střední Morava.
10. 1.
Rada Olomouckého kraje schválila Analýzu problémových okruhů. Jedná se o analýzu, jež je jedním z podkladů pro
zaměření dotací EU po roce 2014. Analýza byla zpracována v rámci
projektu Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+.
12.–15. 1. Účast Olomouckého kraje na veletrhu REGIONTOUR
BRNO 2012, který je nosným projektem na podporu domácího
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cestovního ruchu a incomingu v České republice. Účastní se jej klíčové
subjekty a osoby s rozhodovacími pravomocemi v cestovním ruchu
ČR a jednotlivých regionů. Během čtyřdenní prezentace proběhla
jednání zejména s reklamními agenturami a zástupci médií. Expozice
Olomouckého kraje byla tradičně členěna do dvou turistických oblastí – Střední Moravy a Jeseníků. V rámci doprovodného programu
veletrhu se první den uskutečnila tisková konference všech moravských krajů, kde hejtmani představili společný projekt „Morava a Slezsko – Výlety na běžkách“. Expozice Olomouckého kraje byla vybavena tradičními i novými tištěnými materiály. Velký zájem byl zaznamenán ze strany široké veřejnosti i odborníků z oblasti cestovního
ruchu. | 3, 4, 5
12.–15. 1. Účast Olomouckého kraje na veletrhu FERIEN MESSE
VÍDEŇ 2012. Významný veletrh cestovního ruchu zaměřený pro
odbornou i laickou veřejnost. Olomoucký kraj se veletrhu zúčastnil
společně se statutárním městem Olomouc. Návštěvníci měli zájem
především o město Olomouc, poznávací turistiku, gastronomii, cyklo
či pěší turistiku, lázně a wellness. | 6
14.–22. 1. Účast Olomouckého kraje na veletrhu CMT STUTTGART 2012. Veletrh s velmi vysokou návštěvností, který je určen
především pro širokou veřejnost. Společně s Olomouckým krajem se
veletrhu zúčastnilo statutární město Olomouc. Velký zájem byl
o lázeňství, ubytovací možnosti v penzionech a kempech, o turistické
a cykloturistické mapy, turistické atraktivity, ale i o možnosti zimních
aktivit na horách. | 7
19. –22. 1. Účast Olomouckého kraje na veletrhu ITF SLOVAKIATOUR BRATISLAVA 2012. Veletrh patří k nejvýznamnějším akcím
cestovního ruchu na Slovensku. Olomoucký kraj se zde prezentoval
se zástupci města Olomouc pod záštitou agentury CzechTourism
v rámci společné expozice České republiky. Největší zájem byl tradičně o historické památky, pěší turistiku, cykloturistiku a lázeňství. | 8
20. 1.
8. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Glacensis v Ludwikowicach za účasti zástupce Olomouckého kraje. K financování byly schváleny 2 mikroprojekty s dopadem
na území Olomouckého kraje s celkovou dotací 31 tis. EUR.
24. 1. – 2. 2. Semináře k Programu obnovy venkova 2012. Olomoucký kraj uspořádal 4 semináře k tradičně vyhlašovanému dotačnímu programu. Semináře pro obce do 2 000 obyvatel, mikroregiony a místní akční skupiny byly organizovány po okresech kraje.
Seminářů se celkem zúčastnilo 240 žadatelů. | 9

24. 1.
Informační seminář k metodice MINIS pro pořizovatele územních plánů a pro projektanty. Krajský úřad Olomouckého kraje, oddělení ÚPaSŘ zajistilo proškolení účastníků v rámci
poskytování metodické podpory digitálního zpracování územně
plánovací dokumentace v metodice MINIS (minimální standard
pro digitální zpracování územních plánů v GIS).
27. – 29. 1. Účast Olomouckého kraje na veletrhu TOURISM EXPO
OLOMOUC 2012. Regionální výstava cestovního ruchu, sportovních
potřeb a vybavení pro volný čas s nabídkou pro aktivní relaxační
programy podporující zdravý životní styl. Olomoucký kraj se tradičně
tohoto veletrhu účastní společně s oběma sdruženími cestovního
ruchu (Střední Morava – SCR a Jeseníky – SCR). | 10
.
29. 1. – 3. 2. Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012
v Moravskoslezském kraji, kterých se zúčastnila početná výprava
64 mladých sportovců Olomouckého kraje. | 11
31. 1.
Ukončení realizace projektu Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb. Předmětem projektu byla podpora
procesu plánování sociálních služeb komunitní formou, a to jak
na úrovni obcí s rozšířenou působností, tak na úrovni celého Olomouckého kraje. Projekt byl financován z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 6 mil. Kč. Hlavním cílem projektu
bylo zajištění dostupnosti a zvyšování kvality sociálních služeb na
území Olomouckého kraje s cílem přispět k řešení sociálních disparit
na tomto území prostřednictvím metody komunitního plánování, a to
pomocí dokumentu, jež se opírá o jednotlivé komunitní plány lokalit
jako kompromisu mezi potřebami a možnými zdroji jejich uspokojení.
V lednu byla vyhlášena výzva v rámci dotačního programu Studijní
stipendium Olomouckého kraje. Cílem realizace dotačního
programu je umožnit žákům denní formy vzdělávání na středních
školách a studentům na vyšších odborných školách nebo na vysokých
školách studium na zahraničních středních a vysokých školách.

ÚNOR
Vyhlášení Programu podpory environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2012. Cílem
vyhlášení dotačního programu byla podpora naplňování průřezového tématu environmentální výchova školních vzdělávacích
programů škol a školských zařízení.
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2. 2.
Otevření nové stálé expozice Čarodějnické procesy
na Jesenicku v 17. století. Za účasti hejtmana Olomouckého kraje
byla ve Vlastivědném muzeu Jesenicka v Jeseníku otevřena expozice
prezentující jedno z nejtemnějších období jesenických dějin. Základ
expozice představují dosud nezpracované materiály ze 17. století
uložené v archivech v polské Vratislavi. Expozici obohacují též
faksimile listin, jež je možné si prohlédnout také prostřednictvím
dotykových displejů. Audioprůvodce umožňuje výklad ve čtyřech
jazykových mutacích a film o první jesenické čarodějnici Barboře
Schmiedové je promítán do tenké projekční stěny z mlhy s využitím
speciální technologie fogscreen. Instalací fogscreenu se Vlastivědné
muzeum Jesenicka stalo prvním muzeem v republice, které toto
nákladné zařízení trvale používá ve svých výstavních prostorách. | 12
3.–5. 2.
Účast Olomouckého kraje na veletrhu MTT Wroclav
2012. Mezinárodní veletrh cestovního ruchu zaměřený především
na širokou veřejnost. Návštěvníci veletrhu se zajímají o možnosti
aktivní dovolené, lázně, hrady, zámky a historické památky.
7. 2.
Rada Olomouckého kraje schválila vyhlášení
Programu na podporu začínajících včelařů pro rok 2012. Účelem
bylo podpořit zájem začínajících včelařů na území Olomouckého
kraje, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se
zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích
rostlinách a v neposlední řadě „omlazení“ základny včelařů. V rámci
programu bylo přijato celkem 96 žádostí. Podpora byla schválena
93 žadatelům v celkovém objemu 786 082,- Kč. Skutečně poskytnutá
podpora činí 679 565,92 Kč.
9. 2.
Vyhlášení regionálního vítěze soutěže Podnikatel
roku 2011. Pořadatelem této prestižní mezinárodní soutěže je firma
Ernst & Young, s.r.o., ve spolupráci s Olomouckým krajem. V pořadí
šestým držitelem titulu Podnikatel roku Olomouckého kraje se stal
Ing. Jiří Mencl, ředitel společnosti SEV Litovel, s.r.o. | 13
9. 2.
Zahraniční pracovní cesta hejtmana Olomouckého
kraje do Opole a setkání s maršálkem Opolského vojvodství. | 14
11.–12. 2. Chovatelská přehlídka trofejí sik japonských. V obci
Luká na Litovelsku se za podpory Olomouckého kraje konala pro
veřejnost chovatelská přehlídka trofejí sik japonských, ulovených
v předchozím roce v honitbách oblasti chovu „Bouzovsko“. Oblast
chovu zvěře vymezenou v roce 2008 rozhodnutím krajského úřadu,
tvoří 54 honiteb na území Olomouckého, Pardubického a Jihomoravského kraje o celkové rozloze cca 55 tis. ha. V oblasti chovu
zvěře krajský úřad doporučuje vhodná chovatelská opatření k do-
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držení normovaných stavů zvěře a cílenému zvyšování chovné
hodnoty sik japonských. Účelem přehlídky bylo hodnocení kvality
chované zvěře a kontroly lovené zvěře.
15. 2.
Olomoucký kraj zrealizoval ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy, o. s., III. setkání koordinátorů ekologické výchovy Olomouckého kraje, jehož program byl zaměřen na zvýšení
informovanosti o Mezinárodním roku obnovitelných energií a na zvýšení informovanosti koordinátorů na školách v oblasti aktuálních
otázek udržitelného rozvoje a podpory environmentu z pozice ICT.
18.–19. 2. Chovatelská přehlídka trofejí daňků. V obci Vyšehoří
na Zábřežsku se za podpory Olomouckého kraje konala pro veřejnost
chovatelská přehlídka trofejí daňků, ulovených v předchozím roce
v honitbách oblasti chovu „Klopinská“. Oblast chovu zvěře vymezenou v roce 2004 rozhodnutím krajského úřadu tvoří 15 honiteb
o celkové rozloze cca 17 tis. ha. V oblasti chovu zvěře krajský úřad
doporučuje vhodná chovatelská opatření k dodržení normovaných
stavů zvěře a cílenému zvyšování chovné hodnoty daňků. Účelem
přehlídky bylo hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené
zvěře. Součástí programu přehlídky byla praktická výuka uchazečů
o první lovecký lístek.
20. 2.
Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje v území
obce s rozšířenou působností Mohelnicko. | 15, 16
21. 2.
Návštěva velvyslance Španělského království J.E. p.
Pascuala Ignacia Navarro Riose v Olomouckém kraji a setkání
s hejtmanem Olomouckého kraje.
22. 2.
Exkurze do sídla společnosti Olterm & TD Olomouc,
a.s., pro studenty 3. ročníku Sigmundovy střední školy strojírenské
Lutín, kde byli studenti seznámeni s principem systému centrálního zásobování teplem v Olomouci, s dálkovým řízením dodávky tepla a teplé
vody v bytových domech z dispečinkového pracoviště a dále s provozem horkovodní výměníkové a objektové předávací stanice. Odborný
výklad provedli vedoucí pracovníci Olterm & TD Olomouc, a. s. | 17
22.–26. 2. Účast Olomouckého kraje na veletrhu F.RE.E
MNICHOV 2012. Významný mezinárodní veletrh určený především
pro širokou veřejnost s tradiční vysokou návštěvností. Výstavní sektor
Olomouckého kraje byl součástí společné expozice České republiky.
Prezentovali jsme Olomoucký kraj ve spolupráci s městem Olomouc.
Největší zájem byl o památku UNESCO, lázně, turistické a cykloturistické mapy a ubytování v kempech.
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24. 2.
Rozdělení dotací z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2012. Zastupitelstvo
Olomouckého kraje schválilo poskytnutí dotací z Programu podpory
kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2012, který
zahrnoval tři dílčí programy. Do programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji bylo přijato 81 žádostí, zastupitelstvo
schválilo dotace ve výši 10 766 278,- Kč pro 41 žadatelů. V programu
Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji se sešlo 75 žádostí, zastupitelstvo rozdělilo dotace ve výši
2 802 350,- Kč 58 žadatelům. O dotace v programu Podpora kulturních aktivit se ucházelo 237 žadatelů a rozděleno bylo 9 600 000,- Kč
celkem 179 žadatelům.
24. 2.
Poskytnutí neinvestičních příspěvků jednotlivým
příjemcům v rámci dotačního programu Příspěvky Olomouckého kraje v oblasti sportu v roce 2012 bylo schváleno Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
24. 2.
Vyhlášen „Dotační program Olomouckého kraje pro
oblast zdravotnictví pro rok 2012“, 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 1 680 000 Kč.
27. 2.
Do evidence územně plánovací činnosti byla vložena
„Územní studie E3 vedení VTL plynovodu Javorník – Bílá Voda
(E010) a VTL plynovodu Žulová – Javorník (E15)“.
27. 2.

Konference samosprávy Olomouckého kraje. | 18

29. 2.
Sportovec Olomouckého kraje roku 2012. Již jedenáctý tradiční slavnostní večer u příležitosti vyhlášení ankety se uskutečnil v hotelu Jana v Přerově.
Ukončení realizace stavby Vlastivědné muzeum v Olomouci –
Elektroinstalace. Předmětem díla byly stavební úpravy a kompletní
rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v objektu
Vlastivědného muzea v Olomouci (VMO). Stávající elektroinstalace byla
v plném rozsahu demontována a byla provedena kompletní výměna
stávajících silnoproudých a slaboproudých rozvodů (s výjimkou
sociálních zařízení v 1. PP, elektrorozvodů v kostele a Václavkově sále).
Silnoproudá elektroinstalace obsahovala nové osvětlení včetně osvětlovacích těles, zásuvkové rozvody, technologické rozvody a dálkové
ovládání ventilů ústředního vytápění. Slaboproudé rozvody zahrnovaly
provedení strukturované kabeláže, dodávku pobočkové ústředny, ka-

merový systém, elektrickou zabezpečovací a požární signalizaci, domácí telefony s elektrickým vrátným, rozvody pro audiovizuální techniku
a její dodávku. Součástí realizace elektroinstalace bylo obnovení původního vstupu z náměstí Republiky. Cílem navržených stavebních úprav
bylo zpřístupnit prezentační plochy VMO přímo z náměstí Republiky
a umožnit návštěvníkům průhled do nového vstupního sálu. |19, 22

BŘEZEN
1. 3.
Slavnostní otevření stavby Krajského operačního
a informačního střediska (KOPIS) za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje. Předmětem díla byla výstavba nové budovy Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje (HZS OK) v areálu HZS OK v Olomouci
na Schweitzerově ulici 91. V I. NP jsou garáže pro hasičskou techniku.
Ve II. NP jsou doplňkové prostory – šatny, pobytové místnosti, hygienické zařízení. Vlastní operační a informační středisko je umístěno
ve III. NP této budovy, je tvořeno operačním sálem, prostory pro
umístění technologie, kanceláří pro vedoucí pracovníky KOPISu
a sociálním zařízením. Ve IV. NP je technické zařízení budovy – kotelna a strojovna vzduchotechniky. Součástí stavby byla i mycí rampa pro
nákladní vozidla HZS OK. Stavba byla spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Morava. | 20, 23
1. 3.
Přijetí a ocenění medailistů Her V. letní olympiády
dětí a mládeže České republiky 2012. Jako poděkování mladým
sportovcům za dobrou reprezentaci, trenérům za jejich kvalitní a vytrvalou práci i rodičům za podporu jejich dětí ve sportovní činnosti
zorganizoval Olomoucký kraj přijetí a ocenění medailistů Her V. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky 2012 hejtmanem Olomouckého kraje. | 21
2.–4. 3.
Účast Olomouckého kraje na veletrhu DOVOLENÁ
OSTRAVA 2012. Veletrh regionálního charakteru se uskutečnil společně s 1. ročníkem výstavy Lázeňství. Na stánku Olomouckého kraje
byly prezentovány oba turistické regiony – Střední Morava a Jeseníky,
čemuž odpovídalo i grafické ztvárnění expozice s jejich bannery a logy.
Představilo se také 7 divů Olomouckého kraje vybraných v rámci 1. ročníku ankety v roce 2011. Oživením stánku byla prezentace hornického
skanzenu ze Zlatých Hor s ukázkou rýžování zlata.
6. 3.
Rada Olomouckého kraje schválila nefinanční partnerství v projektu Šance 2012. Projekt probíhající od srpna 2012 je
zaměřen na poskytování grantů na zahraniční odborné stáže až pro
20 absolventů VŠ institucí působících v Olomouckém kraji. Stáže
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probíhají především v členských státech EU v délce max. 6 měsíců.
Díky projektu získají absolventi schopnost prohloubit své znalosti
a navíc získat i potřebné zkušenosti v zahraničí.
6. 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 devátým 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 2012 bylo v rámci tohoto projektu v obcích na území
Olomouckého kraje rozmístěno 314 sběrových nádob na využitelné
složky komunálního odpadu v celkové hodnotě 3 150 000 Kč. Za celou dobu trvání již bylo v rámci projektu na území Olomouckého
kraje rozmístěno 3 913 sběrových nádob.
6. 3.
Rada Olomouckého kraje schválila partnerství
a spolupráci Olomouckého kraje na víceletém projektu „Rozvoj
sběru použitých elektrozařízení na území Olomouckého kraje“
realizovaném společně s autorizovanou společností ASEKOL s.r.o.
Cílem projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru a zpětného odběru použitých elektrických a elektronických zařízení od občanů Olomouckého kraje, který umožní naplnit
cíle stanovené Plánem odpadového hospodářství Olomouckého
kraje a splnění povinností stanovených výrobcům a dovozcům
elektrozařízení zákonem o odpadech.
6. 3.
Schválena krátkodobá strategie KIDSOK v letech
2012–2013 řešící problematiku finančního zajištění dopravní obslužnosti, tarifní integrace, dopravní integrace a výběrových řízení na dopravce.
Ukončení realizace stavby Domov seniorů POHODA
15. 3.
Chválkovice – Stravovací provoz. Předmětem díla byla rekonstrukce stravovacího provozu umístěného ve středním křídle stávající
budovy Domova seniorů POHODA v 1. PP a 1. NP, v rámci které byly
provedeny potřebné dispoziční úpravy provozu 1. NP, nově byla řešena
sociální zařízení, úprava zásobovacího systému na tabletový systém
a skladovacích prostor v 1. PP. Součástí stavebních prací bylo i požární
řešení, vytápění 1. NP objektu, zařízení vzduchotechniky, měření a regulace, plynové zařízení, slaboproudá a silnoproudá elektrotechnika,
a to včetně souvisejících prací. Součástí díla byly i inženýrské objekty
(přeložka vnitroareálového plynovodu, kanalizační přípojka) a provozní
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soubory (technologie vybavení kuchyně, zvedací zařízení). Část stávajícího technologického vybavení byla použita pro nový stravovací
provoz dle nového dispozičního uspořádání. Nový systém zásobování
byl zajištěn novým výtahem spojujícím 1. NP a 1. PP.
16. 3.
Jednání představitelů kraje se zástupci Společnosti všeobecného lékařství J. E. Purkyně, Společnosti praktického lékařství,
České lékařské komory a zástupců Moravští lékaři, družstvo ohledně
zajištění lékařské pohotovostní služby od dubna 2013 v souvislosti s novou legislativou.
17. 3.

III. ples Olomouckého kraje

19. 3.
Návštěva estonského velvyslance, pana Lembita
Uiba v rámci Česko-pobaltského podnikatelského fóra, kde pan
velvyslanec osobně představil svou zemi a upozornil účastníky na výhody obchodování s tímto takzvaným „baltickým tygrem“. ČeskoPobaltské podnikatelské fórum představilo Litvu, Lotyšsko a Estonsko
jako destinace vhodné pro podnikání, obchodování i investování.
Akci připravila Česko-Pobaltská obchodní komora ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje a Olomouckým
krajem. Fóra se zúčastnily téměř dvě desítky regionálních firem, které
zvažují navázání obchodních styků s pobaltskými zeměmi, popřípadě
hledají kvalifikovanou pracovní sílu v technických oborech. | 24
20. 3.
Vydání Nařízení Olomouckého kraje č. 2/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Bílá Lhota a její ochranné pásmo
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky.
20. 3.
Vydání Nařízení Olomouckého kraje č. 3/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Černé jezero a její ochranné
pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky.
20. 3.
Vydání Nařízení Olomouckého kraje č. 5/2012, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Království a její ochranné pásmo
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace. | 25
20. 3.
Vydání Nařízení Olomouckého kraje č. 6/2012, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Na hadci a její ochranné pásmo
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace. | 26
20. 3.
Vydání Nařízení Olomouckého kraje č. 7/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Pod Rudným vrchem a její
ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní
památky. | 27
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20. 3.
Vydání Nařízení Olomouckého kraje č. 8/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Poláchovy stráně – Výří skály
a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní
památky.
20. 3.
Vydání Nařízení Olomouckého kraje č. 9/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Protivanov a její ochranné pásmo
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky.
20. 3.
Vydání Nařízení Olomouckého kraje č. 4/2012, kterým
se vyhlašuje přírodní památka Dolní a Prostřední Svrčov a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky.
20. 3.
Vydání Nařízení Olomouckého kraje č. 10/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Týn nad Bečvou a její ochranné
pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky.
20. 3.
Vydání Nařízení Olomouckého kraje č. 11/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka U žlíbku a její ochranné pásmo
a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky.
21. 3.
Dvě přednášky na téma „Obnovitelné zdroje energie, druhotné zdroje, palivové články“ pro studenty 3. ročníku
Gymnázia Olomouc – Hejčín a pro studenty 2. a 3. ročníku Reálného
gymnázia a ZŠ města Prostějova. Přednášející Ing. Marek Baláš
z Energetického ústavu fakulty strojního inženýrství VUT Brno
seznámil studenty s rozdělením zdrojů energie, jejich vlastnostmi
a možným využitím. | 28
21.–24. 3. Účast Olomouckého kraje na veletrhu MITT MOSKVA
2012. Největší jarní veletrh cestovního ruchu v Rusku určený
především pro odbornou veřejnost. Velký zájem byl o lázeňství, hrady
a zámky, architektonické památky, ale i o možnosti sportovního vyžití
– turistiku, cykloturistiku a lyžování.
24. – 25. 3. Chovatelská přehlídka trofejí jelenů a daňků.
Ve městě Jeseníku se za podpory Olomouckého kraje konala pro
veřejnost chovatelská přehlídka trofejí jelenů a daňků ulovených
v předchozím roce v honitbách oblastí chovu, které byly vymezeny
v roce 2011 rozhodnutím krajského úřadu. Oblast chovu jelena
evropského „Jeseníky – sever“ tvoří 20 honiteb o celkové rozloze cca
27 tis. ha, další jelení oblast „Rychleby“ tvoří 18 honiteb o celkové
rozloze cca 25 tis. ha a oblast chovu daňka skvrnitého „Stará Červená
Voda“ tvoří 8 honiteb o celkové rozloze cca 10 tis. ha. Krajský úřad
doporučuje vhodná chovatelská opatření k dodržení normovaných
stavů zvěře a cílenému zvyšování její chovné hodnoty. Účelem

přehlídky bylo hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené
zvěře. | 29
26. 3.
Olomoucký kraj zahájil stavbu obchvatu Čechy –
Domaželice v okrese Přerov. Olomoucký kraj vybuduje spojnici
Přerova a Bystřice pod Hostýnem – obchvat obcemi Čechy a Domaželice. Stavba s celkovým rozpočtem téměř 360 mil. Kč je financována
z finančních prostředků Regionálního operačního programu Střední
Morava. Na téměř čtyřkilometrovém úseku komunikace vyroste šest
mostů. Nový obchvat by měl být dokončen v listopadu roku 2013. | 30
27.–28. 3. Velikonoční jarmark v budově Regionálního centra
Olomouc. Jednalo se o prodejní výstavku tradičních ručních výrobků
uživatelů sociálních služeb příspěvkových organizací zřizovaných
Olomouckým krajem.
27. 3.
Úvodní konference k projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“ ve Wroclawi za účasti
představitelů a významných hostů jednotlivých partnerů, oficiální
zahájení projektu. Projekt je realizován s dalšími osmi partnery
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013. | 31
28. 3.
Pedagog Olomouckého kraje, akce jejíž vyhlášení se
konalo v Městském divadle Prostějov. Cílem druhého ročníku ankety
bylo ocenit vybrané pedagogy středních škol, vyšších odborných škol,
speciálních škol a základních uměleckých škol se sídlem v Olomouckém kraji za jejich práci a zároveň vhodnou formou připomenout
široké veřejnosti významnou úlohu učitelů v naší společnosti. | 32, 33
28.–30. 3. Účast Olomouckého kraje na veletrhu UITT KYJEV
2012. Největší jarní veletrh cestovního ruchu na Ukrajině určený pro
odborníky i širokou veřejnost. Zájem byl především o hrady, zámky,
církevní památky a lázeňská centra včetně ubytovacích možností.
Olomoucký kraj získal na tomto veletrhu Certifikační diplom za aktivní přístup.
30. 3. – 1. 4. Účast Olomouckého kraje na veletrhu GLOB KATOWICE
2012. Největší veletrh cestovního ruchu v Polsku v jarní sezóně, kterého
se zúčastnilo cca 250 vystavovatelů ze 14 zemí. Olomoucký kraj se
veletrhu v Katowicích zúčastnil podruhé společně se statutárním
městem Olomouc, které hradilo veškeré výdaje spojené s expozicí
v rámci svého projektu „Po stopách sv. Jana Sarkandera“.
30. 3. – 1. 4. Účast Olomouckého kraje na veletrhu FOR BIKES
PRAHA 2012. Jediný jarní veletrh cyklistiky pořádaný v hlavním
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městě ČR přinášející nové trendy pro jízdu na kole v přírodě i ve městě.
Olomoucký kraj se zde prezentoval v samostatné expozici na ploše
2
12 m . Veletrhu se jako partneři zúčastnili také zástupci Rychlebských
stezek, o jejichž nabídku byl největší zájem. Návštěvníci se dále
dotazovali na konkrétní cyklotrasy v regionu a nabídku ubytování
v kempech a penzionech.
V březnu se konal druhý ročník soutěže žáků regionálních středních škol o studijní pobyt v zahraničí. Soutěž byla organizovaná
ve spolupráci s neziskovou dobrovolnickou organizací AFS
mezikulturní programy, o.s. Studijní pobyt vítěze soutěže se uskutečnil v Mexiku v termínu od srpna 2012 do ledna 2013.

DUBEN
1. 4.
KIDSOK na základě Dodatku č. 1 ke zřizovací listině,
schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením
č. UZ/23/17/2012 ze dne 27. 2. 2012, převzal činnosti týkající se
ekonomiky veřejné dopravy a oprávnění organizace jednat ve
věcech technických a provozních v rámci smluv, které Olomoucký kraj uzavírá s dopravci při zajištění dopravní obslužnosti na území
Olomouckého kraje. Doplnění zřizovací listiny přispělo k naplnění
hlavního záměru pro činnost samostatného organizátora, tj. řízení
dopravy z jednoho místa.
1. 4.
10. výročí vzniku Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.,
(dále jen SSOK) je příspěvkovou organizací zřízenou Olomouckým
krajem. Jejím předmětem činnosti je správa a údržba silnic II. a III. tříd,
které jsou v majetku Olomouckého kraje, včetně investiční činnosti
prováděné na spravovaném majetku, muzeální činnost a v rámci
doplňkové činnosti zejména údržba silnic I. tříd.
2. 4.
Do evidence územně plánovací činnosti byla vložena
„Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské
aktivity v rozvojové oblasti RO1 Olomouc, Šternberk, Uničov,
Litovel – po aktualizaci č. 1 ZÚR OK“.
4. 4.
Slavnostní večer předávání cen Olomouckého kraje
za přínos v oblasti kultury za rok 2011 v Moravském divadle

v Olomouci. Ceny získali: kategorie Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) Vladimír Vraňovský, hudebník, hudební
pedagog, a Jaroslav Hutka, folkový hudebník, skladatel, písničkář,
kategorie Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního
umění – oblast hudby kapela „Létající rabín“, kategorie Cena za
výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast
výtvarného umění Dagmar Koverdynská, sochařka, kategorie Cena
za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast
divadla Renáta Mrózková, baletka, kategorie Cena za výjimečný
počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast filmu, rozhlasu
a televize DVD Osobnosti Olomouckého kraje, Agentura Laffayette,
o. s., kategorie Cena za výjimečný počin roku v oblasti profesionálního umění – oblast literatury Festival „Město čte knihu“, Městská
knihovna Šumperk, kategorie Cena za výjimečný počin v oblasti
neprofesionální umělecké činnosti Motýli Šumperk, dětský pěvecký
sbor, kategorie Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot „Expozice času“ Šternberk, město Šternberk a vybudování lapidária v zámku Hustopeče nad Bečvou, městys
Hustopeče nad Bečvou, Cena osobnost roku v oblasti kultury kapela
Priessnitz, podíl na vzniku a propagaci filmu Alois Nebel. | 34, 35
4. 4.
Seminář a konzultační den pro žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007–2013. Seminář se konal v prostorách Krajského
úřadu Olomouckého kraje a nabídl účastníkům aktuální informace
o programu a témata, která jim pomohla předložit kvalitní projektové
žádosti v rámci dalšího kola výzvy. V odpolední části pak mohli účastníci konzultovat svoje konkrétní připravované projektové žádosti.
6. 4.
Jednání zástupců Olomouckého kraje, vedení Odborného léčebného ústavu Paseka, p. o., s řediteli krajských poboček
zdravotních pojišťoven k otázce zajištění následné rehabilitační
péče po aplikaci nové legislativy účinné od dubna 2013.
12. 4.
Slavnostní otevření stavby Vlastivědné muzeum v Olomouci – Tvorba stálých expozic za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje. Předmětem díla bylo vytvoření dvou tematických
stálých expozic v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci,
expozice přírodopisu a historická expozice. Expozice přírodopisná
sestává ze dvou oddílů Neživé přírody a oddílu Živé přírody umístěných ve 2. patře hlavního objektu muzea. Historická expozice byla
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vymezena plochou dvou sálů o celkové výměře 400 m , kde je
tematicky uspořádané vyprávění o deseti stoletích historických
událostí, které se nedotýkaly pouze samotné Olomouce, začíná ale již
úvodem volnou částí expozice věnovanou, v prostorách schodiště
a chodby, proměnám Olomouckého kraje. Obě expozice zahrnují
také osvětlení sálů a vitrín, dioramata, zvukový systém s dotykovou
obrazovkou, přenosný audio systém, přehrávač hudby s reproduktory, PC s plochou obrazovkou, dataprojektory, multimediální a audiovizuální techniku. Díky velkorysé podpoře Olomouckého kraje se muzeum proměnilo v kulturní instituci hodnou 21. století. Nový reprezentativní vstup, moderní multifunkční sály a expozice vybavené
špičkovou audiovizuální technikou a množstvím interaktivních prvků,
tyto muzejní expozice řadí mezi nejzdařilejší v Evropě. | 36, 37
13. 4.
Workshop na téma „Sociální intervence v zorném
úhlu pomáhajícího – případová studie. V rámci realizace individuálního projektu „Zajištění integrace příslušníků romských komunit“, reg. č. CZ.1.04/3.2.00/15.00005, zrealizoval Olomoucký kraj
v pořadí již druhý projektový workshop. Na workshopu vystoupili
zástupci organizací, kteří pracují v rámci projektu a působí přímo v terénu. Terénní pracovníci představili celkem osm případových studií,
které přibližovaly jejich úspěšné působení v terénu, ale i obtížné
a problémové momenty, kterým při své práci čelí. Workshop ukázal,
že terénní sociální práce je ku prospěchu všem občanům bez ohledu
na jejich etnickou příslušnost a je nápomocna zejména v tíživých
životních situacích, ve kterých se mnozí občané ocitají ne vlastním
zaviněním.
16.–18. 4. Oficiální návštěva delegace z partnerského regionu
Würzburg, zasazení stromu přátelství v Arboretu Bílá Lhota. | 38
17. 4.
Rada Olomouckého kraje schválila poskytnutí příspěvků z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2012. Žadateli o finanční
podporu z výše zmíněného programu byly školy a školská zařízení
zařazená do rejstříku škol a školských zařízení a do rejstříku školských
právnických osob sídlící v Olomouckém kraji. Celková finanční částka
určená k rozdělení byla 440 000 Kč. Celkem bylo podpořeno
21 projektů.
17.–22. 4. Chovatelská přehlídka trofejí jelenů a kamzíků.
V obci Bludov na Šumpersku se za podpory Olomouckého kraje
chovatelská přehlídka trofejí jelenů a kamzíků, ulovených v předchozím roce v honitbách oblastí chovu. Oblast chovu zvěře kamzíka
horského „Hrubý Jeseník“ byla vymezena v roce 2004 rozhodnutím
krajského úřadu na obvodu 19 honiteb na území Olomouckého

a částečně Moravskoslezského kraje o celkové rozloze cca 31 tis. ha.
Oblast chovu pro jelena evropského „Králický Sněžník“ ze 16 honiteb
na území Olomouckého kraje a částečně Pardubického kraje o celkové rozloze cca 33 tis. ha a oblast chovu „Jeseníky – jih“ z 12 honiteb o celkové rozloze 21 tis. ha vymezil krajský úřad v roce 2011.
19. 4.
Dvě přednášky na téma „Energetické zdroje v ČR –
OZE a fosilní zdroje energie“ pro studenty 3. a 4. ročníku SPŠE
v Mohelnici, obor Silnoproudá elektrotechnika a pro studenty
nástavbového studia učebního oboru Elektrotechnik na SŠ technické
v Mohelnici. Přednášející Ing. Jan Koloničný, Ph.D., z Výzkumného
energetického centra při VŠB – Technická univerzita Ostrava. Předmětem přednášky byla struktura primárních zdrojů energie, jejich
využití a současné zásoby. Dále pak problematiky ročního využití
instalovaného výkonu jednotlivých druhů OZE. | 39
20. 4.
Zahájení letní kampaně Tour Areny Olomouckého
kraje. V prostorách Arcibiskupského paláce v Olomouci se uskutečnila tisková konference k zahájení letní turistické kampaně v rámci
projektu „Marketingové aktivity Olomouckého kraje“. Představeny
byly novinky pro letní sezonu a zástupci médií pak měli možnost
prohlédnout si i prostory Arcibiskupského paláce. Roadshow probíhala od 26. dubna do 31. května v 10 městech České republiky, Polska
a Slovenska. Během 10 prezentačních dnů navštívilo Tour Arenu
téměř 5 700 zájemců o turistické informace z našich turistických
regionů Střední Morava a Jeseníky. | 40
23. 4.
Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje v území
obce s rozšířenou působností Lipnicko. | 41, 42, 43
23. 4.
Spuštění internetové stránky http://www.kidsok.cz.
V rámci poskytování komplexních informací o veřejné dopravě z jednoho místa je cestující veřejnosti na jmenovaném webu nabídnut
ucelený soubor informací o aktualitách ve veřejné dopravě, jízdní řády, tarify a smluvní přepravní podmínky IDSOK, zónové uspořádání,
kontaktní informace na organizátora a dopravce poskytující přepravní služby v integrované dopravě na území Olomouckého kraje a další.
24.–26. 4. Na zasedání České asociace organizátorů veřejné
dopravy (ČAOVD) v Liberci byla organizace KIDSOK přijata za
plnohodnotného člena tohoto sdružení s republikovou i evropskou
působností. Cílem činnosti ČAOVD na celostátní úrovni je podporovat rozvoj veřejné dopravy a její preferenci před individuální automobilovou dopravou, dosáhnout jednotné podmínky pro provoz
integrovaných dopravních systémů v ČR a podporovat rozvoj integrace ve veřejné dopravě a v rámci mezikrajských systémů.
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24.–26. 4. Mezinárodní veletrh investic, financí, realit a technologií pro města a obce URBIS INVEST nabídl ucelený přehled
investičních příležitostí v ČR. Společně s Olomouckým krajem se
na brněnském výstavišti prezentovala města Olomouc, Přerov, Litovel
a Zábřeh. | 44

30. 4.
Ukončení realizace stavby Realizace energeticky
úsporných opatření – ZŠ a DD Zábřeh. Předmětem díla bylo
zateplení fasády, výměna otvorových výplní a zateplení podlahy půdy.
Celkové náklady na akci byly 16 468 000 Kč. Stavba byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí.

25. 4.
Seminář s názvem „Energeticky úsporná opatření
na budovách – metoda EPC“ byl uspořádán v kongresovém sále KÚ
Olomouckého kraje. Seminář byl určen pro 30 zástupců samosprávných celků OK a příspěvkových organizaci OK. Přednášející Ing.
V. Sochor, zástupce společnosti SEVEn o.p.s., a Ing. Miroslav Marada
zástupce společnosti ENESA a.s. informovali přítomné o principech
metody EPC, o výhodách, nevýhodách a specifikaci procesu přípravy
a realizace veřejných zakázek na poskytovatele energeticky úsporných opatření na budovách, dále o současném stavu a očekávaném
vývoji využívání metody EPC a dalších aspektech jejího využití. | 45

Od dubna do prosince 2012 se na území Olomouckého kraje
realizovala osvětová aktivita s názvem Pojďte s námi do lesa. Na
realizaci se podílelo 13 subjektů angažujících se v oblasti EVVO. Z akcí
se jednalo například o výukové ekoprogramy v lesním ekosystému,
dny lesa, dvoudenní Oslavy lesa na Floře v Olomouci, vycházky s lesním pedagogem, přednášky a besedy, exkurze aj. Cílem bylo zvýšit
povědomí veřejnosti o trvale udržitelném obhospodařování lesů,
ochraně přírody a posílit trvale udržitelný vývoj všech typů lesů k užitku současných i budoucích generací.

26. 4.
Návštěva velvyslance Ázerbájdžánu Tahira Tagizadeha a starosty města Ganja (Ázerbájdžán) v Olomouckém kraji,
podpis Společné deklarace o založení partnerských vztahů. | 46
26. 4.
Setkání regionalistů kraje s obcemi s rozšířenou působností se uskutečnilo v Přerově. Obsahem jednání byly informace
o přípravě na nové programové období EU 2014–2020 jak na národní, tak na krajské úrovni. Setkání se zúčastnilo celkem 29 regionalistů. | 47
27. 4.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo „Seznam
vybraných staveb pro cyklodopravu doporučených k finanční
podpoře z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2012“. Olomoucký kraj se zabývá systematicky podporou cyklodopravy již od
roku 2004. Částkou 7 405 903 Kč přispěl v roce 2012 kraj 12 obcím
na výstavbu nových cyklostezek.
27. 4.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo rozdělení
příspěvků z Programu obnovy venkova z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2012. Celkem bylo podáno 328 žádostí, příspěvky
v celkové výši 60 mil. Kč byly poskytnuty 207 žadatelům. Realizace
projektů probíhala v průběhu celého roku 2012.
30. 4.
Poskytnutí účelové finanční dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje. Zastupitelstvo Olomouckého kraje
schválilo poskytnutí účelové finanční dotace na realizaci opatření
v oblasti infrastruktury vodovodů a kanalizací 17 obcím v celkovém
finančním rozsahu 48,7 mil. Kč.

40

Výroční zpráva Olomouckého kraje

KVĚTEN
2. 5.
Seminář s názvem „Problematika a administrace
náležitostí při centrálním nákupu elektrické energie a zemního
plynu“. V kongresovém sále KÚ Olomouckého kraje se uskutečnil
odborný seminář pro zástupce příspěvkových organizací Olomouckého kraje. Cílem semináře bylo doplnit některé detailní informace
související s administrací dodavatelský smluv na sdružené služby při
dodávce elektřiny a plynu. Lektorsky byl seminář zajištěn zástupci
centrálních dodavatelů elektřiny a plynu pro Olomoucký kraj. | 48
4. 5.
Konference Perspektivy sociální integrace. V olomouckém Divadle hudby se konala konference s názvem Perspektivy
sociální integrace, na které se organizačně spolupodílel odbor sociálních věcí KÚ. Na akci vystoupila řada předních odborníků, kteří se
v České republice zajímají o oblast pomoci a podpory osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením. Mezi účastníky
konference byla např. Klára Šimáčková – Laurenčíková, Ondřej Liška,
ředitel Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni Jan
Černý a koordinátor Centra podpory inkluzivního vzdělávání Libor
Daňhel. V odpoledním panelu, zaměřeném na perspektivy sociální
integrace, byl mezi panelisty předseda Společenství Romů na Moravě
Karel Holomek, ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek a ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. Úvodní slovo
přednesla zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika Šimůnková.
5. 5.
Návštěva velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví J. E. Marii-Pii Kothbauer v Olomouckém kraji, setkání se zástupci Olomouckého kraje. | 49
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5.–6. 5.
Jízda zvláštního historického motorového vlaku
na trati Kojetín – Tovačov (motorový vůz M240.0113 „Singrovka“
s přípojným vozem Blm) u příležitosti konání psích závodů Kirican Disk
Dog Freestyle v Tovačově a modelářské výstavy Plastic People of
Tovačov, které organizovalo občanské sdružení Kroměřížská dráha
za finančního přispění Olomouckého kraje. | 50
10.–11. 5. Dny Olomouckého kraje v Opoli. Ve dnech 10. a 11. 5.
2012 proběhla na hlavním opolském náměstí, na Rynku, prezentační
akce pod názvem Dny Olomouckého kraje v Opoli. Tato prezentace byla
jednou z aktivit projektu „Cestování časem“, který je realizován v rámci
Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2007–2013. Na náměstí se prezentoval Spolek řemesel
ručních ze Štěpánova. Na náměstí bylo rovněž umístěno pódium,
na kterém probíhal celodenní program provázený ukázkami folklórních
vystoupení lidového souboru Hatě Tovačov a lidové hudby Hanácké
žudro. Dále byly na náměstí prezentovány atraktivity zapojené do turistického produktu „Stezka času“, ukázky řezbářství (Muzeum kočárů
v Čechách pod Kosířem), rýžování zlata (Zlatorudné mlýny) a prezentace tradičních produktů – Olomoucké tvarůžky. Po celý den také
probíhal doprovodný program ve formě her a soutěží pro děti.
10.–11. 5. Vědecká knihovna v Olomouci pořádala mezinárodní konferenci Sémantické technologie v knihovnách: od textu ke struktuře – od slova k významu. Konference, která byla
součástí setkání poskytovatelů služby EOD, se účastnilo přes 60 zástupců paměťových institucí a univerzit z 12 zemí Evropy. Služba EOD
nabízí možnost objednat si digitální kopie knih, u kterých již vypršela
autorská práva, a VKOL patří mezi největší přispěvatele do společné
databáze digitalizovaných dokumentů. Například v roce 2011 vyřídila
98 požadavků, což ji řadí na čtvrté místo mezi všemi poskytovateli. | 51
10.–12. 5. Účast Olomouckého kraje na veletrhu RegionTour
Expo Trenčín 2012. Jednalo se o 1. ročník přeshraničního veletrhu
cestovního ruchu, kde se prezentovaly jednotlivé regiony České
republiky a Slovenska. Olomoucký kraj vystavoval ve společné ex2
pozici moravských krajů o rozloze 40 m . Zájem byl především o cykloturistiku a poznávací turistiku. Souběžně s veletrhem probíhala také
prezentace řemesel na Trenčínském hradě.
10. 5.
Spolupořádání Dne Evropy (se statutárním městem
Olomoucí) v rámci podpory střediska Europe Direct a MEIS. | 52
10. 5.
Návštěva maršálka Dolnoslezského vojvodství, pana Rafala Jurkowlaniece v Olomouckém kraji a setkání s politickými
představiteli, zástupci sportu a médií Olomouckého kraje – propagace EURO 2012. | 53

54

10. 5.
Odborná exkurze zástupců Olomouckého kraje do
Opolského vojvodství s tématem zpracování komunálního odpadu.
11. 5.
1. slavnostní předání certifikátů regionální značky
Moravská Brána. V Olomouckém kraji vznikla třetí a poslední
regionální značka, která působí na území Hranicka a Lipenska.
Koordinátor značky Hranická rozvojová agentura získala na rozvoj
značky finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje.
14. 5.
Olympia Hledá talenty II a Čenda hledá supertalent
2. ročník. Rodinné pasy a Olympia Olomouc společně uspořádaly
2. ročník talentové soutěže „Olympia Hledá talenty II a Čenda hledá
supertalent 2. ročník“, do které se přihlásilo 150 mladých zpěváků,
tanečníků, ale i žonglérů z Olomouckého kraje. Do finále soutěže,
která se konala dne 14. 5., postoupila dvanáctka kluků a holek.
Vítězem se stala dívčí taneční skupina Aysun, která zaujala svým
exotickým tancem s africkými motivy.
15. 5.
Zásobník projektových námětů externích subjektů
z území Olomouckého kraje – obcí a mikroregionů, podnikatelů
a neziskových organizací – byl po zkušebním provozu předán do užívání krajskému úřadu. Dotační poradenství je v současnosti poskytováno pro více než 1000 projektových námětů uložených v databázovém systému.
16. 5.
Seminář „Energeticky úsporná opatření v osvětlovacích soustavách“, kterého se zúčastnili zástupci obcí a měst
Olomouckého kraje, zástupci příspěvkových organizací Olomouckého kraje a odborná i laická veřejnost. Přednášejícími byli p. Michal
Staša, zástupce společnosti SEVEn o.p.s., a p. Hynek Bártík, zástupce
společnosti Philips ČR, s.r.o., a místopředseda Společnosti pro rozvoj
veřejného osvětlení. V rámci semináře byly představeny moderní technologie, jak na rekonstrukce veřejného osvětlení, tak i moderní zdroje
světla pro hospodárný provoz interiérových osvětlovacích soustav.
17. 5.
Druhé místo v desátém ročníku Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis 2011 v kategorii Muzejní výstava roku 2011
získala expozice Vlastivědného muzea Jesenicka „Čarodějnické procesy v 17. století na Jesenicku“. | 54
17. 5.
Vyhlášení vítězů soutěže Podnikavá hlava. Vítězem
třetího ročníku soutěže, kterou vyhlašuje Vědeckotechnický park
Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Olomouckým
krajem, se stala Kamila Báťková s projektem Výroba bylinkových
sirupů. Ve speciální kategorii, vyhlašované Olomouckým krajem,
Podnikatel v sukních zvítězila Veronika Mikalová s projektem
„Filmová párty“.
Výroční zpráva Olomouckého kraje
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18.–20. 5. Účast Olomouckého kraje na veletrhu Za sluncem
OPOLE 2012. Regionální veletrh se každoročně koná na hlavním
opolském náměstí s bohatým kulturním programem a vysokou
návštěvností (cca 10.000 návštěvníků). Návštěvníci se nejvíce zajímali
o nabídku aktivní dovolené v Jeseníkách, lázeňství, město Olomouc,
církevní památky, hrady a zámky a nabídku ubytovacích zařízení.
Zajímali se rovněž o zahradnické výstavy Flora Olomouc, Pivní festival
v Olomouci a Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. | 55
21. 5.
Podpora Olomouckého kraje požadavkům Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ) na zvýhodnění nezaměstnaností postižených regionů, mj. prostřednictvím navýšení finančních prostředků na rozšíření počtu pracovních míst v rámci veřejně
prospěšných prací. Po společném jednání se Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR rozhodlo požadavku vyhovět, tj. od 1. 1. 2013
poskytnout samosprávám na Jesenicku 210 pracovníků v rámci
institutu veřejně prospěšných prací s dotací 8 000 Kč měsíčně
na jednu pracovní pozici.
21. 5.
Slavnostní předávání Zlatých plaket prof. Janského
bezpříspěvkovým dárcům krve.
22. 5.
Informační seminář k pořizování územně analytických podkladů obcí pro úřady územního plánování Olomouckého
kraje k problematice pořizování 2. úplné aktualizace ÚAP obcí.
23. 5.
Kulatý stůl – příležitosti pro podnikání v Srbsku, seminář pro podnikatele o možnostech spolupráce za spolupořádání
Olomouckého a Jihomoravského kraje v Olomouci.
24. 5.
Devátý ročník kulatého stolu Obchodní příležitosti
a možnosti investic v Srbsku. Seminář, pořádaný Olomouckým
krajem ve spolupráci s krajem Jihomoravským, se tentokrát zaměřil
na aktuální otázky uznávání evropských certifikátů nebo problematiku homologace výrobků dodávaných do Srbska. Kulatý stůl pomáhá
jak začínajícím podnikatelům, kteří mají zájem obchodovat se
Srbskem, tak firmám, které již udržují obchodní vztahy se srbskými
podniky. Kulatého stolu se za dobu své existence zúčastnilo 231 firem. Akce přímo napomohla 24 firmám v podnikatelské činnosti.
25. 5.
Ukončení realizace stavby III/44311 Dolany – průtah
II. etapa. Předmětem díla byla rekonstrukce silnic v centrální části
obce, kde v místě křížení byla vybudována nová okružní křižovatka,
točna pro autobusy a místní komunikace u nákupního centra.
Součástí rekonstrukce silnice byly vyvolané přeložky inženýrských sítí,
vybudování bezbariérových chodníků, vybudování nových autobu-
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sových zálivů včetně přístřešků a sadové úpravy. Financování této
stavby bylo rozděleno mezi Olomoucký kraj a obec Dolany.
25.–27. 5. BAMBIRIÁDA 2012 – největší přehlídka činnosti občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží a středisek volného času se uskutečnila v Zábřehu ve Wolkerových sadech za finanční podpory Olomouckého kraje ve spolupráci mj. s Armádou ČR,
Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje a Českou radou
dětí a mládeže. Na akci se podílelo více jak 220 organizátorů. | 56, 57
25. 5. – 25. 9. Výstava Umění z času lovců. Výstava představila
prostřednictvím velkoformátových fotografií nejvýznamnější umělecké skvosty evropského paleolitu. Na výstavu byla také zapůjčena
vzácná rytina ženy na mamutím klu, tzv. Předmostská venuše, nalezená před více než 100 lety na známé lokalitě lovců mamutů v Předmostí u Přerova. | 58
29.–30. 5. Výroční akce Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013
v Jarnołtówku za účasti radní Olomouckého kraje Mgr. Evy Pavličíkové. Jejím cílem bylo seznámit veřejnost a osoby zapojené do implementace programu s jeho dosavadními výsledky. Akce také nabídla
zajímavá setkání s realizátory některých uskutečněných projektů.
30. 5.
9. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007–2013 v Prudniku, kterého se
zúčastnila radní Olomouckého kraje Mgr. Eva Pavličíková.
30. 5.
Kulatý stůl k problematice nezaměstnanosti na Jesenicku se uskutečnil za účasti nejdůležitějších regionálních partnerů
(vedení Olomouckého kraje, úřady práce, hospodářské komory, zástupci obcí, sdružení a odborů). Hlavními projednávanými tématy bylo
rušení pracovních míst v institucích veřejné správy na Jesenicku, řešení
nedostatku ploch pro rozvoj podnikání, intervence za vybudování analytického útvaru Úřadu práce ČR v Jeseníku atd. Setkání na Jesenicku
jsou realizována v pravidelných intervalech od počátku roku 2010. | 59
30. 5.
Společné jednání Výborů pro regionální rozvoj Olomouckého kraje a Opolského vojvodství v Jeseníku na téma
hospodářského rozvoje, inovací, podpory podnikání a řešení nezaměstnanosti.
30. 5.
Slavnostní otevření cyklostezky v Jeseníku. Na 1,6 kilometru dlouhý úsek cyklostezky Olomoucký kraj přispěl 1 mil. Kč.
Zhruba 4 mil. Kč získalo město Jeseník ze státní dotace, 1 mil. Kč za-
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platilo z městského rozpočtu. Celá cyklistická stezka v délce více než
3 km na trase z Bobrovníku přes centrum města Jeseník směrem
k České Vsi bude dokončena a otevřena přibližně na podzim roku 2013
a vyžádá si cca 17 mil. Kč. | 60
31. 5.
V tomto měsíci byly ukončeny aktivity v projektu Vzdělávání v eGON Centru Olomouckého kraje, který byl spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Rozpočet projektu byl 2,3 mil. Kč a v období realizace projektu
(2010–2012) bylo podpořeno z řad zaměstnanců krajského úřadu
případně jeho příspěvkových organizací více jak 770 osob a bylo
vyškoleno 4664 absolventů.
31. 5.
9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Praděd v Staniszcze Wielkie za účasti zástupce Olomouckého kraje. Z 22 projektů s dopadem na území Olomouckého kraje
bylo k financování schváleno 18 mikroprojektů s celkovou dotací
175 tis. EUR.
V květnu byl za účasti náměstka hejtmana pro oblast školství
Ing. Pavla Sekaniny, děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci Doc. Jiřího Lacha a vedoucího odboru školství Mgr. Miroslava Gajdůška, MBA, zahájen projekt Olomouckého kraje –
Inovace výuky československých a českých dějin 20. století
na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

ČERVEN
1. 6.
Dětský den v Lázních Slatinice. V areálu měly děti
připraven skákací hrad, plnily zajímavé úkoly, vyzkoušely si, jaké je to
být hasičem. Děti a rodiče měli současně možnost se vydat do Čarovného lesa na Mánesově stezce. | 61
1. 6.
Sdružení OK4Inovace, které Olomoucký kraj založil
za účelem realizace a následné podpory inovačních procesů v Olomouckém kraji, uspořádalo Fórum zaměřené na informační a komunikační technologie. | 62
1. 6. – 31. 12. Seminář „Psychologická první pomoc I. a II., Dlouhodobé potřeby osob po prožitém traumatu“. V rámci implementace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb byly realizovány tři dvoudenní semináře zaměřené na základy krizové intervence a způsoby poskytování krizové pomoci, určený pro pracovníky
v pomáhajících profesích.
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4. 6.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „V Olomouckém
kraji jsem doma. A vždycky budu!“, jejímž garantem je sdružení
OK4Inovace. | 63
5. 6.
Vydání Nařízení Olomouckého kraje č. 12/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Lesy u Bezuchova a její ochranné
pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky. | 64
5. 6.
Vydání Nařízení Olomouckého kraje č. 13/2012, kterým se vyhlašuje přírodní památka Přestavlcký les a její ochranné
pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky. | 65
5. 6.
Vydání Nařízení Olomouckého kraje č. 14/2012, kterým se mění vyhláška Okresního národního výboru v Prostějově
o chráněných přírodních výtvorech ze dne 21. června 1990 a vyhláška
Okresního národního výboru v Prostějově o chráněných přírodních
výtvorech ze dne 27. září 1990 (zrušení 2 zvláště chráněných území –
přírodní památky Prameniště Hamerského potoka U velké jedle
a přírodní památky Pod panským lesem).
6. 6.
Ukončení realizace stavby Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681 – Dílny
pro praktickou výuku. Předmětem díla byla výstavba nového jednopodlažního objektu – dílen – pro praktickou výuku, sestávající z hlavní
jednotrakční dílny, skladového přístavku a spojovací chodby zajišťující
napojením na stávající objekt budovy školy, včetně úprav vstupu a rekonstrukce stávajícího sociálního zařízení pro potřeby dílen v návazném prostoru 1. NP stávajícího objektu školy. Strojní vybavení dílen bylo
použito ze stávajícího inventáře školy. Součástí stavby bylo rozmístění
strojů včetně jejich napojení, vytápění objektu a přípojky vody, plynu,
elektro, které jsou propojeny na rozvody ve stávajícím objektu školy.
8. 6.
Debata s Ing. Petrem Očkem, Ph.D., z Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR – realizováno sdružením OK4Inovace.
4. 6.
Prezentace turistických atraktivit Olomouckého kraje ve Vídni na tiskové konferenci v rámci Gastrofestivalu chutí a zážitků
– součást projektu z IOP „Významné kulturní akce a cíle východní části
České republiky“.
5. 6.
Dotisk samolepek na vchodové dveře obytných domů a příručky Posouzení bezpečnosti obytného domu z pohledu prevence kriminality. Pro velký zájem byl v roce 2012
proveden dotisk čtyř druhů informativních samolepek, které jsou
určeny na vchodové dveře, zadní dveře, kolárny a sklepní prostory
obytných domů, motivující obyvatele ke spoluzodpovědnosti
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za ochranu vlastního majetku a osob. Dále byl proveden dotisk
interaktivní příručky pro domovníky a správce nemovitostí, která
nabízí prostřednictvím obrázkových schémat doporučený postup pro
posouzení a odstranění rizikových faktorů objektu.
7. 6.
Odborný seminář s problematikou sjednávání distribučních parametrů pro odběry plynu v kategorii velkoodběr,
který byl vyvolán nutností zvýšení informovanosti zástupců příspěvkových organizací Olomouckého kraje při sjednávání distribučních
parametrů (roční rezervovaná kapacita) pro odběr plynu v kategorii
odběru nad 630 MWh/rok. Seminář byl určen pro zástupce příspěvkových organizací Olomouckého kraje, které odebírají plyn v kategorii velkoodběr. Lektorsky byl seminář zajištěn týmem odborníků
distributora plynu, společnosti SMP Net, s.r.o.
8. 6.
Ukončení prací na zviditelnění hradu Helfštýn ze
směru od Moravské brány. Bylo zrealizováno skácení části lesního
porostu okolo hradeb hradu Helfštýn, čímž došlo ke zviditelnění hradu a tím i ke zvýšení jeho atraktivity. | 66
11.–18. 6. „Vesnice Olomouckého kraje roku 2012“. Hodnotitelská komise Krajského kola soutěže navštívila všech 20 přihlášených
obcí z pěti okresů Olomouckého kraje. Komise měla deset členů
a jejím předsedou byl Jiří Řezníček, starosta obce Tučín. | 67
12. 6.
Uzavření smlouvy o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů mezi Olomouckým krajem a Agenturou pro
podporu podnikání a investic CzechInvest. Jedná se o pilotní spolupráci v rámci ČR, která umožní v národní databázi brownfieldů
správu lokalit nacházejících se na území kraje. V současnosti je v databázi 116 brownfieldů z Olomouckého kraje, z toho 22 je veřejně
přístupných na webových stránkách www.brownfieldy.cz.
12.–13. 6. Společné jednání Komisí pro rozvoj venkova a zemědělství Olomouckého kraje a Opolského vojvodství v Olomouckém kraji na téma činnosti orgánů veřejné správy v oblasti zemědělství a venkova.

oblasti Vojvodina – projekt Olomouckého kraje v rámci rozvojové
pomoci ČR, školení úředníků veřejné správy – moduly 1 a 2. | 68
13. 6.
Prezentace turistických atraktivit Olomouckého
kraje v Bratislavě na tiskové konferenci v rámci Gastrofestivalu chutí
a zážitků – součást projektu z IOP „Významné kulturní akce a cíle
východní části České republiky“.
14. 6.
II. ročník turnaje v pétanque. Akce se uskutečnila
v Domově pro seniory POHODA Chválkovice, p. o. Mezi pozvanými
byli především zástupci příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem. | 69
15. 6.
Setkání starostek a místostarostek samospráv
na území Olomouckého kraje v hotelu Flora Olomouc. | 70
15. 6.
Zpracována „Návrhová studie – Bezkontaktní čipová karta IDSOK – Olomoucká karta“ jejímž cílem je definovat potřebnost
a jednotlivé kroky nutné k zavedení této karty.
15.–29. 6. Ukončení realizace stavby Revitalizace areálu CSS Prostějov II. etapa. Stavba se skládá ze dvou částí: První část byla předána
15. 6. 2012 a zahrnovala provedení přeložek inženýrských sítí a vybudování nových sítí (kanalizace vč. přípojek, STL plynovod, venkovní
osvětlení, chráničky NN) a následné vybudování části nové asfaltové
komunikace a chodníků v areálu CSS Prostějov. Druhá část byla předána 29. 6. 2012 a zahrnovala regeneraci zeleně a rekonstrukci vodní
nádrže. Tato část řešila sanaci stávajících dřevin a úpravu okolních
areálových ploch. V areálu byl rozmístěn nový mobiliář sestávající
ze 14 laviček a 10 odpadkových košů. Stavba byla spolufinancována
z Regionálního operačního programu Střední Morava.
17.–22. 6. Vědomostní rozhlasová soutěž o Opolském vojvodství v Rádiu Haná. Jednalo se o úvodní akci k 10. výročí podpisu
dohody o spolupráci.
18. 6.
Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje v území
obce s rozšířenou působností Olomoucko. | 71

12. –15. 6. Příprava budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU v Autonomní
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19. 6.
Zapojení Olomouckého kraje do projektu Místní
partnerství zaměstnanosti. Rada Olomouckého kraje schválila zapojení do projektu Místní partnerství zaměstnanosti. Hlavní aktivitou
projektu je obnova a rozvoj činností místních partnerství na základě
zkušeností ze zahraničí. Cílem projektu trvajícího do prosince 2014 je
vznik Společného akčního plánu zaměstnanosti pro Olomoucký kraj.

lasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech). Cílem projektu je výměna dobrých zkušeností s nástroji podpory rozvoje venkova a příprava Olomouckého na programovací období 2014–2020.

19. 6.
9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Glacensis v Branné. K financování byly schváleny 4 mikroprojekty s dopadem na území Olomouckého kraje s celkovou dotací
68 tis. EUR.

20. 6.
14. pracovní setkání zástupců mikroregionů v Plumlově konané ve spolupráci s mikroregionem Plumlovsko hostilo na
65 zástupců obcí, mikroregionů a místních akčních skupin. O problematice venkova, možnostech čerpání finančních prostředků z fondů EU pro obce a o dotačním titulu kraje Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2012 hovořil s účastníky náměstek hejtmana
Ing. Pavel Horák. | 75

19. 6.
Slavnostní předávání Zlatých křížů ČČK z rukou prezidenta Českého červeného kříže RNDr. Marka Jukla a hejtmana
Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka. | 72, 73

20.–24. 6. Oficiální návštěva delegace Olomouckého kraje
v partnerském regionu Kostromská oblast (Ruská federace),
s tématem rozvoj podnikání. | 76

20. 6.
Ustanovení Poradního sboru Krajské pobočky Úřadu
práce ČR v Olomouci. Na základě požadavku Rady hospodářské a sociální dohody Olomouckého kraje (Triparitity) byl ustaven Poradní sbor
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci. Orgán složený ze zástupců Úřadu práce ČR, odborových organizací, zaměstnavatelských svazů,
a veřejné správy bude jednat v pravidelných čtvrtletních intervalech.

21. 6.
Porada stavebních úřadů v působnosti KÚOK svolaná Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem strategického
rozvoje kraje, v souladu s plánem metodické činnosti na rok 2012.
Na poradě byly podány informace z pracovního setkání krajských
úřadů a veřejného ochránce práv a poznatky z přezkumné činnosti.

20. 6.
Závěrečná konference k individuálnímu projektu
Olomouckého kraje. V rámci realizace individuálního projektu
„Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém
kraji (Sociální integrace OK)“, reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015,
zrealizoval Olomoucký kraj závěrečnou konferenci, která se konala
v kongresovém sále Pegasus, Regionální centrum Olomouc. Cílem
konference bylo seznámit poskytovatele sociálních služeb zapojených do projektu s výstupy projektu. Na konferenci vystoupili zainteresovaní poskytovatelé sociálních služeb i odborníci z praxe, kteří se
dané problematice věnují. | 74
20. 6.
Časopis Rodinka. Olomoucký kraj vydal časopis Rodinka, který informoval nejen držitele rodinných pasů o aktivitách Olomouckého kraje v sociální oblasti. Současně v rámci časopisu dostali
držitelé rodinných pasů aktuální Katalog poskytovatelů slev v rámci
sítě Rodinné pasy. Časopis se věnoval nejen rodinám s dětmi, ale
i problematice mezigeneračního soužití a přípravy na spuštění projektu Senior pasy v Olomouckém kraji.
20. 6.
Podpis partnerské smlouvy k projektu CesR – náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák podepsal
mezinárodní partnerské smlouvy k projektu CesR (Spolupráce v ob-

22. 6.
Olomoucký kraj uzavřel smlouvu o poskytnutí příspěvku s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje
na realizaci projektu nazvaného BusinessPoint. Komora díky příspěvku zřídla v regionu 6 konzultačních center, která poskytují malým
a středním firmám informační, poradenský a proexportní servis
na nekomerční bázi.
26. a 28. 6. Seminář pro sociální pracovníky pověřených obecních úřadů „Problematika zadluženosti v ČR (osobní bankrot jako
nová možnost řešení), kterého se zúčastnilo 30 sociálních pracovníků.
26.–28. 6. Pracovní návštěva delegace Olomouckého kraje
v partnerském regionu Landkreis Würzburg (Německo), s tématem péče o seniory. | 77
28. 6.
Informační seminář k pořizování územně analytických podkladů obcí pro úřady územního plánování Olomouckého
kraje, zaměřený na určování hodnot území v rámci průzkumů
a rozborů při jejich pořizování.
29. 6.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo závěrečný
účet Olomouckého kraje za rok 2011.
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29. 6.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo „Žádost
města Jeseník o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci zatrubnění vodního toku v Jeseníku,
ul. Lipovská“. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo poskytnutí příspěvku na realizaci opravy zídky a zatrubnění části vodního toku
ve výši 2,5 mil. Kč.

19. 7. – 12. 8. Olomoucký hattrick – výstava umělců Olomouckého
kraje v Opoli při příležitosti 10. výročí spolupráce.

29. 6.
Euroklíč v Olomouckém kraji. Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo podpořit částkou 400 000 Kč projekt
Národní rady osob se zdravotním postižením Euroklíč v Olomouckém
kraji. Cílem projektu je umožnit osobám se zdravotním postižením
a rodičům s malými dětmi snadnější přístup k činnostem běžného
života, které jsou pro osoby bez zdravotního a pohybového omezení
samozřejmostí. Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se
sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost
veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např.
výtahů, svislých schodišťových plošin apod.), a to tím, že budou
zařízení osazena jednotným eurozámkem. Poskytnutí příspěvku bylo
schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
č. UZ/25/13/2012 ze dne 29. 6. 2012.

25. 7.
Slavnostní otevření cyklostezky Bečva. Délka nového úseku má 3 kilometry, šířka komunikace s asfaltovým povrchem
pak tři metry. Výstavba byla financována z finančních prostředků
Regionálního operačního programu Střední Morava a města Lipník
nad Bečvou. Náklady na realizaci stavby dosáhly celkem 9,7 mil. Kč,
z čehož necelých 8 mil. Kč financovala EU. | 81, 82

ČERVENEC
2.–15. 7. Výstava fotografií z Opolského vojvodství v Regionálním centru Olomouc jako jedna z doprovodných akcí k 10. výročí
podpisu dohody o spolupráci.
9.–10. 7. Oficiální setkání politické reprezentace Olomouckého kraje a Opolského vojvodství při příležitosti 10. výročí podpisu dohody o spolupráci. | 78
9.–11. 7.
Prezentace Olomouckého kraje a města Olomouc
v Praze. Společná prezentace turistické nabídky Olomouckého kraje
a statutárního města Olomouc se konala v prostorách informačního
centra CzechTourism na Staroměstském náměstí. První den byly
novinářům formou PPT prezentace představeny novinky za město
Olomouc a Olomoucký kraj. Další dny pak probíhala prezentace pro
širokou veřejnost u pultů.
9.–13. 7. Prezentace polské kuchyně v restauraci Caesar jako
akce k 10. výročí podpisu dohody o spolupráci.
9.–30. 7. IIIPOIII / 3PO3 – výstava umělců z Opolského vojvodství
v Olomouci při příležitosti 10. výročí spolupráce.
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23. 7. – 3. 8. Účast studentů Slovanské univerzity v Baku (Ázerbájdžán) na Letní škole slovanských studií na Univerzitě Palackého za finanční podpory Olomouckého kraje. | 79, 80

25. 7.
Debata s Ing. Vladimírem Kváčou, Ph.D., z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR realizovaná sdružením OK4Inovace. | 83
25. 7.
Rada Olomouckého kraje schválila preventivní programy na podporu zdraví na základních školách v rámci programu
Zdraví 21.
25. 7.
Schválení 5. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Olomouckého kraje Radou Olomouckého kraje.
26. 7.
Projekt Senior pas byl oficiálně spuštěn v Olomouckém kraji. Tento projekt, který byl podpořen Zastupitelstvem Olomouckého kraje částkou 194 000 Kč navazuje na obdobu rodinných
slevových karet a je určen pro občany Olomouckého kraje, kteří dovršili
55 let. Zapojení do projektu je pro občany bezplatné. Zájemcům, kteří
se zaregistrují, je vydána karta s názvem Senior pas opravňující
k čerpání slev v rámci slevového systému. Ke konci roku bylo do
projektu zaregistrováno 14 513 seniorů. Informace o projektu jsou
dostupné na webových stránkách www.seniorpasy.cz.
27. 7.
Seminář k 3. výzvě Blokového grantu – Fondu pro
nestátní neziskové organizace realizovaného v rámci Programu
švýcarsko-české spolupráce. Seminář se uskutečnil v prostorách Olomouckého kraje a byl určen potenciálním žadatelům, tj. nestátním
neziskovým organizacím působícím v oblastech sociální nebo environmentální. Realizace semináře přispěla ke zvýšení úspěšnosti
žadatelů z Olomouckého kraje ve výzvě.
27. 7.
Olomoucký kraj podpořil vydání publikace Vesnice roku Olomouckého kraje 2012. U příležitosti slavnostního vyhlášení
výsledků krajského kola byla představena publikace vydaná Spolkem
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pro obnovu venkova Olomouckého kraje, která prezentuje všechny
obce přihlášené do krajského kola soutěže Vesnice roku 2012.
27. 7.
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže
Vesnice Olomouckého kraje roku 2012 ve vítězné obci Radslavicích.
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 2012 stala obec Radslavice.
Stříbrnou příčku obsadila obec Černá Voda a bronz patří obci Náklo.
Stuhy dále obdržely tyto obce: Hradčany – Modrá stuha, Dlouhá Loučka – Bílá stuha, Citov – Zelená stuha, Skalička – Oranžová stuha. Diplom
vzorná knihovna získala Uhelná a Zlatou cihlu v kategorii významných
vesnických staveb obdržely obce Hradčany a Velké Losiny. | 84
31. 7.
Ukončení financování sociálních služeb v rámci projektu
Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji (ukončení realizace projektu 30. 9. 2012). Projekt byl
zaměřen na podporu 12 druhů služeb sociální prevence dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Celková výše dotace činila 323 mil. Kč. Sociální služby byly plně
financovány z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

SRPEN
1. 8.
Zahájení realizace projektu Vybrané služby sociální
prevence v Olomouckém kraji. Obsahem projektu je zajištění
poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace a azylové domy
(pro muže a ženy a pro rodiny s dětmi) a jejich dostupnosti osobám
sociálně vyloučeným nebo ohrožených sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje. Schválený rozpočet projektu je
107 mil. Kč. Projekt je financován z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
1.–11. 8.
Podpora účasti dětí ze sociálně slabých rodin z AO Vojvodina na společném česko-srbském táboře v Ochoze u Konice. | 85
7. 8.
Olomoucký kraj uzavřel smlouvu o poskytnutí příspěvku s Olomouckým klastrem inovací. Příspěvek byl použit na částečné financování nákladů spojených s přípravou projektu s názvem
„Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí ČR“.
7. 8.
Do evidence územně plánovací činnosti byla vložena
„Územní studie D3 přeložka silnice I/44 v úseku Jeseník – Mikulovice“.

7.–11. 8.
Letní tábor pro děti z pěstounských a poručenských
rodin. Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Akademik sport centrem
Univerzity Palackého v Olomouci uspořádal již tradičně letní tábor pro
děti z pěstounské a poručenské péče, v roce 2012 na téma: „Pouští,
městem i pralesem s Indiana Jonesem”. Tábor se konal v obci Václavov u Bruntálu na chatě Lucka a zúčastnilo se ho celkem 17 dětí.
21. 8.
Slavnostní otevření stavby Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc-Hejčín za přítomnosti hejtmana Olomouckého
kraje. Předmětem díla byla výstavba vzdělávacího centra pro slabozraké s kapacitou 102 žáků a 27 pedagogů. Areál zahrnuje objekt
školy, školní jídelny s výdejnou stravy s 62 místy u stolu, výdejnu a přípravnu hotových dovezených obědů. V objektu jídelny bude ubytování pro 30 klientů. Úsek výuky obsahuje 14 univerzálních učeben pro
8 až 11 žáků a 10 odborných učeben. Součástí školy je Speciální
pedagogické centrum se třemi zaměstnanci a mateřská škola s kapacitou 20 dětí ve věku od 2 do 6 let. Dalším objektem areálu je
tělocvična, na kterou navazuje spojovací krček se šatnami, sprchami
a sociálním zázemím pro tělocvičnu. Zde byla také umístěna plynová
kotelna pro vytápění celého areálu. Dalšími doplňujícími stavbami
jsou garáže se skladem a trafostanicí, venkovní hřiště a hřiště pro
nácvik orientace v terénu. Pro provoz areálu byly vybudovány inženýrské sítě, komunikace, veřejné osvětlení, parkoviště a provedeny
venkovní úpravy terénu včetně ozelenění. Do areálu byla přemístěna
z nevyhovujících prostor Základní škola prof. V. Vejdovského, nám.
Přemysla Otakara 777, Litovel. | 86, 87
22.–27. 8. Účast Olomouckého kraje na Letní škole AER s tématem „Inovace – vyzrajte na krizi“, v Ponta Delgadě (Portugalsko). | 88
24.–26. 8. XXXI. HEFAISTON. Další ročník proslulého mezinárodního setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýně přilákal 413 uměleckých kovářů a odborníků a celkem 9179 návštěvníků. Festival patří
k nejvýznamnějším kulturním akcím pořádaným některou z příspěvkových organizací Olomouckého kraje. | 89
25. 8.
Mezigenerační setkání rodin v Šiklově mlýně, Zvole
n. Perštejnem. V pořadí již 7. „festival zábavy“ se podle počtu a názorů účastníků opravdu vydařil. I přes proměnlivé počasí přilákal do
westernového areálu Šiklův mlýn opět tisíce rodin. Návštěvníci oblíbené akce si mohli vybrat z bohatého programu. Uveďme například
superfinále soutěže „Čenda hledá supertalent“, vystoupení Zbyňka
Drdy, koncert Petra Bende atd. Jedním z hlavních lákadel bohatého
kulturního programu, vedle atrakcí westernového městečka, bylo
superfinále soutěže Čenda hledá supertalent. Celostátnímu kolu
předcházela čtyři krajská finále, z nichž postoupilo sedmnáct finalis-
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tů. V porotě zasedl vedle veverčáka Čendy, maskota Rodinných pasů,
také zpěvák Zbyněk Drda, hlavní patron této rodinné talentové soutěže. Výhody svých pasů ocenili všichni. Protože šlo o mezigenerační
setkání projektů Rodinných a Senior pasů, nechyběly mezi návštěvníky rodiny od dětí až po prarodiče. Tato akce měla také další význam,
zástupci jednotlivých krajů zde diskutovali své zkušenosti. | 90
28. 8.
Rada Olomouckého kraje schválila poskytování Specializovaného inovačního stipendia Olomouckého kraje. Záměrem
realizace dotačního titulu je kofinancování studijních pobytů stávajících či budoucích zaměstnanců firem na území Olomouckého kraje
na zahraničních vysokých školách ve snaze podpořit přenos know-how a inovací v souladu s cíli Regionální inovační strategie Olomouckého kraje.
31. 8.
Slavnostní otevření stavby Domov Větrný mlýn Skalička – přístavba lůžkového pavilonu za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje. Předmětem díla byla výstavba nového dvoupodlažního bezbariérového objektu o dvou kolmých křídlech pro ubytování
40 žen s lehkým mentálním postižením, včetně vybavení nábytkem.
Nový objekt má na každém patře 20 lůžek. Na podlaží jsou 3 obytné
buňky se 2 pokoji a se 3 lůžky. Dva pokoje mají vždy společnou předsíň
a samostatnou koupelnou s WC, umyvadlem a sprchou. Na každém
patře je také jeden pokoj pro 2 imobilní ženy včetně imobilního
sociálního zařízení. Objekt má i balneo provoz, hygienické zřízení, zádveří, šatnu klientek, chodby, schodišťový prostor a únikové schodiště,
výtah, denní místnosti sester, WC personálu a úklidovou místnost.
| 91, 92

31. 8.
Ukončení I. etapy projektu Implementace a péče
o území soustavy Natura 2000 v Olomouckém kraji. V rámci
projektu byly zpracovány plány péče pro evropsky významné lokality,
byla vytvořena publikace, propagační CD a informační tabule
popisující jednotlivé lokality Natura 2000 v Olomouckém kraji. Bylo
provedeno geometrické zaměření území a následně vyznačení
jednotlivých území v terénu tabulemi a pruhovým značením. Projekt
byl financován z Operačního programu Životní prostředí.

ZÁŘÍ
1. 9.
Rodinné pasy v ZOO Olomouc. V sobotu 1. 9. byl pro
návštěvníky ZOO Olomouc připraven před vchodem informační
stánek Rodinných pasů a Senior pasů. Rodiny se mohly zabavit nejen
prohlídkou zoologické zahrady, ale také připravenými atrakcemi
a rekordy. Rodinné pasy pro ty nejmenší připravily oblíbenou
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výtvarnou dílnu a malování na obličej. V odpoledních hodinách zpívali
všichni společně s Jaroslavem Uhlířem písně především z pohádek.
Bylo předáno 10 atraktivních cen.
1. 9. – 31. 12. Výcvik Telefonická krizová intervence. V rámci implementace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb byl realizován akreditovaný vzdělávací výcvik Telefonické krizové intervence
v rozsahu 65 vyučovacích hodin, který byl určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří jsou v kontaktu s osobami v jejich tíživé situaci.
3. 9.
Fórum s MF DNES na téma „Jak nastartovat Olomoucký kraj?“. Realizováno ve spolupráci s OK4Inovace.
5.–7. 9.
Oficiální návštěva představitelů Olomouckého kraje v partnerském regionu Landkreis Würzburg při příležitosti
150leté existence landkreisů v Bavorsku a 40. výročí Landkreisu
Würzburg. | 93
8. 9.
Litovelské slavnosti. Dění na několika scénách, otevření památek, exkurze, procházka městem či Novozámeckým areálem,
koncerty, výstavy, dopoledne plné soutěží pro děti a mnoho dalšího,
to vše nabídl 9. ročník Litovelských slavností, kterého se zúčastnili
i držitelé Rodinných pasů. Malé děti mohly využít také trampolínu
a další atrakce. Rodiče využili informace, které poskytoval registrační
stánek o nových aktivitách Rodinných pasů, ale i zahájení projektu
senior pasů.
8. 9.
Rozloučení s létem v ZOO. Akce se konala v ZOO Olomouc na Svatém Kopečku pod záštitou Ing. Martina Tesaříka
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. Cílem akce bylo přispět k integraci osob se zdravotním
postižením do společnosti. Akce se v minulých letech setkala s širokou
odezvou, což přispělo k realizaci čtvrtého ročníku. | 94
10.–15. 9. Studijní návštěva v regionu Cork County v rámci
projektu CesR byla zaměřena na představení dobré praxe v oblasti
investic do rozvoje venkova a místně vedeného rozvoje v převážně
venkovském irském regionu. Součástí návštěvy byla i meziregionální
konference zaměřená na představení projektu CesR (cíle, aktivity,
partneři), aktivit Cork Country, Failte Ireland (Národní agentura cestovního ruchu), místních aktérů a jejich projektů. | 95
13. 9.
Tisková konference Luhačovice. Dne 13. 9. 2012 proběhl v Luhačovicích za účasti zástupců i Olomouckého kraje II. ročník
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mezinárodní konference na téma „Střední Morava – křižovatka
dopravních a ekonomických zájmů“.

jeden projekt s dopadem na území Olomouckého kraje s výší dotace
814 tis. Kč.

14. 9.
Setkání starostů Olomouckého kraje ve vojenském
prostoru Libavá – Barnov 2012. | 96

18. 9.
Slavnostní otevření 1. etapy stavby Zámek Čechy pod
Kosířem – rekonstrukce a využití objektů a revitalizace parku
za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje. Tato 1. etapa byla
zahájena v 10/2011. Za 22 miliónů korun kraj obnovil tamní oranžerii,
venkovní vstupní schodiště jižního křídla zámku, vybudoval sociální
zařízení v západním křídle a zrestauroval podlahy a kamna ve dvou
sálech budovy. V roce 2013 by měla obnova pokračovat mimo jiné
výměnou oken a sanací zdiva. „Olomoucký kraj převzal zámek od
státu v roce 2008 a v podstatě jej tím zachránil. Jsem rád, že se nám
daří jej postupně také obnovovat,“ konstatoval hejtman Martin
Tesařík. | 100

14. 9.
Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou. Celostátní pěvecký festival pro talenty s tělesným či mentálním postižením
pod názvem „Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou“ se snaží
přispět zvýšením obecného povědomí široké veřejnosti o životě osob
se zdravotním postižením ke zlepšení komunikace mezi oběma
skupinami. V České republice jde stále o jedinečný projekt, který se
snaží změnit přístup veřejnosti k vnímání světa osob se zdravotním
postižením.
Třetí ročník populárního festivalu se konal pod záštitou Ing. Martina
Tesaříka a Mgr. Yvony Kubjátové, náměstkyně hejtmana, za účasti
zástupců dalších krajů, v koncertním sále Moravské filharmonie
Olomouc, kde finalisté dostali k dispozici zázemí a servis běžný
pro profesionální muzikanty.
Do pěvecké části soutěžního celostátního festivalu Nad oblaky aneb
Každý může být hvězdou pro talenty s handicapem přišlo z jedenácti
krajů čtyřicet šest přihlášek, z toho se jednalo o 13 žen a 17 mužů,
15 kapel a dva sbory. Celkový počet zájemců by byl daleko vyšší, ale
ve dvou krajích – Olomouckém a Zlínském si uspořádali semifinálová
kola, z nichž nominovali do nejužšího výběru jen asi třetinu
účinkujících. Během finálového koncertu, který se uskutečnil v Olomouci za účasti patronů Kateřiny Kornové a muzikálového zpěváka
Alana Bastiena, se nakonec představilo pět skupin, dva sbory, pět
žen, z toho jeden dívčí duet, a čtyři muži. | 97, 98
14.–21. 9. Cesta dobrovolníků Olomouckého kraje do regionu GRADD, jako odměna za dobrovolnickou činnost v rámci projektu
GOAL.
15. 9.
Výstava Užitečná symbióza v partnerském regionu
GRADD (Kentucky), společná akce studentů a pedagogů Univerzity
Palackého a vysokých škol v regionu GRADD s finanční podporou
Olomouckého kraje.
18. 9.

V. Dožínky Olomouckého kraje v Prostějově. | 99

18. 9.
Zasedání hodnotící komise Fondu Partnerství – devátého cyklu – Programu švýcarsko-české spolupráce na MF ČR
v Praze za účasti zástupce Olomouckého kraje. Hodnotící komise
posuzovala záměry projektových žádostí předložené mimo jiné i subjekty působícími v Olomouckém kraji. K financování byl doporučen

18. 9.
Pracovní setkání Budoucnost Olomouckého kraje
v rámci kohezní politiky EU 2014+ se uskutečnilo v Olomouci.
Starostové obcí s rozšířenou působností, zástupci podnikatelské
a neziskového sektoru a sektoru venkova diskutovali s hejtmanem
Olomouckého kraje Ing. Martinem Tesaříkem a členy rady MUDr. Michaelem Fischerem, Ing. Pavlem Horákem a Ing. Pavlem Sekaninou
o přípravě kraje na nové programové období EU 2014–2020.
18.–19. 9. Účast zástupců Olomouckého kraje na konferenci
v Evropském parlamentu v Bruselu. Zástupce sdružení OK4EU
přivítal v sídle sdružení zástupce Olomouckého kraje – ředitele KÚ OK
Bc. Ing. Libora Koláře a vedoucího OIT KÚ OK Mgr. Šafránka, které
doprovodil na pracovní jednání mezinárodního sdružení ERNACT
do Evropského parlamentu. Konference se zúčastnila i komisařka
M. Geoghegan-Quinnová. | 101
18.–19. 9. Odborná exkurze zástupců Olomouckého kraje
a měst do zařízení na spalování a energetické využití komunálního odpadu v Dolním Rakousku.
20. 9.
Zahájení zimní kampaně Tour Areny Olomouckého
kraje. V prostorách Veteran Areny v Olomouci se uskutečnila tisková
konference k zahájení zimní turistické kampaně v rámci projektu
„Marketingové aktivity Olomouckého kraje“. Novinky prezentovali
také zástupci obou sdružení cestovního ruchu a někteří jejich
členové. Roadshow probíhala od 25. září do 11. října ve 4 městech
České republiky a Polska. Během 4 prezentačních dnů navštívilo Tour
Arenu téměř 2 500 zájemců o turistické informace z našich turistických regionů Střední Morava a Jeseníky.
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20.–22. 9. Účast Olomouckého kraje na veletrhu ITEP Plzeň 2012.
Organizátorem veletrhu byl Plzeňský kraj. Olomoucký kraj se zde
prezentoval spolu s ostatními kraji ČR samostatným výstavním
pultem. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionální veletrh, je zde
velmi vysoká návštěvnost, přes 12 tisíc návštěvníků. Tradičně byl
největší zájem o město Olomouc, cyklomapy, nabídky pobytů a letního průvodce. | 102
21. 9.
Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje
na období 2013–2016. Usnesením Zastupitelstva Olomouckého
kraje pod čj. UZ/26/38/2012 byla schválena Strategie prevence
kriminality Olomouckého kraje, která určuje cíle, priority a rozsah
podpory a aktivit pro navazující období 2013–2016.
21. 9.
Přijetí delegace Iževské univerzity z Ruské federace
hejtmanem Olomouckého kraje. Tématem jednání byla podpora
vzdělávání a podnikatelských aktivit.
21. 9.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo finanční
příspěvek obcím Protivanov a Zlaté Hory pro vybudování přistávacích ploch pro leteckou zdravotnickou záchrannou službu
ve výši 250 tis. Kč na jednu plochu.
21.–22. 9. Olomoucko – opolské hry v Koutech nad Desnou.
Doprovodná akce k 10. výročí podpisu dohody o spolupráci s Opolským vojvodstvím.
25. 9.
Slavnostní otevření stavby Nemocnice Přerov – modernizace pavilonu interních oborů, I. etapa za přítomnosti hejtmana
Olomouckého kraje. Předmětem díla byla rekonstrukce 4. NP a 5. NP
pavilonu interních oborů a zástavba balkonů ve 3. NP a 6. NP. Jedná se
o lůžkové oddělení s kapacitou 50 lůžek. Bylo vybudováno bezbariérové sociální zařízení pro 20 lůžkových jednotek pacientů, vytvořeny
dvě nové jídelny včetně kuchyněk. Dále vznikly nové místnosti pro
očistu imobilních pacientů. Součástí rekonstrukce byla výměna elektrorozvodů, vytápění, vody a vnitřní kanalizace, medicinálních plynů
včetně lůžkových ramp s vývody, zásuvkami, světlem a dorozumívacím
zařízením a dále provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí.
Při vstupu na oddělení vznikla recepce s vyšetřovnou a pracovnou
ošetřujícího lékaře, dále pracovna sester včetně zázemí. Nové dispoziční řešení umožní evakuaci pacientů chodbou do nově vytvořeného
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požárního úseku před evakuačními výtahy. Všechny prostory byly
vybaveny elektrickou požární signalizací. Stavba byla spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Morava. | 103, 104
26. 9.
Zapojení Olomouckého kraje do Ankety společenské odpovědnosti ČR 2012 na základě nominací občanů. Cílem
ankety je ocenění a zviditelnění takových subjektů, které považují
odpovědnost vůči lidem, kvalitě poskytovaných služeb a svým zaměstnancům za významnou.
27. 9.
Slavnostní otevření stavby II/448 a II/446 Olomouc –
okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici za přítomnosti
hejtmana Olomouckého kraje. Předmětem díla byla přestavba
průsečné křižovatky silnice II/446 (ulice Na Střelnici), silnice II/448
(ulice Dobrovského a ulice Studentská) a místní komunikace (ulice
Zámečnická) v Olomouci na okružní křižovatku, včetně všech souvisejících úprav dotčených ulic a okolí. Důvody pro úpravu křižovatky
byly především vysoké zatížení těchto komunikací a vysoká četnost
kolizních bodů přispívajících k výskytu dopravních nehod. Součástí
stavby byly také přeložky dotčených inženýrských sítí a úprava zeleně.
Podíl Olomouckého kraje byl spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Morava. | 105
27.–28. 9. XII. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku
věnované tématu Slezská lidová kultura a kultura lidu na Jesenicku,
které uspořádalo Vlastivědné muzeum Jesenicka, mapovalo nejen
lidovou kulturu dřívějšího německého etnika zdejšího regionu, ale
za hlavní cíl mělo zmapování zdejší lidové kultury také po r. 1945, kdy
na Jesenicku, potažmo v celém (českém i polském) Slezsku došlo
k naprosté výměně obyvatelstva v rámci dosídlení pohraničí, vylidněného po odsunu Němců v l. 1945–1946. Sborník vydaný u příležitosti tohoto semináře je prvním shrnutím dosud nevydaných
etnografických studií a článků na toto téma. | 106
28. 9.
Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší regionální
potravinářský a zemědělský výrobek „Výrobek Olomouckého
kraje 2012“. V rámci 3. setkání Hanáků na Svatováclavských hodech
v Tovačově proběhlo vyhlášení výsledků a předání diplomu a plakety
výrobcům oceněných výrobků v soutěži Výrobek Olomouckého kraje
2012. Plakety a diplomy předával hejtman Olomouckého kraje
Ing. Martin Tesařík. | 107
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30. 9. – 3. 10. Oficiální návštěva delegace Olomouckého kraje
v partnerském městě Ganja (Ázerbájdžán). | 108
V září vydal Olomoucký kraj publikaci Ekologická výchova Olomouckého kraje – Přehled ekologických výukových programů,
seminářů, publikací, pomůcek a akcí určených pro školy a školská zařízení ve školním roce 2012/2013 poskytující ucelenou
nabídku od organizací působících v oblasti ekologické výchovy
na území Olomouckého kraje i mimo něj.
Třetím rokem bylo poskytováno učňovské stipendium Olomouckého kraje. Cílem tohoto dotačního titulu je zvýšit zájem žáků
o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů
s vysokou uplatnitelností na trhu práce a do budoucna zajistit pro tyto
obory dostatek kvalifikované pracovní síly. V rámci dotačního
programu tak bylo v roce 2012 podpořeno 1752 žáků z krajských škol
a 63 žáků ze škol jiných zřizovatelů.
Zahájení činnost pracovní skupiny při projektu „Rozvoj služeb
e-Govermentu v Olomouckém kraji“ části „Digitální mapy veřejné
správy“ jejíž součástí jsou „Nástroje územně analytických podkladů“
a „Účelová katastrální mapa Olomouckého kraje“.

ŘÍJEN
1.–4. 10. Příprava budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU v Autonomní
oblasti Vojvodina – projekt Olomouckého kraje v rámci rozvojové
pomoci ČR, školení úředníků veřejné správy – moduly 3–4.
2. 10.

III. Setkání Hanáků v Tovačově. | 109

2. 10.
Informační seminář k pořizování územně analytických podkladů obcí pro úřady územního plánování Olomouckého
kraje, zaměřený na prezentaci 2. úplné aktualizace ÚAP obcí a na informace k Digitální mapě veřejné správy.
2. 10.
Vyhlášení výzev pro předkládání grantových projektů v rámci globálních grantů Olomouckého kraje financovaných
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Konkrétně se jednalo o tyto globální granty:
1. Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II – 2. výzva
(oblast podpory 1.1)
2. Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji II
– 2. výzva (oblast podpory 1.2)

3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji II – 2. výzva (oblast podpory 1.3)
4. Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji –
4. výzva (oblast podpory 3.2)
Celková alokace na výše uvedené výzvy činila 204,116 mil. Kč.
2.–5. 10. 7. mezinárodní kongres lesní pedagogiky. Ve skotském Dunkeldu se kraj účastnil na „7. mezinárodního kongresu lesní
pedagogiky“. Letošní konference se nesla ve znamení navazování
nových kontaktů a vytváření komunikačních sítí (networking) lesních
pedagogů. Cílem je vytvořit jednotný standard pro výuku lesních
pedagogů a jednotný postup při provádění lesní pedagogiky v praxi
tak, aby mohl být aplikován na geografická, legislativní a kulturní
specifika jednotlivých zemí.
4. 10.
Setkání se starosty obcí a měst Olomouckého kraje
v hotelu Jana v Přerově
4. 10.
Účast Olomouckého kraje na TOUR REGION FILM
2012 v Karlových Varech. Ve dnech 4.–6. 10. se v rámci Karlovarského týdne konal již 45. ročník nejstaršího mezinárodního
filmového festivalu turistických filmů TOURFILM a 18. ročník národního festivalu turistických filmů TOUR REGION FILM. Letos soutěžilo
celkem 656 filmů a multimédií ze 136 zemí světa. Pro Olomoucký kraj
je významným úspěchem, že v hlavní kategorii filmů zvítězil sedmiminutový spot z produkce reklamní agentury m-ARK s názvem
Olomoucký kraj. Jako bonus pak byla zvláštní cenou poroty oceněna
celá kolekce zaslaných filmů, tedy „Olomoucký kraj – 1 min.“, „Olomoucký kraj – 7 min.“ a „Cestování časem“ z produkce firmy
Comtech. | 110
5. 10.
Setkání členů Zastupitelstva Olomouckého kraje
a významných hostů u příležitosti ukončení volebního období
2008–2012 v Klášterním Hradisku v Olomouci. | 111, 112
8.–11. 10. Pracovní cesta zástupců Olomouckého kraje
na Open Days. Týden měst a regionů, Open Days 2012, se uskutečnil
v Bruselu a nabídl více než 100 seminářů a workshopů pro přibližně
6000 účastníků z celé EU. Zástupkyně Olomouckého kraje se zúčastnily několika workshopů tematicky zaměřených na budoucnost kohezní politiky po r. 2014. | 113
10. 10.
Slavnostní otevření stavby II/446 Šumperk – okružní
křižovatka za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje. Předmětem díla byla přestavba stávající průsečné křižovatky na malou
okružní křižovatku a související úpravy navazujících ulic – Lidická
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a Československé armády. Místo stavby se nachází v zastavěné části
města Šumperka. Malá okružní křižovatka má tvar mírné elipsy
o vnějších průměrech 33,5 m a 31,5 m. Šířka okružního jízdního pásu
je 5,75 m. Stavební úpravy na silnici II/446 jsou v celkové délce
170 m a na místní komunikaci 90 m. Stavba malé okružní křižovatky
zvýší bezpečnost, plynulost dopravy, s pozitivním vlivem na hluk
a emise z dopravy. Součástí stavby byly přeložky inženýrských sítí,
úprava veřejného osvětlení a zeleně. Celkové náklady na realizaci
stavby jsou 11,3 mil. Kč. Olomoucký kraj se na realizaci stavby podílel
částkou 7,5 mil Kč. Zbývající 3,8 mil. Kč zaplatilo město Šumperk.
10. 10.
České dráhy předaly cestujícím v Olomouckém kraji první
novou nízkopodlažní elektrickou jednotku RegioPanter, která byla
pořízena za finanční podpory ROP Střední Morava. Nasazení nové
jednotky přispěje ke zvýšení kvality cestování na vytížené trati mezi
Olomoucí, Prostějovem a Nezamyslicemi. Další dvě jednotky budou
dodány v roce 2013. | 114
10. 10.
Dvě přednášky na téma „Jaderné reaktory a jak to
vlastně funguje“ pro studenty 4. ročníku SPŠ v Přerově a pro
studenty 3. a 4. ročníku Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. Přednášku připravila Ing. Martina Malá z Katedry jaderných reaktorů ČVUT
Praha. Posluchači byli poutavou formou seznámeni s řízením a bezpečnostními bariérami jaderné elektrárny. Přednáška byla doplněna
řadou fotografií a schémat a přispěla k rozšíření vědomostí studentů
o jaderné energetice. Účelem zvoleného tématu bylo vzbudit zájem
mladé generace o možnosti studia energetických oborů. | 115
10. 10.
Závěrečná konference Agentury pro sociální začleňování v romských komunitách v Olomouci. Konferenci s názvem
„Sociální začleňování v Česku – nejlepší praxe” uspořádala agentura
u příležitosti ukončení tříletého projektu, a to v Olomouckém kraji
a Praze. Na konferenci byly představeny zajímavé postupy při řešení
problémů spojených se sociálním vyloučením z 33 lokalit, kde
agentura působila. Jako příklad dobré praxe byla prezentována
spolupráce Olomouckého kraje s Agenturou pro sociální začleňování.
Příspěvek přednesli lokální konzultant Martin Navrátil, krajská koordinátorka Renáta Köttnerová. Konference se zúčastnilo 70 zástupců
měst, obcí, škol a poskytovatelů sociálních služeb. | 116
10. 10.
Na poradě tajemníků ORP byla představena koncepce
Mapového portálu Olomouckého kraje a Digitální mapy veřejné správy.
10.–13. 10. Vyhlášení výsledků hodnocení světové soutěže
„Communities in Bloom“ (Rozkvetlá sídla) v kanadském Edmon-
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tonu. Českou republiku reprezentovala obec Smržice z prostějovského okresu, která byla oceněna „5 květy“, tj. nejvyšším možným
počtem bodů. | 117
11. 10.
Vyhlášení výsledků soutěže „Regionální potravina
Olomouckého kraje 2012“. V rámci zahájení podzimní výstavy
FLORA Olomouc a festivalu gastronomie a nápojů OLIMA proběhlo
slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění vítězům soutěže
„Regionální potravina Olomouckého kraje 2012“. Plakety a diplomy
předával náměstek ministra zemědělství Ing. Tomáš Šimčík, hejtman
Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, náměstek hejtmana Ing. Pavel Horák, ředitel inspektorátu SZPI v Olomouci RNDr. Jindřich Smička
a předseda představenstva Agrární komory Olomouckého kraje
Ing. Josef Hlavinka.
11.–12. 10. Mezinárodní odborná konference „100 let chovu
kamzíka horského v Jeseníkách“. V Bruntálském zámku se pod
záštitou ministra zemědělství a hejtmanů Olomouckého i Moravskoslezského kraje konala mezinárodní odborná konference „100 let
chovu kamzíka horského v Jeseníkách“. Konference byla spojena
s mysliveckými oslavami tohoto významného výročí a měla mimořádně vysokou úroveň hojnou účastí odborníků a bezchybnou organizací pořadatelů – Jesenické lesnické společnosti a občanského
sdružení Jesenický kamzík. | 118
12.– 13. 10. Oslavy lesa na Floře. Na výstavišti Flora v Olomouci se
konal pro přihlášené školy a širokou veřejnost již druhý ročník akce,
která je pořádána Olomouckým krajem a dalšími 16 subjekty, jejichž
činnost souvisí s péčí o přírodu, hospodařením v lesích a zpracováním
dřeva, pod heslem „Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi“. Programem bylo zábavné poučení o lese a přírodě pro malé i velké – soutěže
a hry o drobné ceny, ukázky sochání ze dřeva, vystoupení řezbářů
sokolníků, geologa, loveckých trubačů, mysliveckých kynologů atd.
V průběhu akce byli vyhlášeni vítězové soutěže „Kniha z našeho lesa“
ve všech třech soutěžních kategoriích. | 119
12.–14. 10. Víkendový rekreačně-poradenský pobyt. Odbor sociálních věcí KÚ připravil víkendový rekreačně-poradenský pobyt pro
pěstounské rodiny na Malé Morávce. Odborný program byl zajištěn
pracovnicí odboru sociálních věcí, program pro děti i dospělé byl
zajištěn ve spolupráci s Akademik Sport centrem UP v Olomouci.
Pobytu se zúčastnilo celkem 9 pěstounských rodin.
15. 10.
Olomoucký klastr inovací ve spolupráci s Českou inovací
realizoval konferenci „Od slov k činu – aneb dejte šanci své
inovaci“ v rámci projektu spolufinancovaného z česko-švýcarského
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Fondu Partnerství a z rozpočtu Olomouckého kraje. Realizace
projektu byla zahájena 1. 6. 2011 a trvala do 31. 10. 2012.
16. 10.
Návštěva velvyslance USA Normana Eisena v Olomouckém kraji a setkání s politickými představiteli Olomouckého kraje. | 120
17. 10.
Návštěva velvyslance USA Normana L. Eisena v Přerově. Krajská koordinátorka romských poradců na základě požadavku zástupce velvyslanectví USA, zastoupeného koordinátorem
pro neziskové organizace, zajišťovala organizačně návštěvu velvyslance Normana L. Eisena. Pro návštěvu byla na základě stanovených
kritérií vybrána Kojetínská ul. v Přerově. Pan velvyslanec se svým
týmem navštívil sociálně vyloučenou lokalitu, setkal se se zástupci
poskytovatelů sociálních služeb, a to o.p.s. Člověk v tísni, Charitou
Přerov, Armádou spásy a o.s. Kappa- Help.
17. 10.
Dvě přednášky na téma „Pasivní domy a obnovitelné zdroje energie“. Cílovou skupinou první přednášky byli studenti
3. ročníku Gymnázia J. W. Prostějov, druhá přednáška proběhla
na SPŠ a SOU Prostějov pro studenty 3. ročníku oboru stavebnictví se
zaměřením na pozemní stavby. Studenti byli seznámeni s užitím
obnovitelných zdrojů energie v budovách se zaměřením na využití
solární a geotermální energie pro vytápění a ohřev teplé vody (solární
kolektory, tepelná čerpadla), s využitím větru a slunce pro výrobu
elektrické energie (VE, fotovoltaika) a energetickým využitím
biomasy. Lektorsky byla přednáška zajištěna Ing. Martinem Vonkou,
Ph.D., z ČVUT Praha. | 121
18. 10.
Vyhlášení regionálních vítězů soutěže Firma roku
a Živnostník roku. Titul Vodafone Firma roku Olomouckého kraje
2012 získala společnost LASKI, s.r.o., výrobce a prodejce komunální
techniky ze Smržic. V kategorii Era Živnostník roku zvítězila Tvarůžková cukrárna podnikatele Zbyňka Poštulky z Loštic. Ten se dokázal
v celorepublikovém finále probojovat až na druhé místo. | 122
19. 10.
Účast energetika Olomouckého kraje a zástupce
Krajské energetické agentury na panelové diskuzi na téma
„Fórum zaměřené na energetiku“ pořádané zájmovým sdružením
právnických osob OK4Inovace za účasti europoslance Jana Březiny
a expremiéra Mirka Topolánka, momentálně předsedy Teplárenského sdružení ČR, které sdružuje všechny významné firmy tuzemského teplárenství.
20.–21. 10. Jízda historických vozů (lokomotiva T435.0113
„Hektor“ s přípojnými vozy Bix) na trati Kojetín – Tovačov u příležitosti výlovu Hradeckého rybníka organizovaná občanským sdru-

žením Kroměřížská dráha za finančního přispění Olomouckého kraje.
22. 10.
Slavnostní otevření stavby Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9 – Výstavba tělocvičny a sportovního víceúčelového hřiště za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje. Předmětem díla byla realizace nového objektu tělocvičny a sportovního
víceúčelového hřiště v areálu Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9.
Důvodem akce byla nedostatečná kapacita a vybavenost sportovních
zařízení v gymnáziu pro sporty, na které je toto sportovní gymnázium
zaměřeno. Jednalo se o skeletovou halu s výplňovým zdivem
částečně zapuštěnou do terénu, venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, přímou běžeckou dráhu a sektor skoku do dálky,
oboje rovněž s umělým povrchem. V hale tělocvičny byly při jedné
stěně vestavěny dvoupodlažní obslužné a technické prostory s hygienickým zázemím a hledištěm s cca 100 místy. Tělocvična i hřiště
mohou být využívány pro všechny míčové sporty. Součástí stavby byly
potřebné přeložky, přípojky, komunikace, odvodnění, kanalizace,
oplocení a příprava území. | 123, 124
22. 10.
Pracovní jednání se zástupci nezaměstnaností postižených krajů. Jednání zástupců pěti krajů bylo zaměřeno na koordinaci společného postupu samospráv vůči Ministerstvu práce
a sociálních věcí ČR a dalším centrálním orgánům veřejné správy
ve věci systematického zvýhodnění nezaměstnaností nejpostiženějších území.
22. 10.
Vydání cizojazyčných letáků a samolepek pro řidiče
kamionů, vydání vizitek Zavřít dveře nestačí. V rámci krajského
projektu prevence majetkové kriminality byl vydán v 8 jazykových
mutacích leták a samolepka obsahující základní pravidla ochrany
před vloupáním a odcizením věcí z kabiny řidiče kamionů. Dále byla
vydána v českém jazyce vizitka odkazující na webové stránky Olomouckého kraje „Zavřít dveře nestačí“, určená zástupcům široké
veřejnosti.
24. 10.
Slavnostní předání autobusu pořízeného Olomouckým krajem jako daru pro potřeby české menšiny městu Bela
Crkva v partnerském regionu Vojvodina (Srbsko). | 125
24.–26. 10. Koordinátor Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, pořádala v Olomouci
zasedání České asociace organizátorů veřejné dopravy i s mezinárodní účastí. Na jednání proběhla prezentace vývoje integrovaných
systémů u řádných členů ČAOVD a zástupci Ministerstva dopravy ČR,
Ministerstva financí ČR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Českých drah prezentovali aktuální informace
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z jejich oblastí. Dále proběhly prezentace společností SmartGIS,
Mikroelektronika a CHAPS, které prezentovaly své aktuální novinky.

val Olomoucký kraj a Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Olomouci. | 129

25. 10.
Ukončení realizace stavby II/366 Kostelec na Hané –
průtah IV. etapa. Předmětem díla byla rekonstrukce silnice II/366
v délce cca 350 m v Kostelci na Hané, a to včetně rekonstrukce mostu
ev. č. 366-021. Současně s komunikací byly vybudovány dva autobusové zálivy, upraveny chodníky a provedeny vyvolané úpravy vjezdů k nemovitostem. Dále byly provedeny vyvolané přeložky veřejného osvětlení a telefonních kabelů. Stavba byla spolufinancována
z Regionálního operačního programu Střední Morava. | 126

6. 11.
Ukončení realizace stavby II/435 Dub – Tovačov,
stavební úpravy. Předmětem díla byla oprava a rekonstrukce
komunikace II. třídy. Počátek řešeného úseku byl na křižovatce se
silnicí II/150 v Dubu nad Moravou, konec úseku byl za křižovatkou
s účelovou komunikací k benzínové stanici Čepro ve městě Tovačov.
Celkem se jednalo o silniční úsek v délce cca 5,064 km. Stavba kromě
rekonstrukce komunikace zahrnovala i vybudování autobusových
zálivů, komunikace pro pěší, přeložky inženýrských sítí, veřejné
osvětlení a vegetační úpravy. Stavba byla spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Morava.

25. 10.
Kraj vydal publikaci Život v Olomouckém kraji (Informace pro cizince směřující za prací do Olomouckého kraje). Publikace
je zaměřena na podání základních informací pro cizince, kteří přijeli
nebo plánují začít žít a pracovat v České republice, potažmo v Olomouckém kraji. Cílem publikace je ulehčit poznávání odlišné kultury
a národních specifik v regionu, ve kterém se rozhodli žít. Požadavek
na vznik takové příručky pro zahraniční pracovníky vzešel přímo
od podnikatelů-zaměstnavatelů. Publikace byla připravena v anglickém (1 000 ks) a německém jazyce (500 ks) a vydána v rámci Edičního
plánu informačních materiálů.
26. 10.
Olomoucký kraj uzavřel smlouvu o poskytnutí příspěvku s Regionálním letištěm Přerov a.s. Příspěvek byl použit
na plnění závazku veřejné služby, který vyplývá z rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje.
25.–29. 10. Účast Olomouckého kraje na veletrhu Salone del
Gusto a Terra Madre 2012. Společná prezentace Moravy a Slezska
s ostatními moravskými kraji na veletrhu zaměřeném na regionální
gastronomii. Kromě turistických atraktivit krajů byly nabídnuty
návštěvníkům veletrhu k ochutnávce i prodeji gastronomické
speciality jednotlivých krajů – z Olomouckého kraje tvarůžky, domácí
paštiky a džemy. | 127

LISTOPAD
2. 11.
Sdružení OK4Inovace uspořádalo Fórum zaměřené
na biotechnologie, potravinářství, zemědělství. | 128
2. 11.
Veřejnosti byl představen haptický model hradu
Bouzova. Nevidomí a slabozrací spoluobčané se v prostorách
Krajského úřadu Olomouckého kraje poprvé mohli seznámit s hmatovým modelem pohádkového hradu Bouzova, jehož výrobu financo-
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6. 11.
Místní pracovní setkání aktérů rozvoje venkova
v rámci projektu CesR, kterého se účastnili představitelé obcí, podnikatelé, zemědělci, zástupci Ministerstva zemědělství ČR a manažeři
místních akčních skupin. Pracovního setkání se zúčastnilo více než
25 osob. Předmětem jednání bylo představení cílů, aktivit a výstupů
projektu CesR. V rámci diskuse byly řešeny i příklady dobré praxe,
které by měly být prezentovány při studijní návštěvě v červnu 2013
v Olomouckém kraji.
6.–7. 11.
VIII. ročník Krajské konference environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje v roce 2012.
Dvoudenní konference se zúčastnilo cca 190 pedagogů mateřských,
základních a středních škol. Program konference byl zaměřen na souhrnné předání informací pedagogům o realizaci ekologické výchovy
v Olomouckém kraji. V rámci konference byly oceněny školy Olomouckého kraje, které se zapojily do soutěže „Zelená škola Olomouckého kraje”. Cílem soutěže bylo zviditelnit a finančně podpořit
školy aktivní v oblasti školní ekologické výchovy.
7. 11.
Exkurze do společnosti Olterm & TD Olomouc, a.s.,
pro studenty 4. ročníku SPŠ strojnické Olomouc, kde byli studenti
seznámeni s principem systému centrálního zásobování teplem v Olomouci, s dálkovým řízením dodávky tepla a teplé vody v bytových
domech z dispečinkového pracoviště a dále s provozem horkovodní
výměníkové a objektové předávací stanice. Odborný výklad provedli
vedoucí pracovníci Olterm & TD Olomouc, a.s. | 130
7. 11.
Intervence Olomouckého kraje proti plánovanému
zrušení Velitelství společných sil Armády ČR v Olomouci. Dopisem ze dne 7. 11. 2012 vyzval hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík ministra obrany RNDr. Alexandra Vondru k přehodnocení
záměru na zrušení pracoviště Velitelství společných sil Armády ČR
v Olomouci.
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7.–8. 11
Konference Bibliotheca Antiqua uspořádaná Vědeckou knihovnou v Olomouci. Setkání odborných pracovníků
knihoven a jiných paměťových institucí přímo navázalo na předchozí
ročníky, které proběhly pod názvem Problematika historických a vzácných knižních fondů. V nové úpravě a v jiném termínu, aby byl k dispozici přímo na konferenci, byl vydán také sborník s příspěvky všech
vystupujících. Těch v roce 2012 zaznělo celkem 35, což je nejvyšší
počet ve více než dvacetileté historii akce. | 131

a teplo. Odborný výklad provedl pan Libor Berki ze společnosti Dalkia
ČR a.s., teplárna Olomouc, která je provozovatelem spalovny. | 133
15. 11.
Aktuální otázky rozvoje knihoven, seminář určený
starostům obcí v Olomouckém kraji zřizujících knihovny je seznámil
s novou knihovnickou koncepcí ČR, s dobrými příklady z praxe, ale
i s aktuálními otázkami rozvoje knihovních služeb. Cílem akce bylo
posílení komunitní funkce knihoven ve veřejném životě obcí. | 134

8. 11.
Workshop na téma „Zvyšování kompetencí terénních pracovníků“. V rámci realizace individuálního projektu
„Zajištění integrace příslušníků romských komunit“, reg.
č. CZ.1.04/3.2.00/15.00005, realizoval Olomoucký kraj v pořadí již
třetí projektový workshop. Hlavním cílem workshopu bylo rozvíjet
potřebné kompetence pracovníků. Workshop byl určen výhradně pro
terénní pracovníky v přímém výkonu a byl zorganizován formou
bálintovské skupiny.

19. 11.
Ustavující zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje pro volební období 2012–2016. | 135, 136

8.–10. 11. Veletrh investičních příležitostí pro města a obce
RegionInvest. Tento veletrh se konal v rámci podzimní etapy
olomouckých stavebních veletrhů a byl zaměřen na propagaci
investičních příležitosti a rozvoj podnikání ve městech a obcích
našeho regionu. Olomoucký kraj společně s městy Olomouc,
Prostějov, Přerov, Litovel a Šternberk představil vizualizace aktuálně
probíhajících investičních projektů či plánovaných developerských
počinů na území celého kraje. Ve speciální sekci se již tradičně
prezentovaly obce oceněné v rámci regionálního kola soutěže
Vesnice roku 2012. | 132

21.–25. 11. Účast Olomouckého kraje na veletrhu TUC LIPSKO
2012. Významný mezinárodní veletrh zaměřený především na možnosti různých forem turistiky a karavaningu. Olomoucký kraj se
veletrhu zúčastnil společně se zástupcem města Olomouce v expozici
České republiky. Největší zájem byl o turistické mapy a ubytování
v kempech. Časté dotazy také směřovaly na Olomouc a pobyty v Jeseníkách, zejména pak v lázních.

13. 11.
Exkurze do společnosti Martech Holding a.s. pro
studenty 3. ročníku Všeobecného gymnázia Uničov. V rámci exkurze
byli studenti seznámeni s výrobou tepla pro vytápění a přípravou
teplé vody pro bytové domy, přilehlý plavecký bazén a polikliniku.
14. 11.
4. setkání projektového a expertního týmu a sekretariátu projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“ v Olomouci. V kongresovém sále Krajského úřadu
se sešli zástupci všech partnerů projektu a prodiskutovali mimo jiné
návrh analytické části společné strategie, jejíž vznik je hlavní aktivitou
projektu.
15. 11.
Exkurze do spalovny na biomasu v ZOO Olomouc
na Svatém Kopečku pro studenty 7. ročníku Gymnázia Olomouc,
Čajkovského. V rámci exkurze byli studenti seznámeni s technologií
a technickými parametry zdroje, přípravou biomasy, štěpkováním
a provozem spalovny na biomasu, produkující elektrickou energii

19.–20. 11. Celostátní „III. sociálně – pediatrická konference“
pořádaná příspěvkovou organizací kraje – Sdruženými zařízeními pro
péči o dítě v Olomouci pod záštitou Olomouckého kraje, pod
odbornou záštitou Společnosti sociální pediatrie České lékařské
společnosti J. E. Purkyně a za aktivní účasti odboru zdravotnictví KÚ.

27. 11.
II. ročník odborné konference pro následnou péči jak
ve zdravotnictví, tak v sociální oblasti „Co je, či není nového
ve zdravotní a sociální následné péči Olomouckého kraje“. Konference byla uspořádána pod záštitou ministra zdravotnictví, Ministerstva
práce a sociálních věcí s aktivní účastí odboru zdravotnictví KÚ.
28. 11.
Seminář k 1. výzvě Ministerstva zdravotnictví ČR
v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce pro potenciální
žadatele se uskutečnil v prostorách Olomouckého kraje za účelem
posílení úspěšnosti předložených projektových žádostí v oblasti
primární a sekundární zdravotní péče na regionální úrovni se zvláštním důrazem na seniory.
28. 11.
Slavnostní otevření nové budovy Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – BIOMEDREG. Při této příležitosti připravil klastr
MedChemBio komentovanou prohlídku nových prostor a laboratoří
pro odbornou i laickou veřejnost. Více než stovka zájemců tak měla
možnost nahlédnout vědě a výzkumu takříkajíc „pod pokličku“
a seznámit se blíže s činností klastru a jeho členských firem.
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30. 11.
Olomoucký kraj vydal publikaci „Myslivost v Olomouckém kraji“, jejímž obsahovým základem je analýza výkonu správní
činnosti v myslivosti za celou dobu existence krajského úřadu od roku
2001, analýza dozorové činnosti v honitbách za období 2006 až 2011,
analýza honiteb a dynamiky populací všech druhů zvěře v Olomouckém kraji za období 2004–2011 se zvláštním zřetelem k oblastem
chovu zvěře, analýza výsledků přehlídek trofejí od roku 2006 až 2012
a analýza finanční podpory vybraných činností mysliveckého hospodaření v letech 2004 až 2012 dle zákona o státním rozpočtu České
republiky. Všechny údaje jsou prezentovány výhradně formou názorných grafů.
Olomoucký kraj v listopadu spolupracoval s úřady práce a s vybranými
příspěvkovými organizacemi na zajištění prezentačních výstav oborů
vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje
– Scholaris. Tyto výstavy byly realizovány v Jeseníku (1. 11), v Prostějově (7. 11.), v Šumperku (13. 11.), v Přerově (15. 11.) a v Olomouci
(21.–22. 11.). | 137

PROSINEC
2. 12.
Slavnostní předání certifikátů značky Haná v rámci
Adventní slavnosti v Bílé Lhotě. Regionální značkou Haná se může
pyšnit dalších sedm místních výrobců. Celkově je tak držitelem značky
Haná 47 výrobců.
4. 12.
Pracovní setkání „Inovační vouchery v Olomouckém kraji”. Na pracovním setkání představili zástupci Olomouckého
kraje, sdružení OK4Inovace a představitelé Úřadu Regionální rady
podnikatelům projekt, který je určen na podporu inovativního
podnikání. Se svou prezentací vystoupilo 10 zástupců vysokých škol.
V rámci projektu získají regionální podnikatelé dotaci ve výši 149 tis. Kč
na spolupráci s vybranou vysokoškolskou institucí. Projekt je realizován
Olomouckým krajem za podpory ROP SM. | 138
4. 12.
Rada Olomouckého kraje schválila poskytnutí příspěvků
na zajištění lékárenské péče v Olomouckém kraji během vánočních svátků ve výši 14 000 Kč.
4. 12.
Porada Krajského úřadu Olomouckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj s úřady územního plánování určená
pro pořizovatele územně analytických podkladů obcí v Olomouckém
kraji. Porada byla zaměřena na 2. úplnou aktualizaci ÚAP obcí
formou prezentace jednotlivých pořizovatelů a diskuzí nad problémy,
které aktualizaci provázejí.
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4. 12.
Porada stavebních úřadů v působnosti KÚOK, která
byla svolána Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem strategického rozvoje kraje v souladu s plánem metodické činnosti na rok
2012 k problematice novely stavebního zákona.
4. 12.
Vyhodnocení osmého 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 obec Hradčany-Kobeřice, nad 4 000 obyvatel Grygov, z měst
obsadil první příčku Jeseník. Odměny předal oceněným Ing. Michal
Symerský, náměstek hejtmana. Pořádání této soutěže a vyhlášení
vítězů mělo velký mediální ohlas. | 139
4. 12.
Vyhodnocení třetího ročníku soutěže obcí Olomouckého kraje „O keramické sluchátko“. V této soutěži byly
vyhodnoceny obce Olomouckého kraje v množství zpětně vrácených
elektrospotřebičů na občana. Na prvním místě z obcí Olomouckého
kraje se umístilo město Šternberk, druhém město Kojetín a na třetím
místě se umístila obec Postřelmov. | 140
4.–5. 12. 18. zasedání česko-polské mezivládní komise pro
přeshraniční spolupráci v Náchodě za účasti zástupce Olomouckého kraje. Hlavním tématem zasedání byl vznik Evropských seskupení územní spolupráce na česko-polské hranici, jež komise podporuje. Rovněž se shodla na nutnosti zachování prioritního postavení
politiky soudržnosti Evropské unie. V rámci příprav nového víceletého
finančního rámce EU na léta 2014–2020 je proto zapotřebí koordinovat společný postup obou zemí za účelem zabezpečení finanční
podpory přeshraničním regionům i v nadcházejících letech. | 141
5. 12.
Slavnostní ukončení stavby III/36711 Bedihošť – průtah za přítomnosti náměstka hejtmana Mgr. Aloise Mačáka, MBA.
Předmětem díla byla rekonstrukce části silnice III/36711 v intravilánu
obce Bedihošť na ulicích Palackého a Nerudova v délce 543 m, včetně
vyvolané úpravy vjezdů k nemovitostem. Nevyhovující kryt silnice z velkých dlažebních kostek s řadou podélných a příčných nerovností a výtluků byl nahrazen novou konstrukcí s finální asfaltobetonovou vrstvou. Součástí rekonstrukce bylo i odvodnění komunikace dešťovou kanalizací v délce 503 m, včetně 500 m odboček. Stavba byla spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Morava. | 142
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5. 12.
Vánoční jarmark v budově Regionálního centra Olomouc. Jednalo se o prodejní výstavku tradičních ručních výrobků
uživatelů sociálních služeb příspěvkových organizací zřizovaných
Olomouckým krajem. Právě o tyto výrobky je v adventním čase velký
zájem, neboť lidé tak mohou drobným obnosem přispět na další
rozvoj aktivizačních činností uživatelů pobytových sociálních služeb.
5. 12.
Slavnostní otevření stavby Silnice III/36711 Bedihošť – průtah. Rekonstruován byl půlkilometrový úsek silnice
č. III/36711 v obci Bedihošť v okrese Prostějov. Součástí rekonstrukce
komunikace v místní části Václavovice, která spojuje Bedihošť s Výšovicemi, bylo odstranění původní komunikace vyrobené z velkých
dlažebních kostek a vybudování nové dešťové kanalizace sloužící
k odvodnění silnice. Náklady na celou investici přesáhly částku
29 mil. Kč, kraj na akci čerpal dotaci z Regionálního operačního
programu Střední Morava. | 143
7. 12.
Olomoucký kraj uzavřel smlouvy o poskytnutí příspěvku se dvěma klastry, které předložily žádost o finanční podporu své činnosti. Klastr MedChemBio využil příspěvek na prezentaci klastru a jeho členů u příležitosti slavnostního otevření Ústavu
molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Český nanotechnologický klastr díky příspěvku uspořádal odborný seminář o novinkách v oblasti nanotechnologií.
7. 12.
Porada úřadů územního plánování v působnosti
KÚOK, která byla svolána Krajským úřadem Olomouckého kraje,
odborem strategického rozvoje kraje v souladu s plánem metodické
činnosti na rok 2012 k problematice novely stavebního zákona.
10. 12.
Workshop na téma „Interní a externí metodika evaluace a její propojení“. V rámci realizace individuálního projektu
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“,
reg. č. CZ 1.04/3.1.00/05.00064, realizoval Olomoucký kraj workshop s cílem zhodnocení externí metodiky evaluace, možnosti jejího
propojení s evaluací interní, zhodnocení přínosů evaluace pro zvýšení
kvality sociálních služeb a reflexe poskytovatelů, kde externí evaluace
probíhá v rámci individuálního projektu. Workshopu se zúčastnilo
téměř 30 účastníků, zástupců nestátních neziskových organizací
poskytujících sociální služby terénní programy a sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, zástupci obcí, romští poradci a další přizvaní
hosté, kteří se zabývají problematikou etnických menšin a cizinců. | 144
10. 12.
Odborný seminář „Nanotechnologie, nanomateriály a jejich praktické využití“ uspořádal Český nanotechnolo-

gický klastr za finanční podpory Olomouckého kraje. Seminář,
jehož cílem bylo informovat odbornou i laickou veřejnost o nejmodernějších technologiích a nových materiálech, získat nové firmy
pro aktivní členskou základnu klastru a v neposlední řadě připravit
podmínky pro spolupráci firem v rámci rozvoje klastru, se konal
v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Akce se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti.
10. 12.
Seminář Stáže ve firmách určený pro zástupce zaměstnavatelů z Olomouckého kraje. Seminář realizovaný ve spolupráci se zájmovým sdružením OK4Inovace a krajskou pobočkou Úřadu práce ČR byl zaměřen na prezentaci nového projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“.
10.–13. 12. Společný panel expertů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007–2013, jehož se účastnilo pět expertů nominovaných Radou
Olomouckého kraje. Na Panelu expertů byly hodnoceny projekty
z hlediska kvality a přeshraničního dopadu, které byly předloženy
v rámci 5. kola výzvy.
10.–14. 12. Studijní návštěva v regionu Troodos v rámci projektu CesR byla zaměřena na představení dobré praxe v propojování
místní produkce se službami cestovního ruchu. Olomoucký kraj byl
v kyperském regionu reprezentován Ing. Michalem Symerským,
2. náměstkem hejtmana.
11. 12.
Proběhlo vyhlášení již 8. ročníku ocenění Talent Olomouckého kraje 2012 v sále Pegasus v Regionálním centru Olomouce. Vyhodnoceni byli žáci a studenti, kteří dosáhli mimořádných
výsledků v krajských, ústředních a mezinárodních kolech soutěží a přehlídek, ve věkové kategorii druhého stupně základních škol a 1.–4.
ročníků víceletých gymnázií a studenti středních škol a 5.–8. ročníků
víceletých gymnázií. Ocenění se udělovalo v pěti oborech:
humanitním, přírodovědném, technickém, uměleckém a sportovním.
Vyhodnoceny byly rovněž školy, jejichž svěřenci dosáhli nejvýznamnějších úspěchů, a také organizátoři a garanti soutěží a přehlídek
vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
| 145, 146, 147

12. 12.
Ukončení realizace stavby Odborný léčebný ústav
neurologicko – geriatrický Moravský Beroun – Rekonstrukce
a dostavba oddělení rehabilitace. Předmětem díla byly stavební
úpravy 1. podlaží a přístavba Pavilonu 2. Cílem stavebních úprav byla
komplexní rekonstrukce oddělení rehabilitace, které je v současné
podobě zastaralé a nevyhovuje platným hygienickým ani provozním
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149

150

151

152

153

154

požadavkům, a dostavba ve dvorní části, která zajistí požadované
kapacity pro umístění vodoléčby s odpočívárnou, termoterapie, magnetoterapie a příslušné hygienické zázemí. Dostavba stávajícího
objektu byla umístěna zářezem ve svažitém terénu tak, aby tepelné
ztráty objektu byly minimalizovány. Nad části střechy bylo provedeno
evakuační ocelové schodiště. Venkovní úpravy řešily zapojení dostavby do stávajícího svažitého terénu pomocí opěrných stěn. | 148
12. 12.
4. zasedání Monitorovacího výboru Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu financí ČR v Praze
za účasti zástupce Olomouckého kraje. Cílem jednání bylo souhrnně
informovat o konečné struktuře programu a podat podrobnou
informaci o stavu přípravy a realizace v jednotlivých oblastech
zaměření programu.
13. 12.
Exkurze do spalovny na biomasu v ZOO Olomouc
na Svatém Kopečku pro studenty Střední školy Olomouc, Svatý Kopeček. V rámci exkurze byli studenti seznámeni s technologií a technickými parametry zdroje, přípravou biomasy, štěpkováním a provozem spalovny na biomasu, produkující elektrickou energii a teplo.
Odborný výklad provedl pan Libor Berki ze společnosti Dalkia ČR a.s.
teplárna Olomouc, která je provozovatelem spalovny. | 149, 150
15. 12.
Regionální značka Jeseníky i díky podpoře z rozpočtu
Olomouckého kraje certifikovala zážitky cestovního ruchu. Jedná se
o první značku v ČR, která k certifikaci zážitků přistoupila. Pod značkou Jeseníky se může propagovat Exkurze do přečerpávací vodní
elektrárny Dlouhé Stráně, Pekařovská pouť a Adrenalin park Bozeňov.
17. 12.
Realizace semináře na podporu sociálního podnikání v Olomouckém kraji. Akce byla zaměřena na zásady fungování
sociálních firem, výhody a nevýhody přechodu soukromých subjektů
a neziskových organizací k sociálnímu podnikání, možnosti podpory
z evropských zdrojů a také na prezentace několika projektů
sociálního podnikání realizovaných na území Olomouckého kraje.
Na třicet zástupců neziskových organizací, podnikatelské sféry či
státní správy tak mělo jedinečnou možnost získat cenné kontakty
na poradenství v této oblasti. | 151, 152
19. 12.
Ukončení realizace stavby Odborný léčebný ústav
neurologicko-geriatrický Moravský Beroun – Úprava oddělení
III, pavilon 2 pro oddělení DIOP. Předmětem díla byly stavební
úpravy stávajícího objektu Pavilonu 2 z důvodu vytvoření oddělení
dlouhodobé intenzivní a ošetřovatelské péče. Byla řešena úprava
III. oddělení nacházejícího se ve 2. NP, kde bylo vybudováno šest
dvoulůžkových pokojů a příslušné zázemí. Byla vybourána stávající
dispozice, podlahy a zřízeny nové dveřní otvory, příčky, podhledy,
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podlahy, úpravy povrchů, výplně otvorů, kompletní rozvody a instalace zdravotechniky, topení, elektroinstalace, slaboproudé rozvody,
rozvod medicinálních plynů a vybavení interiéru nábytkem. | 153
21. 12.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo rozpočet
Olomouckéh kraje na rok 2013.
21. 12.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Oblasti podpory Programu obnovy venkova v roce Olomouckého kraje
v roce 2013 s celkovou alokací 22 mil. Kč.
21. 12.
Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2013. Zastupitelstvo Olomouckého kraje
schválilo na svém zasedání Program podpory kultury a památkové
péče v Olomouckém kraji v roce 2013 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. | 154
22. 12.
Olomoucký kraj vyhlásil v měsíci listopadu dotační
program Příspěvky v oblasti sportu v roce 2013, který je zaměřen
na podporu sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji.
22. 12.
Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Ve spolupráci s Maltézskou pomocí byl uskutečněn již
druhý ročník dobrovolnické ceny „Křesadlo – cena pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci“, v rámci kterého bylo oceněno 8 osob
věnujících se dobrovolnické činnosti na území Olomouckého kraje.
Ocenění bylo uděleno v oblastech – sociální služby, děti, mládež,
volnočasové aktivity, zdravotnictví, ochrana životního prostředí,
humanitární pomoc, rozvojové projekty a dobrovolní hasiči.
30. 12.
Olomoucký kraj vydal publikaci „Příručka pro efektivnější komunikaci zdravotnických pracovníků a osob se zdravotním postižením“, která vznikla na základě podnětu členů Pracovní
skupiny k problematice Krajského plánu vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením a poskytuje zdravotnickým
pracovníkům základní informace, jež by měly přispět ke zlepšení
vzájemné komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a osobami
s tělesným, mentálním, sluchovým a zrakovým postižením.
30. 12.
Olomoucký kraj zpřístupnil webový Informační portál
pro osoby se zdravotním postižením, který byl připraven v průběhu roku 2012. Tento portál nyní nabízí informace o půjčování
kompenzačních pomůcek a dále informace o bezbariérových přístupech ke zdravotním službám.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A AKCIOVÁ SPOLEČNOST
OLOMOUCKÉHO KRAJE
CONTRIBUTORY ORGANIZATIONS AND JOINT-STOCK COMPANY
OF THE OLOMOUC REGION

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY
Správa silnic Olomouckého kraje
(organizace zřízena k datu 1. 4. 2002)

Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc,
e-mail: ssok@ssok.cz, www.ssok.cz, tel.: 585 170 311, fax: 585 311 115

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
(organizace zřízena k datu 1. 1. 2012)

Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
e-mail: kidsok@kidsok.cz, www.kidsok.cz, tel.: 587 336 655

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VE ŠKOLSTVÍ
K 31. 12. 2012 zřizoval Olomoucký kraj 122 škol a školských zařízení. Z tohoto počtu je 64 středních škol, což je více než 52 %.

Přehled příspěvkových organizací v oblasti školství (počty škol a školských zařízení podle stavu k 31. 12. 2012)
Typ školy, školského zařízení

Počet PO zřizovaných Olomouckým krajem

Gymnázia

14

Vyšší odborné a střední odborné školy

4

Střední odborné školy

15

Střední odborné školy a střední odborná učiliště

14

Střední odborná učiliště, odborná učiliště

13

Odborná učiliště a praktické školy

3

Speciální střední školy

1

Speciální školy

19

Speciální školy a dětský domov

3

Dětské domovy

8

Základní umělecké školy

17

Domy dětí a mládeže, střediska volného času

6

Pedagogicko psychologické poradny

1

Jazykové školy

1

Základní školy a mateřské školy

1

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám

1

Školní jídelna

1

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
Funkce zřizovatele od 1. 1. 2003
Název zdravotnického zařízení

Adresa

Webové stránky, e-mail

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje,
příspěvková organizace

Aksamitova 8
772 00 Olomouc

www.zzsol.cz
e-mail: info@zzsol.cz

Odborný léčebný ústav Paseka,
příspěvková organizace

Paseka 145
783 97 Paseka

www.olupaseka.cz

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický
Moravský Beroun, příspěvková organizace

Masarykova 412
793 05 Moravský Beroun

www.olung.cz
e-mail: info@olung.cz

Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci,
příspěvková organizace

U Dětského domova 269
779 00 Olomouc

www.szpd.cz
e-mail: szpd@szpd.cz

Dětské centrum Pavučinka Šumperk,
příspěvková organizace

Dr. E. Beneše 13
787 01 Šumperk

www.pavucinka.cz
e-mail: pavucinka@pavucinka.cz
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY
Název organizace

Adresa

Webové stránky, e-mail

Vědecká knihovna v Olomouci
(Ol. kraj ve funkci zřizovatele od 1. 7. 2001)

Bezručova 3
779 11 Olomouc

www.vkol.cz
info@vkol.cz

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

Náměstí Republiky 5
771 73 Olomouc

www.vmo.cz
vmo@vmo.cz

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

ul. U Hradiska 42/6
779 00 Olomouc

www.ac-olomouc.cz
office@ac-olomouc.cz

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

Zámecké náměstí 1
790 01 Jeseník

www.muzeum.jesenik.net
muzeum@jesenik.net

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

Náměstí T. G. Masaryka
796 01 Prostějov

www.muzeumpv.cz
muzeumpv@muzeumpv.cz

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

Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov

www.hvezdarnapv.cz
hvezdarna@hvezdarnapv.cz

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

Horní náměstí 7
750 11 Přerov

www.prerovmuzeum.cz
info@prerovmuzeum.cz

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

Hlavní třída 22
787 31 Šumperk

www.muzeum-sumperk.cz
vmsumperk@muzeum-sumperk.cz

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V SOCIÁLNÍ OBLASTI
(funkce zřizovatele od 1. ledna 2003)
K 31. 12. 2012 je Olomouckým krajem zřízeno 32 příspěvkových organizací působících v sociální oblasti a poskytujících sociální
služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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Název organizace

Adresa

Webové stránky, e-mail

Domov pro seniory Javorník,
příspěvková organizace

Školní 104
790 70 Javorník

www.domovduchodcu.jesenicko.com
domov.jav@tiscali.cz

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou,
příspěvková organizace

Kobylá nad Vidnavkou 153
790 65 Žulová 1

www.ddkobyla.cz
reditel@ddkobyla.cz

Domov Sněženka Jeseník,
příspěvková organizace

Moravská 814/2
790 01 Jeseník 1

www.domovsnezenka.cz
reditelka@domovsnezenka.cz

Středisko pečovatelské služby Jeseník,
příspěvková organizace

O. Březiny 1370
790 01 Jeseník

www.pecovatelskajesenik.wbs.cz
PecovatelskaJesenik@email. cz

Domov důchodců Červenka,
příspěvková organizace

Nádražní 105
784 01 Litovel

www.ddcer.cz
piska@ddcer.cz

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané,
příspěvková organizace

Komenského 291
783 44 Náměšť na Hané

www.ddnamestnahane.cz
reditel@ddnamestnahane.cz

Domov důchodců Hrubá Voda,
příspěvková organizace

Hrubá Voda 11
783 61 Hlubočky

www.ddhrubavoda.cz
Info@ddhrubavoda.cz

Domov seniorů POHODA Chválkovice,
příspěvková organizace

Švabinského 3
772 00 Olomouc-Chválkovice

www.ddol.cz
floder@ddol.cz

Sociální služby pro seniory Olomouc,
příspěvková organizace

Zikova 14
779 00 Olomouc

www.sluzbyproseniory.cz
bohackova@sluzbyproseniory.cz

Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk,
příspěvková organizace

Sadová 7
785 01 Šternberk

www.vincentinum.cz
reditel@vincentinum.cz

Klíč – centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace

Dolní Hejčínská 28
779 00 Olomouc

www.klic-css.cz
petr.matuska@klic-css.cz

Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb,
příspěvková organizace

Mladeč, Nové Zámky 2
784 01 Litovel

www.novezamky.cz
senk@novezamky.cz

Středisko sociální prevence Olomouc,
příspěvková organizace

Na Vozovce 26
779 00 Olomouc

www.ssp-ol.cz
ssp@ssp-ol.cz

Domov důchodců Šumperk,
příspěvková organizace

U Sanatoria 25
787 01 Šumperk

www.ddspk.cz
podhrazska@ddspk.cz
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Název organizace

Adresa

Webové stránky, e-mail

Domov důchodců Libina,
příspěvková organizace

Libina 540
788 05 Libina

www.ddlibina.cz
ddlibina@ddlibina.cz

Domov důchodců Štíty,
příspěvková organizace

Na Pilníku 222
789 91 Štíty

www.domovstity.cz; www.domovjedli.cz
vaclav.veprek@domovstity.cz

Sociální služby Šumperk,
příspěvková organizace

Kozinova 22/4
787 01 Šumperk

www.socsluzby.ic.cz
sps.spk@cbox.cz

Penzion pro důchodce Loštice,
příspěvková organizace

Hradská 113
789 83 Loštice

www.ppd-lostice.cz
reditel@ppd-lostice.cz

Domov Paprsek Olšany,
příspěvková organizace

Olšany 105
789 62 Olšany

www.domovolsany.cz
koubkova@domovolsany.cz

Duha - centrum sociálních služeb Vikýřovice,
příspěvková organizace

Krenišovská 224
788 13 Vikýřovice

www.duhacentrumvikyrovice.cz
dc_reditel@cmail.cz

Domov důchodců Prostějov,
příspěvková organizace

Nerudova 70
796 01 Prostějov

www.domovpv.cz
z.libicek@domovpv.cz.

Domov důchodců Jesenec,
příspěvková organizace

Jesenec 1
798 53 Jesenec

www.ddjesenec.cz
ddjesenec@volny.cz

Domov „Na Zámku“,
příspěvková organizace

Nám. děkana Františka Kvapila 17
798 26 Nezamyslice

www.nazamku.eu
jkrejci@nazamku.eu

Sociální služby Prostějov,
příspěvková organizace

Pod Kosířem 27
796 01 Prostějov

www.sospv.cz
m.kmoscakova@sospv.cz

Centrum sociálních služeb Prostějov,
příspěvková organizace

Lidická 86
796 01 Prostějov

www.csspv.cz
reditel@csspv.cz

Domov pro seniory Radkova Lhota,
příspěvková organizace

Radkova Lhota 16
751 14 Dřevohostice

www.domovrl.cz
emil.skacel@volny.cz

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,
příspěvková organizace

Pavlovice u Přerova 95
751 12 Pavlovice u Přerova

www.ddpavlovice.cz
radana.hlobilova@daspavlovice.cz

Domov pro seniory Tovačov,
příspěvková organizace

Nádražní 94
751 01 Tovačov

www.dstovacov.cz
reditelka@dstovacov.cz

Domov Větrný mlýn Skalička,
příspěvková organizace

Skalička 1
753 52 Skalička

www.uspskalicka.cz
reditel@uspskalicka.cz

Centrum Dominika Kokory,
příspěvková organizace

Kokory 54
751 05 Kokory

www.dominikakokory.cz
reditel@dominikakokory.cz

Domov ADAM Dřevohostice,
příspěvková organizace

Lapač 449
751 14 Dřevohostice

www.domovadam.cz
uspd.reditel@post.cz

Domov Na zámečku Rokytnice,
příspěvková organizace

Rokytnice 1
751 04 Rokytnice

www.domovrokytnice.cz
reditelka@domovrokytnice.cz

NEMOCNICE OLOMOUCKÉHO KRAJE, a.s.
Název organizace

Adresa

Webové stránky, e-mail

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
IČ: 26873346

Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

red.nok@kr-olomoucky.cz
nok@kr-olomoucky.cz
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HOSPODAŘENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V ROCE 2012
ECONOMIC RESULTS OF THE OLOMOUC REGION IN THE 2012

V roce 2012 pokračovalo, tak jako v předcházejících letech, dobré hospodaření včetně vytvoření přebytku, který bude použit v roce 2013
zejména na rozvojové aktivity Olomouckého kraje. Financování Olomouckého kraje bylo v roce 2012, 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 2012 byla realizována řada investičních akcí, Olomoucký kraj poskytl řadě subjektů příspěvek na jejich projekty, které významně
pomáhají rozvoji Olomouckého kraje.
In 2012, the Region created a surplus from its management, as in previous years, which was primarily allocated in 2013 for development
activities in the Olomouc Region. As in previous years, the Olomouc Region was financed from multiple resources in 2012, 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 2012 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.

HOSPODAŘENÍ KRAJE V ROCE 2012

(v tis. Kč)
schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

3 190 623

3 201 653

3 165 015

Nedaňové příjmy

240 867

306 442

331 636

Kapitálové příjmy

13 800

14 334

25 171

73 669

5 909 755

5 910 851

3 518 959

9 432 184

9 432 673

PŘÍJMY
Daňové příjmy

Přijaté dotace
Příjmy celkem (bez financování)
FINANCOVÁNÍ (zapojení přebytku hospodaření, úvěrů, finančního vypořádání)
Příjmy celkem

798 168

1 607 306

1 609 009

4 317 127

11 039 490

11 041 682

1 794 529

5 700 945

5 202 651

864 705

1 399 759

1 277 335

1 492 792

3 672 147

3 671 883

100 038

178 766

178 014

4 252 064

10 951 617

10 329 883

65 063

87 873

87 872

4 317 127

11 039 490

10 417 755

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

Příjmy
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy

Výdaje
28,6 %

běžné výdaje

49,9 %

3,0 %

kapitálové výdaje

12,3 %

0,2 %

neinvestiční příspěvky PO 35,3 %

přijaté dotace

53,5 %

Investiční příspěvky PO

1,7 %

financování

14,6 %

financování

0,8 %

Výsledek hospodaření za rok 2012 (přebytek v tis. Kč)
Použitelný přebytek hospodaření za rok 2012
Použitelný přebytek hospodaření představuje částku po provedení finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012.
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+ 209 300

Výše příspěvků příspěvkovým organizacím za rok 2012 (v tis. Kč)
Oblast

celkem

z rozpočtu Olomouckého kraje

dotace ze státního rozpočtu

OBLAST ŠKOLSTVÍ

2 506 301

436 690

2 069 611

neinvestiční příspěvek

2 496 050

426 439

2 069 611

10 251

10 251

0

investiční příspěvek
OBLAST DOPRAVY

656 254

608 945

47 309

neinvestiční příspěvek

530 908

530 843
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investiční příspěvek

125 346

78 102

47 244

OBLAST KULTURY

146 083

144 123

1 960

neinvestiční příspěvek

130 857

129 675

1 182

investiční příspěvek

15 226

14 448

778

OBLAST SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

279 183

275 187

3 996

neinvestiční příspěvek

261 879

257 883

3 996

17 304

17 304

0

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

262 076

253 361

8 715

neinvestiční příspěvek

252 189

243 474

8 715

9 887

9 887

0

investiční příspěvek

investiční příspěvek

Výše příspěvků příspěvkovým organizacím
oblast školství

65,1 %

oblast dopravy

17,0 %

oblast kultury

3,8 %

oblast sociálních věcí

7,3 %

oblast zdravotnictví

6,8 %

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ ROKU 2012
Název investiční akce

Doba trvání (měsíc/rok)

Cena včetně DPH (Kč)

Silnice III/4463 Bohuňovice – rekonstrukce průtahu

08/2011– 01/2012

20 509 677,63

Krajské operační a informační středisko (Kopis)

12/2010 – 02/2012

53 918 991,00

Vlastivědné muzeum v Olomouci – Elektroinstalace

02/2011– 02/2012

29 208 652,00

Výroční zpráva Olomouckého kraje
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Název investiční akce
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Doba trvání (měsíc/rok)

Cena včetně DPH (Kč)

Vlastivědné muzeum v Olomouci – Tvorba stálých expozic

04/2011 – 03/2012

19 115 270,00

Domov seniorů POHODA Chválkovice – Stravovací provoz

11/2011 – 03/2012

23 795 336,40

Realizace energeticky úsporných opatření – ZŠ a DD Zábřeh

07/2011 – 04/2012

16 468 487,30

III/44311 Dolany – II. etapa

09/2011 – 05/2012

20 966 311,40

Revitalizace areálu CSS Prostějov – II. etapa

07/2011 – 06/2012

11 184 328,90

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám. 681
– Dílny pro praktickou výuku

11/2011 – 06/2012

9 217 477,12

Zámek Čechy pod Kosířem – rekonstrukce a využití objektů a revitalizace parku

10/2011 – 07/2012

30 944 700,00

Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc-Hejčín

01/2011 – 08/2012

257 668 566,73

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Název investiční akce

Doba trvání (měsíc/rok)

Cena včetně DPH (Kč)

Domov Větrný mlýn Skalička – přístavba lůžkového pavilonu

08/2011 – 08/2012

34 692 024,20

Nemocnice Přerov – modernizace pavilonu interních oborů, I. etapa

05/2012 – 09/2012

39 180 083,00

II/448 a II/446 Olomouc – okružní křižovatka ulic Dobrovského, Na Střelnici

07/2012 – 09/2012

30 216 483,52

II/446 Šumperk – okružní křižovatka

07/2013 – 09/2012

8 110 167,39

II/366 Kostelec na Hané – průtah IV. etapa

05/2012 – 10/2012

20 921 469,91

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
– Výstavba tělocvičny a sportovního víceúčelového hřiště

11/2011 – 11/2012

68 471 745,55

II/435 Dub – Tovačov, stavební úpravy

09/2011 – 11/2012

103 007 750,24

III/36711 Bedihošť – průtah

07/2012 –11/2012

29 879 181,67
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Název investiční akce

Doba trvání (měsíc/rok)

Cena včetně DPH (Kč)

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun
– Rekonstrukce a dostavba oddělení rehabilitace

11/2011 – 12/2012

25 115 410,50

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun
– Úprava oddělení III, pavilon 2 pro oddělení DIOP

06/2012 – 12/2012

11 524 776,80

V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ BYLY V ROCE 2012 REALIZOVÁNY TYTO
INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE:
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace:
• Lůžka Latera vč.příslušenství, 15 ks
• Antidekubitní matrace
• Dekantanční odstředivka
• Centrifuga
• Zvedací hygienická židle
• Šokér a chladicí skříň
• Chladicí skříň
• Pračka a sušička
• Obnova serverů počítačová sítě
• Rozšíření parkoviště u vrátnice.
Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace:
• Rekonstrukce a dostavba oddělení rehabilitace včetně vybavení interiérů
• Rekonstrukce oddělení DIOP vč. vybavení interiérů
• Obnova serveru počítačové sítě
• Hydraulické vyvážení termoregulační soustavy
• Nákup 4 lůžek včetně zvedáku pro pacienty s nadměrnou hmotností
• Dlažba na terase v pavilonu 2
• Rozšíření počítačové sítě oddělení DIOP.
Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková organizace:
• Nákup myčky Miele do mléčné kuchyně
• Pořízení docházkového systému VEMA
• Oprava sociálního zařízení – šatny zaměstnanců
• Sanace venkovního zdiva budova B.
Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace:
• Výměna oken na budově kojeneckého ústavu a dětského domova.
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Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace:
• Nákup 3 sanitních vozidel
• Nákup užitkového vozidla VW Caddy
• Nákup sanitních nosítek 1 ks
• Serverové řešení a aktivní prvky počítačové sítě
• Zateplení budovy výjezdového stanoviště Hranice
• Obratiště vozů Aksamitova II. etapa
• Úprava oplocení heliportu Olomouc, hl. brána
• Montáž sekčních vrat Šumperk
• Sanační práce, opravy podlah a garáží budovy ředitelství Aksamitova.
Nemocnice Olomouckého kraje, akciová společnost :
• Nákup zdravotnických přístrojů a vybavení nemocnic Šternberk, Přerov a Prostějov.
• Navýšení základního jmění.
Středomoravská nemocniční, a. s. – Nemocnice Prostějov:
• Rekonstrukce oddělení dialýzy a stavební úpravy urgentního příjmu.

VÝZNAMNÉ PROJEKTY OLOMOUCKÉHO KRAJE V ROCE 2012
VÝZNAMNÉ PROJEKTY Olomouckého kraje za rok 2012 dle oblastí

Kč

Altis ski tour o.s., Olomouc
Olomoucko – opolské hry v Koutech nad Desnou

250 000

Český červený kříž Olomouc-Řepčín
První pomoc pro IZS

120 000

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Šumperk
Údržba lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách

500 000

KČT – oblast Olomoucký kraj, Olomouc
Kalendář turistických akcí pořádaných Klubem českých turistů a dalšími občanskými sdruženími

150 000

Obec Bohuňovice
Modernizace ubytovacího křídla Centra zdraví Bohuňovice

650 000

OLGK o.s., Olomouc
MEGA MORAVIA 2012 (Cílem projektu je uspořádat na teritoriu Velké Bystřice, Olomouce a okolí mezinárodní
setkání geocacherů, které předstalo v rámci víkendového programu turistické a přírodní zajímavosti
Olomouckého kraje. Geocaching nabývá celosvětově na popularitě)

80 000

RALLEY REJVÍZ, o.s., Brno
RALLYE REJVÍZ 2012, ZLATÉ SLUCHÁTKO 2012, HELPÍKŮV POHÁR 2012, MUC.RR 2012

400 000

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje, Olomouc-Hodolany
Okresní a krajské soutěže v požárním sportu, Plamene, Dorostu a setkání Zasloužilých hasičů, shromáždění sborů, okresů, kraje

300 000

Sportovní klub při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, Olomouc-Povel
Podpora sportovního reprezentačního družstva Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

100 000

OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE CELKEM

2 550 000

Město Zábřeh
Železniční skanzen na opuštěném tělese dráhy

100 000

Obec Horní Moštěnice
Mikroregionální multifunkční sportoviště

200 000

OBLAST DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM

300 000

Agentura Lafayette, o.s., Olomouc
Osobnosti Olomouckého kraje (cílem projektu je pokračovat v započatém (v r. 2011) ojedinělém cyklu o Osobnostech
Olomouckého kraje, které svým osudem, postoji či činností ve všech oblastech lidského konání výrazně obohatily život
v regionu a jsou známy i za jeho hranicemi.)

150 000

ARKS Plus s.r.o., Olomouc-Hejčín
IX. ročník hudebního festivalu „Šternberský kopec”

100 000

ARKS Plus s.r.o., Olomouc-Hejčín
MONUMENTAL OPEN AIR OPERA „NABUCO” NA HRADĚ

100 000
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Baletní studio při Moravském divadle Olomouc
Hvězdy tančí – taneční muzikálová show

100 000

Divadlo Tramtarie, o.s., Olomouc
Divadlo Tramtarie (na celoroční provoz)

350 000

Ensemble Damian o.s., Doubravice
Opera Schrattenbach 2012

100 000

Fakultní nemocnice Olomouc
Zpřístupnění fortové pevnosti v areálu Fakultní nemocnice Olomouc

100 000

FESTA MUSICALE OLOMOUC
Svátky písní Olomouc 2012

200 000

Friendly & Loyal s.r.o., Chválkovice-Olomouc
PAMÁTKY 2012 – Multižánrový festival na památkách v Ol. kraji
Hanácký soubor písní a tanců „Klas”, Kralice na Hané
CD JARO NA HANÉ

150 000

Ing. Josef Lébr, Olomouc
Obnova technického zařízení Loutkového divadla Kašpárkova říše

350 000

Ing. Martin Strouhal, Zábřeh
Televizní dokument o Janu Welzlovi

50 000

Lázně Slatinice a.s.
Hanácké kulturní léto pod Kosířem

100 000

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

180 000

Libor Gašparovič, Olomouc
Sochařská tvorba v Olomouckém kraji 1900–2012

200 000

Matice svatokopecká, Olomouc-Svatý Kopeček
Restaurování kamenných prvků a sochařské výzdoby před vstupem do baziliky na Sv. Kopečku – II. etapa

100 000

Město Litovel
Zhotovení bronzové sochy sportovce Gustava Frištenského I. etapa

200 000

Město Velká Bystřice
Amfiteátr Velká Bystřice – doplnění sociálního zařízení, pořízení audiovizuální techniky

600 000

Město Vidnava
Obnova Mírového náměstí ve Vidnavě – I. etapa

750 000

Město Zlaté Hory
Zlaté dny (jedná se o zajištění komplexního programu tradičních kulturních akcí ve Zlatých Horách)

150 000

Městys Dub nad Moravou
Restaurování sousoší sv. Floriana Dub n/Moravou
Národní památkový ústav Olomouc
Slavnostní osvětlení hradu Bouzov
Občanské sdružení BALET GLOBA Olomouc
Místo pro život bez bariér (handicapovaní umělci na Mistrovství světa v interpretačním umění v USA)
Obec Bělá pod Pradědem
Jesenické dožínky

80 000
2 000 000
150 000
50 000

Obec Bílá Voda
Muzeum Bílá Voda – izolace, internace, integrace

300 000

Obec Čechy pod Kosířem
Oprava a rozšíření hasičského muzea v objektu bývalé továrny R.A. SMEKAL

850 000

Obec Hustopeče nad Bečvou – Městys
Arkádová chodba na zámku Hustopeče n/B

2 000 000

Obec Cholina
Zkvalitnění prostor a expozic Hanáckého muzea v Cholině

180 000

Obec Malá Morava
Informační centrum a expoziční prostory pro muzeum místní historie

200 000

OREL JEDNOTA TROUBELICE
Rekonstrukce střechy Orlovny Troubelice

100 000

Ruční papírna Velké Losiny a.s.
ETAPA 1 – odvlhčení sklepních prostor
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80 000

650 000

SANATORIUM EDEL s.r.o., Zlaté Hory
Zábavní park s fitness stezkou

80 000

Sdružení D, Olomouc
Dramacentrum Olomouc a sociální prevence formou příběhových dramat
SPOLEČNĚ OBĚTEM HOR, pro podporu výstavby lapidária pod Králickým Sněžníkem, Staré Město pod Sněžníkem
Památník obětem hor

150 000

Spolek přátel olomouckého jazzu, Olomouc
Činnost Jazz Tibet clubu

70 000

Statutární město Prostějov
Prostějovské léto 2012 = 9 čtvrtků a 1 pátek

50 000

Stopy paměti, o.s., Olomouc
STOPY PAMĚTI (cílem projektu je zachytit vzpomínky osobností Olomouckého kraje a města Olomouce)

100 000

Three brothers, spol. s r.o., Praha
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů (cílem projektu je vznik výpravného historického docu-dramatu ve stylu BBC)

500 000

TK Precolor Plus Přerov o.s.
Vyhlášení ankety o nejlepší tenisty ČR „Zlatý kanár 2012”

300 000

U nás o.s., Ludéřov
Dokončení další etapy záchrany historické budovy areálu bývalé tvrze = Barokní sýpka v Ludéřově

450 000

Unie výtvarných umělců Olomoucka, o.s., Olomouc
Unie výtvarných umělců Olomoucka – centrum výtvarného umění a kultury Olomouckého kraje

650 000

Václav Vlasák, Hranice
Vybavení divadla Stará střelnice
Vojenská nemocnice Olomouc
Obnova konventní zahrady – kašna sv. Viktora

880 000
250 000

OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE CELKEM

14 220 000
50 000

Hranická rozvojová agentura, z.s., Hranice
Vznik regionální značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt
Informačně-technologický klastr Olomouc, družstvo
Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí ČR

710 000

MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hanušovice
Propagace a rozvoj značky – „JESENÍKY originální produkt”

100 000

Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) o. s., Červenka
HANÁ – regionální produkt aneb Hanáci omijó ledasco – zkoste to – II.

100 000

OBLAST STRATEGICKÉHO ROZVOJE CELKEM

960 000
80 000

Český tenisový svaz vozíčkářů o.s., Brno-Žabovřesky
SMP WHEELCHAIR CZECH OPEN 2012 – mezin. turnaj v tenise na vozíku (kategorie IFT2) v Prostějově

500 000

Dětské centrum 1990 o.s., Olomouc-Topolany
Rekonstrukce topného systému

80 000

Nadace Malý Noe, Olomouc-Hodolany
Jeden dětský den nestačí

1 500 000

Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s., Olomouc-Hodolany
Pomáháme neziskovkám 2012

400 000

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s., Olomouc
Euroklíč v Olomouckém kraji
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava
Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením prostřednictvím ochrany veřejného zájmu na úseku
bezbariérové přístupnosti staveb

80 000

Občanské sdružení Ryzáček, Vyšehorky
Můj přítel kůň (2. etapa)

150 000

OLiVy o.s., Jeseník
Společný projekt mateřských center Olomouckého kraje zaměřený na podporu činnosti mateřských center
a vzdělávání

200 000

P-centrum o.s., Olomouc
Programy primární prevence FREE – COOL – IN BEZ DROG!

90 000
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Síť mateřských center o.s., Praha-Josefov
Společný projekt mateřských center Ol. kraje „Rodiče a děti, hravě a zdravě”, zaměřený na podporu činnosti a vzdělávání
Sun Drive Communications s.r.o., Brno-Tuřany
Senior pas
OBLAST SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM
1. FC Olomouc
WOMEN S CUP 2012 – mezinárodní fotbalový turnaj žen

194 000
3 334 000
50 000

AGENTURA LEMAN s.r.o., Praha-Braník
Krajská prezentace České obce sokolské ke 150. výročí založení Sokola

200 000

Atletický klub Prostějov
Tréninková základna atletického klubu Prostějov

250 000

AUTO KLUB DLOUHÁ LOUČKA
Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu v Dlouhé Loučce 6.–7. 10. 2012

120 000

Automotoklub ECCE HOMO Šternberk
Slavnostní vyhlášení letošního ročníku Mistrovství Evropy v závodech do vrchu v Olomouci ve dnech 2.–4. 11. 2012

200 000

Automotoklub ECCE HOMO Šternberk
Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu na trati ECCE HOMO

400 000

Automotoklub Mohelnice
Velká cena Mohelnice TRUCK TRIAL 2012
Civipolis, o.p.s., Olomouc-Bělidla
Víc než hra aneb Sportu zdar a fotbalu zvláště
Cyklistika Uničov o.s., Brníčko-Uničov
Český pohár TOI TOI CUP mládeže + muži a ženy Elite + U23 2012/2013
Dámský házenkářský klub ZORA Olomouc
Oprava střechy v havarijním stavu
Dělnická tělocvičná jednota Prostějov
Rekonstrukce střechy na tělocvičně DTJ Prostějov

70 000
500 000
80 000
200 000
1 000 000

DROPZONE PROSTĚJOV o.s.
DROPZONE PROSTĚJOV 2012 (cílem projektu je propagace parašutistického sportu
a výsadkové činnosti v řadách dětí a mládeže)

200 000

Dům dětí a mládeže Olomouc
Ozdravný poznávací pobyt dětí z Vojvodiny (Republika Srbsko) – letní dětský tábor

193 442

Eurohockeyschool o.s., Přerov
Pořádání hokejových turnajů pro mládež

100 000

GOLF CLUB Radíkov
Golfové hřiště Radíkov

150 000

ITS Tennis centre s.r.o., Olomouc
ITS CUP 2012 turnaj ITF Woman 100 000 USD

80 000

Junák – svaz skautů a skautek ČR, Olomouc-Hodolany
Renovace skautské základny Skautský dům v Ol. kraji

90 000

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Mjr. Karla Haase Olomouc
Renovace regionální skautské základny

80 000

Klub přátel Hotelové školy Jeseník
Mezinárodní soutěž juniorů BACARDI Lázeňský pohár 2012 Jeseník

98 646

Mikroregion Kosířsko, Těšetice
Novostavba turistické rozhledny na vrcholu kopce Velký Kosíř
MORAVIAN DRAGONS o.s., Přerov
Přerovský festival dračích lodí – VIII. ročník 26.–27. 5. 2012

3 000 000
80 000

NADAČNÍ FOND MAMUT, Přerov
Sportovně-kulturní víkend s Nadačním fondem MAMUT

120 000

Nosálek Vít, Zábřeh
Finanční příspěvek pro automobilového závodníka

150 000

Občanské sdružení „PŘIJDU VČAS”, Prostějov
Projekt „Přijdu včas” (cílem projektu je instalovat hodiny v Přerově na dětském hřišti na ul. Interbrigadistů
za spolupráce města a dalších sponzorů)

70

60 000
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40 000

4 000 000

Olomoucké krajské sdružení ČSTV, Olomouc – Nová ulice
Provoz sportovních zařízení sport. klubů a TJ sdružených v Olomouckém krajském sdružení ČSTV
PH SPORT & MARKETING s.r.o., Olomouc-Hodolany
Fotbalová škola Romana a Michala Hubníka

130 000

Ricardo – racing team o.s., Prostějov
Memoriál Otmara Malečka

100 000
1 000 000

SK Hranice
Rekonstrukce objektu západní tribuny SK Hranice

500 000

SK Olomouc Sigma MŽ
Reprezentace Ol. kraje úspěšným vystoupením v národním poháru FAČR České pošty v Plzni

80 000

SK Řetězárna, Česká Ves
Obnova vybavení sportovního areálu

1 800 000

Sokolská župa Severomoravská Zábřeh
Opravy a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení
Sokolská župa Středomoravská – Kratochvilova Přerov
Krajský sokolský slet v Přerově

400 000

SPORTCLUB AGENTURA 64 OLOMOUC
Olomoucké šachové léto

200 000

Sportovní klub ŠELA SPORT, Přerov
AUTHOR ŠELA MARATHON 2012 – mezinárodní cyklistický maraton pro širokou veřejnost

100 000
1 000 000

Tělocvičná jednota Dubicko
Přestavba sokolovny na multifunkční zařízení, zateplení objektu a změna vytápění
Tělovýchovná jednota Lodní sporty Olomouc
Oprava budovy III – TJ Lodní sporty Olomouc – výměna rozvodů vody, vytápění, zateplení fasády, výměna oken

500 000
1 000 000

Tělovýchovná jednota LOKOMOTIVA Olomouc
Dostavba zázemí TJ Lokomotiva Olomouc
Tělovýchovná jednota MILO Olomouc
SPORTCENTRUM NOVÉ SADY

400 000

Tělovýchovná jednota Vodní sporty Litovel
BOBR CUP 2012

150 000

Tempo team prague s.r.o., Praha – Nové Město
Olomoucký 1/2 Maraton

100 000

Teplo Přerov a.s.
In-line plocha na zimním stadionu v Přerově

550 000

TTV Sport Group o.s., Olomouc-Hodolany
4. ročník mezinárodního cyklistického etapového závodu Czech Cycling Tour 2012, Světový pohár v silniční cyklistice

150 000

Univerzita Palackého v Olomouci
Zkvalitnění podmínek pro další rozvoj infrastruktury pro studium a výzkum v biomedicínských oborech v Olomouckém kraji

2 000 000

Václav Janík, Pňovice
Podpora sportovní činnosti

150 000

WRC Lovecká chata, Olomouc
Bezpečnost nejen na silnicích, ale i na jízdárně 2012

180 000

OBLAST SPORTU CELKEM

21 942 088

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s., Olomouc
Vzdělávání trochu jinak

100 000

Pampaedie – škola zájmového vzdělávání, o. s., Olomouc – Nová ulice
Pampaedie – kurzy zájmového vzdělávání

100 000

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., Horka nad Moravou
Environmentální vzdělávání pro školy a veřejnost Olomouckého kraje – Sluňákov 2012

900 000

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ CELKEM

1 100 000

Arak o.p.s., Olomouc-Neředín
MANDALA 3. ročník – Liga proti kazu

170 000

Arak o.p.s., Olomouc-Neředín
Vychutnejte si seniorská léta

150 000

Výroční zpráva Olomouckého kraje
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Česká speleologická společnost o.s., Vojtěchov
Rekonstrukce vodoinstalace a odpadů v budově Dětské ozdravovny

150 000

Nadace HAIMAOM, Olomouc – Nová ulice
Digitální programovatelný rotační viskozimetr Brookfield LVDV II+ Pro C/P, PC program Rheocalc 32

150 000

Nadační fond Vincenze Priessnitze, Jeseník
Léčba dýchacích potíží u dětí

150 000

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

770 000

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

350 000

Český rybářský svaz, místní organizace Loštice
Modernizace pstruží líhně

100 000

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

100 000

Český rybářský svaz, místní organizace Olomouc
Posílení a obnova rybích populací v povodí řeky Moravy

450 000

Český svaz chovatelů, Okresní organizace Prostějov
Klubovna pro Mladé chovatele

80 000

Hipocentrum Fortel o.s., Olomouc-Droždín
Výstavba kryté haly pro hiporehabilitace – dokončení
Město Šternberk
Podnikatelská zona Šternberk – odstranění ekologické zátěže v areálu bývalých kasáren kpt. Nálepky
Obec Domašov nad Bystřicí
Přemístění hnízda čápů bílých v Domašově nad Bystřicí

3 500 000
80 000

Obec Smržice
Communities in Bloom, International Challenge 2012 – Kvetoucí sídla 2012

400 000

Rychlebské stezky o.s., Černá Voda
Vybudování nového „Walesského” trailu k dalšímu zlepšení resortu Rychlebských stezek

600 000

Zelinářská unie Čech a Moravy o.s., Olomouc
Flóra – podzimní etapa Hortikomplex, Zelinářské dny

50 000

Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace
Evropské safari v ZOO Olomouc – 1. etapa

1 500 000

OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM

7 310 000

CELKEM
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100 000
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PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ OLOMOUCKÝM KRAJEM V ROCE 2012
Název
První narozený občan Olomouckého kraje v roce 2012

skutečnost v tis. Kč
15

Významné projekty Olomouckého kraje

52 486

Příspěvky do 30 tis. Kč celkem

17 426

z toho: oblast školství, mládeže a tělovýchovy

6 800

oblast kultury a památkové péče

5 189

oblast sociálních věcí

1 150

oblast dopravy a silničního hospodářství

50

oblast krizového řízení

2 812

oblast životního prostředí a zemědělství

1 090

oblast zdravotnictví
oblast strategického rozvoje
Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů
Financování základních složek IZS

260
75
11 772
5 750

Ostatní příspěvky

58 749

Regionální inovační strategie

10 509

Program obnovy venkova

58 269

Studijní stipendium Olomouckého kraje
Finanční příspěvky v oblasti sportu
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Talent Olomouckého kraje
Stipendia pro žáky učebních oborů
Příspěvky divadlům a filharmoniím
Příspěvky vysokým školám
Regionální funkce knihoven
Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

1 126
37 367
490
282
7 591
2 000
10 500
9 300
11 240

Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

2 789

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji

8 759

Přímá podpora významných kulturních akcí

6 170

Financování protidrogové prevence

2 500

Vzdělávání lékařů

1 680

Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování – podpora prevence kriminality

100

Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování – podpora integrace romských komunit

150

Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování – podpora poskytování sociálních služeb

8 000

Cestovní ruch

11 902

Prostředky z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

28 650

Příspěvky na hospodaření v lesích

10 000

Příspěvky obcím na řešení mimořádných událostí
Program na podporou začínajících včelařů na území Olomouckého kraje
Příspěvek na podporu výstavby cyklostezek

6 055
680
6 582
388 889
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GLOBÁLNÍ GRANTY OLOMOUCKÉHO KRAJE REALIZOVANÉ V RÁMCI
OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Výše
podpory
dle
smlouvy
(v tis. Kč)

Výše
skutečně
vyplacené
podpory
(v tis. Kč)

OBLAST ŠKOLSTVÍ

554 647,99

419 134,18

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

258 265,66 243 495,75

Název a adresa příjemce

74

Název grantového projektu

1

Soukromá střední odborná škola
živnostenská Přerov, s.r.o.

Palackého 1380/19,
750 02 Přerov 1-Město

Implementace nových vyučovacích metod
a forem výuky na SSOŠŽ Přerov

8 271,19

7 882,92

2

Gymnázium, Olomouc-Hejčín,
Tomkova 45

Tomkova 45,
779 00 Olomouc-Hejčín

Studujeme moderně a dvojjazyčně

2 967,23

2 177,05

3

Základní škola Bílá Lhota, okres
Olomouc, příspěvková organizace

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

1 879,09

4

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

Moravské nám. 681,
783 91 Uničov

Moderní absolvent strojírenství

9 788,84

9 506,77

5

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

tř. 17. listopadu 49,
772 11 Olomouc

Digitální projektování ve strojírenství

6 601,53

6 431,50

6

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

Pöttingova 2,
771 00 Olomouc

E-learning na střední zdravotnické škole

5 243,83

4 754,98

7

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

Studentská ul. 2,
796 01 Prostějov

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

2 309,29

2 305,62

8

Slovanské gymnázium, Olomouc,
tř. Jiřího z Poděbrad 13

tř. Jiřího z Poděbrad 13,
771 11 Olomouc

Fyzika a chemie kolem nás

2 914,65

2 842,89

9

Střední škola designu a módy,
Prostějov

Vápenice 1/2986,
796 01 Prostějov

Odborná výuka v oděvnictví – nově,
atraktivně, moderně

9 055,71

7 991,11

10

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

Božetěchova 3,
770 00 Olomouc

Technická angličtina pro střední
průmyslové školy se zaměřením
na elektrotechniku a strojírenství

1 530,54

1 496,56

11

Obchodní akademie Mohelnice,
Olomoucká 82

Olomoucká 82/389,
789 85 Mohelnice

E-learningová sbírka případových studií
z účetnictví a odborných předmětů včetně
jejich řešení a certifikace získaných znalostí

2 306,26

2 273,26

12

Střední odborné učiliště Litovel,
Komenského 677

Komenského 677,
784 01 Litovel

Škola mixologie

3 538,21

3 497,53

13

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

Božetěchova 3,
772 00 Olomouc

Digitální škola: ICT ve výuce technických
předmětů

18 000,00

17 642,02

14

Gymnázium Jiřího Wolkera,
Prostějov, Kollárova 3

Kollárova 3/2602,
796 01 Prostějov

Student na prahu 21. století – využití ICT ve
vyučování matematiky na gymnáziu

4 371,21

4 327,89

15

Město Jeseník

Masarykovo náměstí
1/167, 790 01 Jeseník

Zvyšování kvality ve vzdělávání a zavádění
evaluačních nástrojů

8 017,70

7 888,18

16

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8,
779 00 Olomouc

IVOŠ – zvýšení kvality ve vzdělávání
zavedením interaktivní výuky do škol

18 205,85

17 699,82

17

Gymnázium, Jeseník,
Komenského 281

Komenského 281,
790 01 Jeseník

Ekologizace provozu školy

1 102,16

1 093,72

18

Asistenční centrum, a. s.

Sportovní 3302,
434 01 Most

Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro
budoucnost řemesel

15 104,08

15 092,15

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

3 560,19
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podpory
dle
smlouvy
(v tis. Kč)

Název grantového projektu

Výše
skutečně
vyplacené
podpory
(v tis. Kč)

Regionální evaluační centrum

8 453,64

8 205,35

Jurikova 588,
753 01 Hranice

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

4 774,68

4 621,85

Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední Novosadská 55

Střední Novosadská 55,
779 00 Olomouc

Podpora vzdělávání pro práci s digitální
fototechnikou

1 360,98

1 323,12

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

1 906,99

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

2 520,83

25

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

Brodek u Konice 265,
798 46 Brodek u Konice

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

1 536,45

1 536,00

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

1 229,54

27

Lobodice 39,
Základní škola a mateřská škola
Lobodice, příspěvková organizace, 751 01 Lobodice
Lobodice 39

I cesta může být cíl

1 945,00

1 938,26

28

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

Skrbeňská 699/70,
785 35 Horka nad
Moravou

Environmentální inspirace do škol (Přírodě
OK 2)

6 258,28

5 606,94

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

4 321,15

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

1 533,12

31

Střední škola polytechnická,
Olomouc, Rooseveltova 79

Rooseveltova 472/79,
779 00 Olomouc

Obnova a modernizace technických oborů
v Olomouckém kraji

5 131,66

4 879,37

32

Gymnázium Jiřího Wolkera,
Prostějov, Kollárova 3

Kollárova 2602/3,
796 01 Prostějov

Nové formy výuky s podporou ICT

4 914,11

4 654,38

33

Střední škola automobilní
Prostějov, s.r.o.

Vápenice 2977/9,
796 01 Prostějov

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

2 929,04

2 870,66

34

Střední škola technická, Přerov,
Kouřílkova 8

Kouřílkova 1028/8,
750 02 Přerov

Inovace výuky technických předmětů
pro zvyšování konkurenceschopnosti žáků

5 444,64

5 416,18

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

3 304,42

36

Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583,
779 00 Olomouc

Dejme šanci přírodě – Interaktivní výuka
přírodovědných předmětů na ZŠ

8 614,50

8 096,82

37

Jeseníky – Sdružení cestovního
ruchu

Kladská 233/1,
787 01 Šumperk

Studium pro praxi v oblasti cestovního
ruchu nejen v Jeseníkách

2 790,70

2 529,31

38

Základní škola a Mateřská škola
Horka nad Moravou, příspěvková
organizace

Lidická 396/9,
783 35 Horka nad
Moravou

NAjdi si své místo v ŽIVOtě cestou
udržitelného rozvoje plus

2 200,94

1 732,40

39

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

1 211,16

1 089,39

20

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

21

Střední lesnická škola, Hranice,
Jurikova 588

22

MAKOVICE – moderní venkovská škola
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Název grantového projektu

Výše
skutečně
vyplacené
podpory
(v tis. Kč)

40

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka
Čecha 683

Svatopluka Čecha 586,
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

4 230,60

41

Obchodní akademie, Mohelnice,
Olomoucká 82

Olomoucká 389/82,
789 85 Mohelnice

Ekonomické kompetence v občanském
životě

6 017,46

5 031,39

42

Gymnázium, Hranice,
Zborovská 293

Zborovská 293,
753 11 Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně

2 774,01

2 773,85

43

Slovanské gymnázium, Olomouc,
tř. Jiřího z Poděbrad 13

tř. Jiřího z Poděbrad 13,
771 11 Olomouc

Učme se nově

2 737,18

2 463,46

44

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Palackého 1381/25,
750 02 Přerov I – Město

Příprava na vysoké školy technických oborů

2 365,97

2 363,75

45

Gymnázium, Šternberk, Horní
náměstí 5

Horní náměstí 5,
785 01 Šternberk

Moderní škola

1 833,82

1 649,26

46

Základní škola Milady Petřkové
Velký Týnec

Příčná 326,
783 72 Velký Týnec

Interaktivita a e-learning – progresivní
nástroje moderního vzdělávání

1 961,35

1 765,22

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

2 976,20

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

2 803,65

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

1 461,21

50

Střední škola gastronomie
a služeb, Přerov, Šířava 7

Šířava 7,
750 02 Přerov

Výuka anglického jazyka s interaktivní
tabulí a e-learningem

1 041,08

878,60

51

Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Čajkovského 9,
779 00 Olomouc

Fyzika na scéně – exploratorium pro žáky
základních a středních škol

2 916,62

2 215,47

52

Slovanské gymnázium, Olomouc,
tř. Jiřího z Poděbrad 13

tř. Jiřího z Poděbrad 13,
771 11 Olomouc,

Inovace výuky společenských věd

2 287,50

1 948,71

53

Střední škola polytechnická,
Olomouc, Rooseveltova 79

Rooseveltova 472/79,
779 00 Olomouc

Modulová výuka diagnostiky osobních aut
na SŠPROOL

2 593,07

2 333,76

54

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8,
779 00 Olomouc

PROŠ - programování do škol

4 574,13

4 116,72

55

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

Družstevní 125,
788 14 Rapotín

Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ
a MŠ Údolí Desné

2 763,21

1 952,90

56

Střední průmyslová škola, Přerov,
Havlíčkova 2

Havlíčkova 2,
750 02 Přerov

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

5 571,69

5 431,56

57

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

Palackého 1380/19,
750 02 Přerov

Využití ICT technologií pří výuce
projektového řízení

3 869,49

3 861,95

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

3 578,16

93 597,88

84 143,91

899,02

898,90

Zpřístupnění ICT a CAD systémů i žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami

2 805,48

2 454,11

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé
žáky

7 197,82

6 963,56

Globální grant „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v Olomouckém kraji” (oblast podpory 1.2)
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nám. 8. května 2,
789 01 Zábřeh

59

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

60

Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová-lázně 458,
790 61 Lipová-lázně
Lipová-lázně 458

61

Liberix, o. p. s.

Výroční zpráva Olomouckého kraje

Kateřinská 107/5,
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62

Církevní gymnázium Německého
řádu, spol. s r.o.

Nešverova 693/1,
779 00 Olomouc

Nová cesta

9 090,87

8 962,25

63

Základní škola a Mateřská škola
Přerov – Předmostí, Přerov,
Pod skalkou 11

Pod Skalkou 11,
751 24 Přerov

Mateřídouška bez bariér

2 842,41

2 544,54

64

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29,
750 02 Přerov
Komenského 29

Zkvalitnění příprav matematických talentů
základních a středních škol Olomouckého
kraje

3 958,13

3 953,31

65

EUFORALL o. s.

Švédská 413/8,
779 00 Olomouc

Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém
kraji

4 928,26

4 349,31

66

Základní škola Uničov, Haškova
211, okres Olomouc

Haškova 211,
783 91 Uničov

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

2 515,19

2 259,35

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

815,84

797,65

68

Švehlova střední škola, Prostějov,
nám. Spojenců 17

nám. Spojenců 17,
796 01 Prostějov

Zkvalitnění výuky technických oborů za
pomoci multimediálního e-learningového
systému

3 284,05

3 283,05

69

Základní škola prof. Z. Matějčka
Olomouc, Svatoplukova 11

Svatoplukova 65/11, 779 Zavedení metod a forem výuky pomocí ICT
pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ se speciálními
00 Olomouc
vzdělávacími potřebami

4 281,24

4 177,05

70

Základní škola a Dětský domov,
Zábřeh, Sušilova 40

Sušilova 1912/40,
789 01 Zábřeh

Nové formy výuky pro podporu žáka na
trhu práce opouštějícího ZŠ praktickou
a ZŠ speciální

5 921,15

5 874,74

71

PONTIS Šumperk o.p.s.

Temenická 2620/5,
787 01 Šumperk

Znáš mě a znám já tebe?

1 650,17

1 381,33

72

BRAILCOM, o.p.s.

Vyšehradská 255,
128 00 Praha 2

Olomoucká šance pro nevidomé žáky

4 211,44

4 203,38

73

Hanácká 145/3,
Střední škola, Základní škola a
Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk

Zahrada přátelství a porozumění

1 414,34

1 296,45

74

EUFORALL o. s.

Švédská 413/8,
779 00 Olomouc

Bez obav – zvládnu to sám

3 326,85

2 737,42

75

KAPPA-HELP

nám. Přerovského povstání PROČ – Příběhy Rozprávějící O Člověku
1, 750 02 Přerov

1 463,62

1 352,29

76

Základní škola Kojetín, Sladovní
492

Sladovní 492,
752 01 Kojetín

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

1 499,55

1 447,09

77

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

Denisova 2390/3,
751 52 Přerov

Vyhledávání a podpora talentů z řad
sociokulturně znevýhodněných žáků

1 893,76

1 608,02

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

1 811,80

79

Dům dětí a mládeže Olomouc

tř. 17. listopadu 47,
771 74 Olomouc

Cesta do minulosti

3 609,95

3 460,69

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

957,82

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

2 786,62

Výroční zpráva Olomouckého kraje
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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

1 919,60

83

Základní škola Přerov, Boženy
Němcové 16

Boženy Němcové 101/16,
750 02 Přerov

ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory
žáků ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí

2 218,94

2 184,18

84

Základní škola a Dětský domov
Zábřeh, Sušilova 40, 789 01
Zábřeh

Sušilova 40,
789 01 Zábřeh

Jde to i jinak – inkluzivní vzdělávání dětí
a mládeže z DD

2 859,38

2 297,29

85

Základní škola pro žáky se
specifickými poruchami učení
a mateřská škola logopedická
Schola Viva, o.p.s.

Erbenova 16,
787 01 Šumperk

Zlepšování výuky pro žáky se SVP na ZŠ
a MŠ Schola Viva

2 988,17

1 761,92

86

Odborné učiliště, Učiliště
a Praktická škola, Mohelnice

Vodní 27,
789 85 Mohelnice

Inovace vzdělávacích aktivit ve výuce jazyků
a dalších předmětů pro žáky se SVP na OU
a PRŠ Mohelnice

2 273,13

1 454,60

87

Základní škola a střední škola
Pomněnka o.p.s.

Šumavská 13,
787 01 Šumperk

Za společným cílem

867,16

433,15

88

Hanácká 3,
Střední škola, Základní škola a
Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk

PRO – program podpory profesní orientace
žáků ZŠ se speciálními potřebami

1 450,84

866,27

89

MM solution s.r.o.

Holická 1173/49a,
779 00 Olomouc

Mladý vědec

2 256,89

1 556,22

90

Základní škola Lipník nad Bečvou,
Osecká 301

Osecká 301,
751 31 Lipník nad Bečvou

Zavádění a ověřování inovativních systémů
práce s dětmi se sociokulturním
znevýhodněním v přípravné třídě

958,80

958,80

91

JŠ Miramare, s.r.o.

Masarykova 37,
602 00 Brno

Uplatňování nových forem a metod při
vzdělávání dětí a žáků s dyslexií, dysgrafií
a dysortografií

2 056,00

1 151,15

117 301,05

102 121,48

Globální grant „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
v Olomouckém kraji” (oblast podpory 1.3)

78

Výše
podpory
dle
smlouvy
(v tis. Kč)

92

Cyrilometodějské gymnázium
v Prostějově

Komenského 1592/17,
796 01 Prostějov

Akademie rozvoje klíčových kompetencí
pedagogů

3 497,69

3 147,92

93

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

Denisova 3,
751 52 Přerov

Řízení lidských zdrojů – od vykonavatele
k lídrovi

2 579,87

2 439,05

94

Gymnázium Jiřího Wolkera,
Prostějov, Kollárova 3

Kollárova 3,
796 01 Prostějov

Pohyb pro všechny – více motivace, žádný
závod, žádná diskriminace

4 094,06

4 058,04

95

Obchodní akademie, Olomouc,
tř. Spojenců 11

tř. Spojenců 11,
779 00 Olomouc

Ekonomické procesy v podniku názorně
a zajímavě

2 029,55

1 721,95

96

Počítačová služba s.r.o.

Stupkova 413/1a,
779 00 Olomouc

QUIDO – Zdokonalení kompetencí
v oblasti ICT a ŽP u pedagogů v Olomouckém kraji

7 429,37

6 530,12

97

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

Palackého 150/8–10,
796 01 Prostějov

Výtvarná výchova nově, ale jak? Pracovní
díla

5 846,52

4 710,44

98

SPORT A VĚDA

Českobratrská 35,
796 01 Prostějov

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

6 008,70

5 373,00

Výroční zpráva Olomouckého kraje
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Šířava 7,
750 02 Přerov

Specializace učitelů odborného výcviku
a odborných předmětů ve službách

2 992,39

2 893,50

110 Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8,
771 47 Olomouc

Rozvoj ICT kompetencí pedagogických
pracovníků Olomouckého kraje pomocí
e-learningu

3 961,01

3 564,91

101 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

3 123,16

102 Základní škola a Mateřská škola
Přerov, Malá Dlážka 4

Malá Dlážka 589/4,
750 02 Přerov

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

1 509,06

1 459,05

103 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

3 725,80

104 Gymnázium, Olomouc-Hejčín,
Tomkova 45

Tomkova 45,
779 00 Olomouc

Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce
vybraných předmětů na středních školách

4 172,20

3 877,30

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

4 405,58

3 965,02

99

Střední škola gastronomie
a služeb, Přerov, Šířava 7

105 Kariérový a personální servis s.r.o. Na Střelnici 343/48,
779 00 Olomouc
106 METODICA, institut pro další
vzdělávání

Palackého tř. 22,
612 00 Brno

Podpora kvality výuky cizích jazyků na ZŠ
a SŠ v Olomouckém kraji

2 233,01

2 009,71

107 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

3 189,10

108 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

5 363,91

109 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

4 032,90

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

Skrbeňská 669/70,
783 35 Horka nad
Moravou

Další vzdělávání pedagogů Olomouckého
kraje – komplexní environmentální výchova
moderně

3 117,47

1 837,91

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

U Jatek 916/8,
790 01 Jeseník

Zdokonalovací odborné kurzy

2 586,80

2 318,96

112 Střední průmyslová škola
strojnická, Olomouc, tř. 17.
listopadu 49

tř. 17. listopadu 49,
772 11 Olomouc

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

2 780,77

2 638,08

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

Pöttingova 27,
771 00 Olomouc

Inovativní vzdělávání vychovatelů domovů
mládeže

1 992,45

1 557,77

114 Střední zdravotnická škola,
Prostějov, Vápenice 3

Vápenice 3,
796 01 Prostějov

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

3 011,61

2 823,30

115 Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8,
771 47 Olomouc

Stimulace profesního potenciálu
výchovných pracovníků v Olomouckém
kraji

1 909,71

1 691,83

Výroční zpráva Olomouckého kraje
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116 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

2 578,11

117 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

2 155,44

118 Obchodní akademie, Prostějov,
Palackého 18

Palackého 18,
796 01 Prostějov

Vzdělávání pedagogů základních škol
v oblasti finanční gramotnosti

1 330,39

1 329,18

119 ORE-institut, o.p.s.

Dolní náměstí 194/7,
772 00 Olomouc

Na jedné lodi

2 804,62

1 575,65

120 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

2 915,08

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

Palackého 150/8–10,
796 01 Prostějov

Výtvarné dílny nejen pro učitele výtvarné
výchovy

3 397,24

3 057,51

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

U Jatek 916/8,
790 01 Jeseník

Zdokonalovací odborné kurzy II

2 332,16

1 705,90

123 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

1 883,50

124 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

2 428,07

125 EUFORALL o. s.

Švédská 413/8,
779 00 Olomouc

Moderní trendy ve vzdělávání

1 461,45

1 282,92

126 Gymnázium, Olomouc,
Čajkovského 9

Čajkovského 9/68,
779 00 Olomouc

DVPP v projektovém řízení v Olomouckém
kraji

2 949,60

1 777,57

127 Střední škola zemědělská,
Olomouc, U Hradiska 4

U Hradiska 4,
779 00 Olomouc

DVPP zaměřené na využívání ICT
a moderní pedagogické metody
projektového vyučování v praxi
pedagogických pracovníků Střední školy
zemědělské, Olomouc, U Hradiska 4

1 543,08

1 379,82

85 483,39

69 559,70

Globální grant „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji”
(oblast podpory 3.2)
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Výše
podpory
dle
smlouvy
(v tis. Kč)

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

Lidická 960/81,
602 00 Brno

Zvyšování manažerských kompetencí
pracovníků nemocnic Olomouckého kraje

4 449,02

3 289,52

129 Český nanotechnologický klastr,
družstvo

Mozartova 178/12,
779 00 Olomouc

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

659,86

597,22

130 EUFORALL o. s.

Švédská 413/8,
779 00 Olomouc

Moderní trendy vzdělávání pedagogických
pracovníků působících v ústavní výchově

3 223,36

2 688,65

131 GLOBCOM spol. s r.o.

nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha

Další vzdělávání pro rozvoj manažerských
a ICT dovedností

3 216,26

3 152,85

132 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

2 313,66
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Název a adresa příjemce

Výše
podpory
dle
smlouvy
(v tis. Kč)

Název grantového projektu

133 Kariérový a personální servis s.r.o. Na Střelnici 343/48,
779 00 Olomouc

Výše
skutečně
vyplacené
podpory
(v tis. Kč)

Lidský faktor v dopravě

1 956,09

1 601,21

134 METODICA, institut pro další
vzdělávání

Palackého tř. 22,
612 00 Brno

„E-learning je mrtev… Ať žije blended –
learning” – Podpora vzdělávání lektorů
DPV v oblasti využití E-learningu a blended
learningu v Olomouckém kraji

3 063,19

2 556,64

135 Regionální agentura pro rozvoj
střední Moravy

Horní nám. 5,
772 00 Olomouc

Další vzdělávání v dovednostech
souvisejících s projektovým řízením

3 507,50

3 329,69

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

Jaselská 832,
753 01 Hranice

Škola – centrum celoživotního učení:
vzdělávání dospělých v cestovním ruchu

1 994,78

1 876,55

137 Střední škola polytechnická,
Olomouc, Rooseveltova 79

Rooseveltova 79,
779 00 Olomouc

Profesní kvalifikace v systému modulárního
dalšího vzdělávání

4 959,28

4 824,39

138 ECS Eurofinance, s.r.o.

Mimoňská 3223,
470 01 Česká Lípa

Vytvoření a ověření nových vzdělávacích
programů („Ekonomické myšlení pro liniové
manažery“ a „Specialista investic –
investičák“) pro účastníky dalšího
vzdělávání v Olomouckém kraji

729,97

728,81

139 EDUKOL vzdělávací a poradenské
sdružení s.r.o.

Křemelná 443/30,
783 36 Křelov-Břuchotín

E-learningové vzdělávací kurzy

3 061,38

2 105,62

140 EUFORALL o.s.

Švédská 413/8,
779 00 Olomouc

Rozvoj profesních kompetencí vzdělavatelů
– ASSIST

2 180,83

1 962,75

141 GLOBCOM spol. s r.o.

nám. 14. října 1307/2,
150 00 Praha

Další vzdělávání v marketingových
dovednostech

2 749,00

2 458,52

142 ISTIMA a. s.

Cejl 40/107,
602 00 Brno

Dnes nejistě, zítra směle, v budoucnu už
stojíš v čele!

3 330,78

2 787,69

143 Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Olomouc

Pöttingova 2,
771 00 Olomouc

Administrativní pracovník pro cizojazyčnou
komunikaci

5 909,12

3 434,08

144 JŠ Miramare, s.r.o.

Masarykova 37,
602 00 Brno

Odborný cizí jazyk pro Vaši
konkurenceschopnost

3 260,42

2 525,02

Utěšuji, pomáhám, podporuji… Každý den!

1 687,37

1 339,25

145 Kariérový a personální servis s.r.o. Na Střelnici 343/48,
779 00 Olomouc
146 KMA TRADE s.r.o.

Dvořákova 141/28,
682 01 Vyškov

Profesionální lektor

2 809,23

2 388,84

147 MenSeek s.r.o.

Milady Horákové 1,
602 00 Brno

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

2 896,04

2 342,37

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

Palackého 1380/19,
750 02 Přerov

Vývoj, ověření a realizace systému dalšího
vzdělávání v sociálně právní oblasti

5 922,25

5 184,74

149 Regionální agentura pro rozvoj
střední Moravy

Horní nám. 5,
772 00 Olomouc

Další vzdělávání v dovednostech
souvisejících s odpadovým hospodářstvím

2 760,59

2 484,53

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

Jaselská 832,
753 01 Hranice

Více vím, více můžu – nebojme se
certifikací a dílčích kvalifikací

2 515,25

2 263,72

151 Střední Morava – Sdružení
cestovního ruchu

Horní nám. 5,
772 00 Olomouc

Další vzdělávání v oblasti kvality služeb
cestovního ruchu v turistickém regionu
Střední Moravy

2 605,88

2 137,12

152 Střední škola řezbářská, Tovačov,
Nádražní 146

Nádražní 146,
751 01 Tovačov

Trénink lektorů zaměřených na práci se
starší střední generací

4 721,12

2 977,48

153 Švehlova střední škola, Prostějov,
nám. Spojenců 17

nám. Spojenců 17,
796 01 Prostějov

Škola jako centrum celoživotního učení –
další vzdělávání maloobchodních prodejců

2 849,35

1 713,81

TEMPO vzdělávání pro Olomoucký kraj

1 809,97

1 557,87

154 TEMPO TRAINING & CONSULTING Nad Porubkou 838,
721 00 Ostrava
s.r.o.

Výroční zpráva Olomouckého kraje
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Název a adresa příjemce

155 Základní organizace Svazu
účetních

Název grantového projektu

Kollárovo nám. 698/7,
772 00 Olomouc

156 Centrum uznávání a celoživotního Rooseveltova 79,
779 00 Olomouc
učení Olomouckého kraje

Výše
skutečně
vyplacené
podpory
(v tis. Kč)

Vzdělávání v oblasti účetnictví s rozšířeným zaměřením na měkké dovednosti

3 263,45

2 937,10

Další profesní vzdělání – cesta k nové
kvalifikaci

4498,66

1557,98

157 MEROSYSTEM s.r.o.

Tyršova 1840/10,
702 00 Ostrava

Rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání pro
pracovníky ve stravovacích a ubytovacích
službách v Olomouckém kraji

2519,77

863,07

158 Střední škola gastronomie
a služeb, Přerov, Šířava 7

Šířava 7,
750 02 Přerov

Získávání dílčích kvalifikací v oblasti
gastronomie

2449,26

713,35

159 QUALIMATE s.r.o.

Žižkova 1696/15,
586 01 Jihlava

Ekonomie a řízení rizik ve stavebnictví

2216,18

760,7

160 TIZZI spol. s r.o.

Jiráskova 1097,
767 01, Kroměříž

Systém kontinuálního vzdělávání pro
zdravotnický sektor Olomouckého kraje

4381,75

164,32

Nové kvalifikace dle legislativy a potřeb
trhu práce

4012,09

1011,02

161 RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. Blahoslavova 72/4,
750 02 Přerov
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Výše
podpory
dle
smlouvy
(v tis. Kč)

162 Živý venkov, o.s.

Vinohradská 261,
664 34 Moravské Knínice

Jídlo z blízka – vzdělávání kuchařů
a zemědělců pro vytvoření regionální
gastronomie jako součást udržitelného
cestovního ruchu Olomouckého kraje

4545,04

1771,82

163 EDUKOL vzdělávací a poradenské
sdružení s.r.o.

Křemelná 443/30,
783 36 Křelov-Břuchotín

Rozvoj veřejné správy v Olomouckém kraji
e-learningovým vzděláváním

3503,13

1161,91

164 FWR s.r.o.

Švédská 413/8,
772 00 Olomouc

Professional language

3412,34

853,09

165 Regionální agentura pro rozvoj
střední Moravy

Horní náměstí 5,
779 00 Olomouc

Tvorba vzdělávacích modulů dalšího
vzdělávání se zaměřením na cizí jazyky
v kombinaci s technickými obory

4211,16

1209,33

166 KPM CONSULT, a.s.

Kounicova 688/26,
602 00 Brno

Podpora nabídky dalšího vzdělávání
v oblasti telematiky a dopravní telematiky
v Olomouckém kraji

3080,85

912,55

167 Jeseníky - Sdružení cestovního
ruchu

Kladská 1,
787 01 Šumperk

Další vzdělávání pro rozvoj cestovního ruchu
v Jeseníkách: balíčky pro cestovní ruch

2920,03

937,03

168 Pampaedia servis s.r.o.

Karafiátova 294/6,
779 00 Olomouc

Nové trendy

3648

1125,77

169 Okresní hospodářská komora
Přerov

Generála Štefánika 8,
750 02 Přerov

OTEC A SYN

4107,93

1205,54

170 MEK - IN, s.r.o.

Korunní 595/76,
709 00 Ostrava

Inovace dalšího vzdělávání pro
zaměstnance v lázeňství a cestovním ruchu

2266,14

708,03

171 Sdružení Cepac - Morava

Jeremenkova 1142/42,
772 00 Olomouc

Zvýšení kvalifikace zaměstnanců
s podporou e-learningu

1926,23

903,82

172 EDUA Group, s.r.o.

U Půjčovny 952/2,
110 00 Praha 1

Business Basics s rodilým mluvčím –
o-learning

2022,88

505,72

173 Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o.

Vítězslava Nezvala 2480,
434 01 Most

Právo pro firmy

4681,67

1753,53

174 EUFORALL o.s.

Švédská 413/8,
779 00 Olomouc

Rozvoj profesních kompetencí vzdělavatelů
– CAREER

2672,09

796,23
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VÝVOJ HOSPODAŘENÍ VE SROVNÁNÍ LET 2009–2012
Vývoj příjmů Olomouckého kraje ve srovnání let 2009–2012

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

2009

(v tis. Kč)

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

3 046 146

3 133 318

3 152 595

3 165 015

505 891

517 553

379 290

331 636

9 211

3 335

12 063

25 171

6 532 311

6 343 880

5 958 156

5 910 851

10 093 559

9 998 086

9 502 103

9 432 673

1 404 069

1 067 258

1 449 144

1 609 009

11 497 628

11 065 344

10 951 247

11 041 682

2010
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy

26,5 %

daňové příjmy

4,4 %

nedaňové příjmy

0,1 %

kapitálové příjmy

přijaté dotace

56,8 %

přijaté dotace

financování

12,2 %

financování

28,3 %
4,7 %
0,1 %
57,3 %
9,6 %

2012

2011
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy

daňové příjmy

28,8 %

28,6 %

3,5 %

nedaňové příjmy

3,0 %

0,1 %

kapitálové příjmy

0,2 %

přijaté dotace

54,4 %

přijaté dotace

53,5 %

financování

13,2 %

financování

14,6 %

(v tis. Kč)
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Vývoj výdajů Olomouckého kraje ve srovnání let 2009–2012

Běžné výdaje

(v tis. Kč)

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

5 057 138

5 254 906

5 091 898

5 202 651

Kapitálové výdaje

1 331 681

852 123

1 006 403

1 277 335

Neinvestiční příspěvky PO

3 602 704

3 510 100

3 569 306

3 671 883

Investiční příspěvky PO
Celkem
Financování
Výdaje celkem

2009

603 714

660 858

378 745

178 014

10 595 237

10 277 987

10 046 352

10 329 883

245 923

130 431

35 970

87 872

10 841 160

10 408 418

10 082 322

10 417 755

2010

běžné výdaje

46,6 %

běžné výdaje

kapitálové výdaje

12,3 %

kapitálové výdaje

50,5 %
8,2 %

neinvestiční příspěvky PO 33,2 %

neinvestiční příspěvky PO 33,7 %

Investiční příspěvky PO

5,6 %

Investiční příspěvky PO

6,3 %

financování

2,3 %

financování

1,3 %

2011

2012
běžné výdaje

50,5 %

běžné výdaje

49,9 %

kapitálové výdaje

10,0 %

kapitálové výdaje

12,3 %

neinvestiční příspěvky PO 35,4 %

neinvestiční příspěvky PO 35,3 %

Investiční příspěvky PO

3,7 %

Investiční příspěvky PO

1,7 %

financování

0,4 %

financování

0,8 %

(v tis. Kč)

Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
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Výsledek hospodaření Olomouckého kraje ve srovnání let 2009–2012

Výsledek hospodaření (přebytek)

(v tis. Kč)

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

71 739

98 840

168 955

209 300

Přebytek hospodaření představuje částku po provedení finančního vypořádání se státním rozpočtem za předchozí rok.
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12 000 000

Vývoj příspěvků příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje ve srovnání let 2009–2012

(v tis. Kč)

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

2 689 612

2 579 484

2 513 987

2 506 301

Oblast dopravy

947 523

1 014 830

811 669

656 254

Oblast kultury

144 795

133 929

133 473

146 083

Oblast školství

Oblast sociálních věcí

174 716

187 175

236 201

279 183

Oblast zdravotnictví

249 772

255 540

252 721

262 076

4 206 418

4 170 958

3 948 051

3 849 897

Celkem

2009

2010

oblast školství

64,0 %

oblast školství

61,9 %

oblast dopravy

22,5 %

oblast dopravy

24,3 %

oblast kultury

3,4 %

oblast kultury

3,2 %

oblast sociálních věcí

4,2 %

oblast sociálních věcí

4,5 %

oblast zdravotnictví

5,9 %

oblast zdravotnictví

6,1 %

2011

2012

oblast školství

63,7 %

oblast školství

65,1 %

oblast dopravy

20,6 %

oblast dopravy

17,0 %

oblast kultury

3,4 %

oblast kultury

3,8 %

oblast sociálních věcí

6,0 %

oblast sociálních věcí

7,3 %

oblast zdravotnictví

6,3 %

oblast zdravotnictví

6,8 %
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HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM OLOMOUCKÉHO KRAJE V ROCE 2012
O rostoucí ekonomické síle Olomouckého kraje svědčí nárůst hodnoty majetku od roku 2001, kdy byla hodnota majetku 11,3 mld. Kč,
do roku 2012, kdy byla hodnota majetku 28,9 mld. Kč, což představuje nárůst o více než 255,7 %.

Vývoj majetku Olomouckého kraje ve srovnání let 2009–2012

86

Výroční zpráva Olomouckého kraje

(v tis. Kč)

ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2012
(zkrácená verze)
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IDENTIFIKACE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj vznikl s účinností ode dne 1. ledna 2000 na základě
ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních
samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní
rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Tímto zákonem byl
Olomoucký kraj vytvořen jako vyšší územní samosprávný celek se

sídlem v Olomouci a je vymezen územím okresů Jeseník, Olomouc,
Prostějov, Přerov a Šumperk. Postavení krajů, působnost a jejich
orgány upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
ve znění pozdějších předpisů.

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 stříbno-červeně šachovaná, zlatě korunovaná (moravská) orlice se zlatou zbrojí. Ve druhé
čtvrti je černá, zlatě korunovaná (slezská) orlice s červenou zbrojí. Ve
třetí čtvrti je kosmý, vlnitý, modrý pruh a ve čtvrté čtvrti jsou zlatá
písmena SPQO (v pořadí dvě a dvě) tak, jak jsou v městském znaku.

Vlajka Olomouckého kraje
Vlajka má podle kriterií stanovených podvýborem pro heraldiku
opakovat znamení ze znaku na plochu vlajky.
Jiří Louda, autor návrhu

Logo Olomouckého kraje
Popis loga (výpis)
Květina je dle mého soudu symbol vesměs pozitivní a vstřícný.
Květina je jako přátelský stisk ruky. Květinu podáváme na důkaz lásky
i úcty. Květina je příslibem příjemné vůně, svěžesti i perspek-tivy
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 Olomouc(ký 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
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POZVÁNKA
DO OLOMOUCKÉHO KRAJE

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
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město Olomouc. Nejvýznamnější památkou je zde sloup Nejsvětější
Trojice, jež je zapsán na seznamu UNESCO. 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. Nejznámější jsou
slavnosti v 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, zámků a zřícenin. Vždyť kdo by neznal pohádkový
hrad Bouzov? Nové poznatky načerpáte také v muzeích či galeriích.
Zpřístupněný Arcibiskupský palác, sbírky v Arcidiecézním muzeu,
v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem nebo Vlastivědném muzeu

v Olomouci jsou opravdovou raritou. Střední Morava je také protkána hustou sítí cyklotras, které vás zavedou do malebných měst
a vesniček. Vodní radovánky nabízejí akvaparky, přírodní koupaliště
i jízda na raftech. Region má ovšem tajemná a zajímavá místa také
v podzemí, což dokazuje hned několik zpřístupněných jeskynních
systémů. A protože po dni plném poznávání si každý zaslouží něco
dobrého k snědku, ochutnejte jedinečné Olomoucké tvarůžky
a zapijte je místním pivem. Večer se už jenom nechte hýčkat
v jedněch z vyhlášených lázní a užívejte si tu pohodovou atmosféru.

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. V muzeích v Jeseníku
a Šumperku se seznámíte s historií čarodějnických procesů,
o kousek dál se v Ruční papírně ve Velkých Losinách dozvíte, jak se
vyráběl papír. A pokud pojedete do Zlatých Hor, můžete si dokonce

vyzkoušet rýžování zlata. Naprostým
technickým unikátem dnešní doby je
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé
stráně, která byla v roce 2011 vyhlášena
veřejným hlasováním největším divem
Olomouckého kraje. Příznivé klima
a prameny Priessnitzových léčebných
lázní či termální voda ve Velkých
Losinách jistě poskytnou tu správnou
regeneraci vašemu tělu.

Pokud plánujete výlet právě do Olomouckého kraje, využijte informací turistického portálu www.ok-tourism.cz
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JMENNÝ PŘEHLED OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
LIST OF MUNICIPALITIES IN THE OLOMOUC REGION

• Alojzov • Babice • Bedihošť • Bělá pod Pradědem • Bělkovice-Lašťany • Bělotín • Beňov • Bernartice • Bezuchov • Bílá Lhota • Bílá Voda
• Bílovice-Lutotín • Bílsko • Biskupice • Blatec • Bludov • Bohdíkov • Buhuňovice • Bohuslavice • Bohuslávky • Bohutín • Bochoř • Bousín
• Bouzov • Branná • Bratrušov • Brníčko • Brodek u Konice • Brodek u Prostějova • Brodek u Přerova • Březsko • Budětsko • Buk •
Buková • Bukovany • Bušín • Bystročice • Bystrovany • Býškovice • Císařov • Citov • Čehovice • Čechy • Čechy pod Kosířem • Čelčice •
Čelechovice • Čelechovice na Hané • Černá Voda • Černotín • Červenka • Česká Ves • Daskabát • Dětkovice • Dlouhá Loučka • Dlouhomilov • Dobrčice • Dobrochov • Dobromilice • Dolany • Dolní Nětčice • Dolní Studénky • Dolní Těšice • Dolní Újezd • Doloplazy •
Domašov nad Bystřicí • Domašov u Šternberka • Domaželice • Drahanovice • Drahany • Drozdov • Držovice • Dřevnovice • Dřevohostice
• Dub nad Moravou • Dubčany • Dubicko • Dzbel • Grygov • Gramov • Hačky • Haňovice • Hanušovice • Hlásnice • Hlinsko • Hlubočky
• Hluchov • Hlušovice • Hněvotín • Hnojice • Horka nad Moravou • Horní Loděnice • Horní Moštěnice • Horní Nětčice • Horní Studénky
• Horní Štěpánov • Horní Těšice • Horní Újezd • Hoštejn • Hraběšice • Hrabišín • Hrabová • Hrabůvka • Hradčany • Hradčany-Kobeřice •
Hradec-Nová Ves • Hranice • Hraničné Petrovice • Hrdibořice • Hrubčice • Hruška • Hustopeče nad Bečvou • Huzová • Hvozd • Hynčina •
Charváty • Cholina • Chromeč • Ivaň • Jakubovice • Janoušov • Javorník • Jedlí • Jesenec • Jeseník • Jestřebí • Jezernice • Jindřichov •
Jívová • Kamenná • Kladky • Kladníky • Klenovice na Hané • Klokočí • Klopina • Klopotovice • Kobylá nad Vidnavkou • Kojetín • Kokory
• Kolšov • Komárov • Konice • Kopřivná • Kosov • Kostelec na Hané • Koválovice-Osíčany • Kožušany-Tážaly • Kralice na Hané • Krčmaň
• Krchleby • Krumsín • Křelov-Břuchotín • Křenovice • Křtomil • Laškov • Lazníčky • Lazníky • Lesnice • Lešany • Leština • Lhota •
Lhotka • Libavá • Libina • Liboš • Lipina • Lipinka • Lipník nad Bečvou • Lipová • Lipová-lázně • Líšná • Líšnice • Litovel • Lobodice •
Loštice • Loučany • Loučka • Loučná nad Desnou • Luběnice • Ludmírov • Luká • Lukavice • Lutín • Lužice • Majetín • Malá Morava •
Malé Hradisko • Maletín • Malhotice • Medlov • Měrotín • Měrovice nad Hanou • Mikulovice • Milenov • Milotice nad Bečvou • Mírov •
Mladeč • Mladějovice • Mohelnice • Moravičany • Moravský Beroun • Mořice • Mostkovice • Mrsklesy • Mutkov • Myslejovice •
Nahošovice • Náklo • Náměšť na Hané • Nelešovice • Němčice nad Hanou • Nemile • Nezamyslice • Niva • Norberčany • Nová Hradečná
• Nový Malín • Obědkovice • Ohrozim • Ochoz • Olbramice • Oldřichov • Olomouc • Olšany • Olšany u Prostějova • Olšovec • Ondratice
• Opatovice • Oplocany • Oprostovice • Osek nad Bečvou • Oskava • Ostružná • Otaslavice • Otinoves • Palonín • Paršovice •
Partutovice • Paseka • Pavlov • Pavlovice u Kojetína • Pavlovice u Přerova • Pěnčín • Písařov • Písečná • Pivín • Plumlov • Pňovice • Podolí
• Police • Polkovice • Polom • Polomí • Postřelmov • Postřelmůvek • Potštát • Prosenice • Prostějov • Prostějovičky • Protivanov •
Provodovice • Přáslavice • Přemyslovice • Přerov • Přestavlky • Příkazy • Ptení • Radíkov • Radkova Lhota • Radkovy • Radotín •
Radslavice • Radvanice • Rájec • Rakov • Raková u Konice • Rakůvka • Rapotín • Rejchartice • Rohle • Rokytnice • Rouské • Rovensko
Rozstání • Ruda nad Moravou • Řídeč • Říkovice • Samotišky • Seloutky • Senice na Hané • Senička • Skalička • Skalka • Skorošice •
Skrbeň • Skřipov • Slatinice • Slatinky • Slavětín • Smržice • Soběchleby • Sobíšky • Sobotín • Srbce • Stará • Červená Voda • Stará Ves
• Staré Město • Stařechovice • Stavěnice • Stínava • Stražisko • Strukov • Střeň • Stříbrnice • Střítež nad Ludinou • Sudkov • Suchdol •
Suchonice • Supíkovice • Sušice • Svébohov • Svésedlice • Šišma • Šléglov • Špičky • Štarnov • Štěpánov • Šternberk • Štíty • Šubířov •
Šumperk • Šumvald • Teplice nad Bečvou • Těšetice • Tištín • Tovačov • Tovéř • Troubelice • Troubky • Tršice • Třeština • Tučín • Turovice
• Tvorovice • Týn nad Bečvou • Uhelná • Uhřičice • Újezd • Uničov • Určice • Úsov • Ústí • Ústín • Vápenná • Velká Bystřice • Velká
Kraš• Velké Kunětice • Velké Losiny • Velký Týnec • Velký Újezd • Vernířovice • Věrovany • Veselíčko • Věžky • Víceměřice • Vícov •
Vidnava • Vikantice • Vikýřovice • Vilémov • Vincencov • Vitčice • Vlčice • Vlkoš • Vranovice-Kelčice • Vrbátky • Vrchoslavice • Vřesovice
• Všechovice • Výkleky • Vyšehoří • Výšovice • Zábeštní Lhota • Zábřeh • Zámrsky • Zborov • Zdětín • Zlaté Hory • Zvole • Žákovice •
Želatovice • Želeč • Želechovice • Žerotín • Žulová •
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60609460

DIČ:

CZ60609460

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)
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751100 Všeobecná veřejná správa

Telefon:
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e-mail
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