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– Nový pavilon areálu Domov seniorù Pohoda, Olomouc-Chválkovice
– Dostavba Slovanského gymnázia Olomouc
– Domov Na zámeèku Rokytnice – Pùdní vestavba, I. etapa
– Silnice II/150 Èechy, Domaelice – obchvat
– Rekonstrukce zámeckého parku a jeho zpøístupnìní veøejnosti – Domov Na zámeèku Rokytnice
– Nemocnice Pøerov – modernizace pavilonu operaèních oborù
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ÚVODNÍ SLOVO
HEJTMANA
OLOMOUCKÉHO KRAJE
AN INTRODUCTION
BY THE PRESIDENT
OF THE OLOMOUC REGION

ÚVODNÍ SLOVO
HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE

Váení spoluobèané,
pøedkládáme vám výroèní zprávu, která popisuje události a realizované zámìry
Olomouckého kraje uplynulého roku. Novinkou je, e v letošním roce jsme
pøistoupili k vydání výroèní zprávy pouze v elektronické podobì. Dùvodem je
ekonomická úspora i rychlejší distribuce výroèní zprávy tradièním pøíjemcùm
i veøejnosti. Rada Olomouckého kraje v roce 2013 v souladu se svým
programovým prohlášením pro období 2012–2016 realizovala ji nìkteré své
cíle a priority. Více je obsahem výroèní zprávy i samostatného dokumentu
popisujícího plnìní programového prohlášení za rok 2013, který je dostupný
na webových stránkách kraje.
V loòském roce bylo nutné ve dvou etapách provést úsporná opatøení s ohledem na nepøíznivý vývoj v oblasti daòových pøíjmù pro udrení
vyrovnaného rozpoètu kraje. Úspory byly nalezeny pøedevším v provozních výdajích. Nadále se snaíme podporovat investice, které jsou
nezbytné pro vytváøení pracovních míst v regionu. Uvìdomujeme si, e situace pøedevším na Jesenicku je váná a je naším zámìrem tuto
situaci øešit ve spolupráci s pøedstaviteli vlády.
V oblasti dopravy byla nejvýznamnìjší investièní akcí silnice II/150 Èechy, Domaelice – obchvat (376,7 mil. Kè). Z oblasti zdravotnictví
bych rád zmínil modernizaci pavilonu operaèních oborù v Nemocnici Pøerov (74,8 mil. Kè). V sociální oblasti pak pøedevším nový pavilon
areálu Domov seniorù Pohoda, Olomouc-Chválkovice (236,2 mil. Kè), Domov Na zámeèku Rokytnice – pùdní vestavba, I. etapa
(12,35 mil. Kè), rekonstrukci zámeckého parku a jeho zpøístupnìní veøejnosti – Domov Na zámeèku Rokytnice (6,67 mil. Kè), Nové Zámky
– poskytovatel sociálních slueb – úprava vnitøních prostor budovy zámku vèetnì vybavení (11,45 mil. Kè) a revitalizaci zámeckého parku
s pøilehlými plochami v Nových Zámcích (1,05 mil. Kè), Domov Snìenka Jeseník – rekonstrukce sociálního zaøízení a vodoléèby
(6,8 mil. Kè) a transformaci Vincentina Šternberk – byty (3,16 mil. Kè). Do pøehledu významných investic kraje patøí jednoznaènì i dostavba
Slovanského gymnázia Olomouc (208,5 mil. Kè).
V èásti vìnované významným událostem Olomouckého kraje si mùete pøipomenout mnoho ji tradièních èi nových akcí na území našeho
kraje, popø. se dozvíte o propagaci kraje v zahranièí.
Vìøím, e vám výroèní zpráva Olomouckého kraje poskytne mnoho zajímavých informací z èinnosti samosprávy a krajského úøadu. I nadále
mùete sledovat realizaci našich zámìrù rovnì prostøednictvím webových stránek a krajského mìsíèníku.
Všem obèanùm kraje dìkuji za pøínos a zájem o dìní v Olomouckém kraji a tìším se na osobní setkání pøi pøíleitosti mnoha kulturních
i spoleèenských akcí v našem kraji.
S pøáním mnoha osobních i profesních úspìchù

Ing. Jiøí Rozboøil
hejtman Olomouckého kraje
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Výroèní zpráva Olomouckého kraje

AN INTRODUCTION BY THE PRESIDENT
OF THE OLOMOUC REGION

Dear Fellow-Citizens,
The ninth Annual Report describes the events and projects implemented by the
Olomouc Region in the last year. What is new is that we decided to publish the
annual report in digital format only for the purposes of cost savings and quicker
distribution of the annual report to our clients and the public. In line with its
2012–2016 policy statement, the Council of the Olomouc Region achieved
some of its objectives and priorities in 2013. For more details, see the annual
report and a separate document that describes the implementation of the policy
statement in 2013, which is available on the Region's website.
Last year, as a result of adverse developments in tax revenue, austerity measures had to be adopted in two stages in order to keep the
region's budget in balance. Savings were mainly achieved in operating expenses. We continue to support investments that are essential to
the creation of new jobs in the region. We realise that the situation, particularly in the Jeseník region, is serious, and we plan to address this
situation in cooperation with government officials.
Regarding transportation, the most important investment was the Road II/150 Bohemia, Domaelice bypass (CZK 376.7 million). In the
area of healthcare, I would like to mention the modernisation of the Surgery Pavilion of the Pøerov Hospital (CZK 74.8 million). Concerning
social care, first and foremost are: the new pavilion of the Pohoda Home for Seniors, Olomouc-Chválkovice (CZK 236.2 million); the Na
zámeèku Rokytnice Home – attic, stage I (CZK 12.35 million); the reconstruction of the castle park and opening it to the public – Na
zámeèku Rokytnice Home (CZK 6.67 million); Nové Zámky – social services provider – refurbishing the interior of the castle, including
equipment (CZK 11.45 million) and the revitalisation of the castle park and adjacent areas in Nové Zámky (CZK 1.05 million); the Snìenka
Jeseník Home – reconstruction of social facilities and hydrotherapy (CZK 6.8 million) and the transformation of the Vincentinum in
Šternberk – apartments (CZK 3.16 million). The list of the region's major investments clearly needs to conclude with the completion of the
Slovanské Gymnázium (grammar school) in Olomouc (CZK 208.5 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 Regional 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 the 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.

Jiøí Rozboøil
President of Olomouc Region

Výroèní zpráva Olomouckého kraje
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2.
OLOMOUCKÝ KRAJ
V ÈÍSLECH
OLOMOUC REGION
IN NUMBERS

OLOMOUCKÝ KRAJ V ÈÍSLECH
(k 31. 12. 2013)

ROZLOHA
Olomoucký kraj se rozkládá ve støední èásti Moravy a zasahuje i do její
2
severní èásti. Celková výmìra kraje 5 267 km tvoøí 6,7 % z celkové
rozlohy Èeské republiky. Svou rozlohou se øadí k menším regionùm,
zaujímá osmé místo mezi 14 kraji v ÈR. Olomoucký kraj má na severu
104 km dlouhou mezistátní hranici s Polskem, na východì sousedí
s Moravskoslezským krajem, na jihu se Zlínským a Jihomoravským
krajem a na západì s krajem Pardubickým. Geograficky je kraj èlenìn
na severní hornatou èást s pohoøím Jeseníky s nejvyšší horou Pradìd
(1491 m n. m.). Jiní èást kraje je tvoøena rovinatou Hanou. Územím
Pøeèerpávací vodní elektrárna Dlouhé stránì
kraje protéká øeka Morava, na její hladinì u Kojetína v okrese Pøerov
Dlouhé Stránì pumped storage hydroelectric power plant
je nejníe poloený bod kraje (190 m n. m.). Zemìdìlská pùda
zaujímá v Olomouckém kraji 279 086 hektarù, tj. 53 % (v ÈR 53,5 %) z celkové plochy kultur v kraji. Hojnì zastoupená je i lesní pùda (34,9 %
z celkové výmìry v kraji), pøedevším na severu kraje v okrese Jeseník (59,6 %) a v okrese Šumperk (48,5 %).

Poèet obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1.–4. ètvrtletí 2013
Stav na poèátku období
1. ledna 2013
Celkem

Kraj celkem
v tom okresy: Jeseník

eny

Mui

637 609 311 608

326 001

Støední stav obyvatelstva
Celkem

Mui

636 659 311 225

eny

325 434

Stav na konci období
31. prosince 2013
Celkem

Mui

636 356 311 018

eny

325 338

40 189

19 958

20 231

40 005

19 854

20 151

39 910

19 813

20 097

Olomouc

232 267

112 870

119 397

232 213

112 884

119 329

232 474

113 022

119 452

Prostìjov

109 346

53 287

56 059

109 306

53 268

56 038

109 223

53 206

56 017

Pøerov

132 662

64 968

67 694

132 270

64 811

67 459

132 014

64 692

67 322

Šumperk

123 145

60 525

62 620

122 865

60 408

62 457

122 735

60 285

62 450

POÈET OBYVATEL
Olomoucký kraj je poètem 636 356 obyvatel (k 31. 12. 2013) sedmý nejlidnatìjší mezi 14 kraji v Èeské republice, tj. 6,1 % z celkového
poètu obyvatel Èeské republiky.

POÈET OBCÍ
Obyvatelé Olomouckého kraje ijí v 399 obcích, z nich má 30 pøiznaný statut mìsta a 12 statut mìstyse. Ve mìstech bydlí 56,4 %
obyvatel z celkového poètu osob Olomouckého kraje, v mìstysech 2,6 %. Statutárními mìsty jsou krajské mìsto Olomouc a mìsta Pøerov
a Prostìjov.

HUSTOTA OSÍDLENÍ
2

Prùmìrnou hustotou zalidnìní 120,8 obyvatel/km se kraj øadí k prùmìrnì lidnatým krajùm Èeské republiky. Hustota se ale v jednotlivých
2
2
okresech znaènì liší – napø. na Jesenicku je prùmìrnì pouze 55,5 obyvatel/km , na Šumpersku 93,5 obyvatel/km , na Olomoucku
2
2
2
143,5 obyvatel/km , na Prostìjovsku 141,9 obyvatel/km a na Pøerovsku 156,3 obyvatel/km .

STRUKTURA OBYVATEL
Vìková struktura obyvatel Olomouckého kraje odpovídá prùmìru Èeské republiky. Demografický vývoj Olomouckého kraje lze
za uplynulých 20 let charakterizovat zvyšujícím se poèetním stavem poproduktivní sloky obyvatelstva nad 65 let. Dìtí do 15 let ilo
k 31. 12. 2013 v našem kraji pøes 94 tisíc (94 054), co pøedstavovalo 14,8 % z celkového poètu obyvatel kraje. Obyvatel ve vìkové
skupinì 15 a 64 let bylo 67,6 % a osoby nad 65 let vìku pøedstavovaly 17,7 % z celkového poètu. Prùmìrný vìk obyvatel v Olomouckém
kraji celkovì èinil 41,7 let (mui 40,2 let a eny 43,2 let), prùmìrný vìk obyvatel v celé Èeské republice se rovnal 41,5 roku.

ÚZEMÍ
Olomoucký kraj je tvoøen územím 5 okresù – Jeseník, Olomouc, Prostìjov, Pøerov a Šumperk. Z hlediska územnì-správního tvoøí spolu se
Zlínským krajem Region soudrnosti NUTS II – Støední Morava. Na území Olomouckého kraje bylo stanoveno 13 správních obvodù obcí
s rozšíøenou pùsobností a 20 správních obvodù obcí s povìøeným obecním úøadem.

Výroèní zpráva Olomouckého kraje

7

OLOMOUC REGION IN NUMBERS
(as of 31. 12. 2013)

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,
Bouzov, balony nad hradem
with Pradìd as the highest mountain (1,491 m above sea level), while
Bouzov, balloons over the castle
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 Pøerov (190 m above sea level). In the Olomouc
Region, agricultural land spreads over 279,086 hectares, i.e. 53% (cf. 53.5% 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 (59.6%) and Šumperk (48.5%).

Population in the Olomouc Region and its districts 1 to 4 quarter 2013
Population as
of 1 January 2013
Total

Region total

Men

Women

Total

Men

Women

325 338
20 097

119 329

232 474

113 022

119 452

56 038

109 223

53 206

56 017

64 811

67 459

132 014

64 692

67 322

60 408

62 457

122 735

60 285

62 450

20 151

119 397

232 213

112 884

56 059

109 306

53 268

64 968

67 694

132 270

60 525

62 620

122 865

20 231

Olomouc

232 267

112 870

Prostìjov

109 346

53 287

Pøerov

132 662

Šumperk

123 145

Women

19 813

19 854

19 958

Men

39 910

325 434

40 005

326 001

40 189

Total

636 356 311 018

636 659 311 225

637 609 311 608

of this districts: Jeseník

Population as
of 31 December 2013

Mid-year population

POPULATION
With 636,356 inhabitants (as of 31 December 2013), the Olomouc Region is the seventh 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 Pøerov have the status of statutory cities.

POPULATION DENSITY
2

The region’s average population density of 120.8 inhabitants/km is close to the national average. However, the density varies considerably
2
2
2
among individual districts – 55.5 inhabitants/km in the Jeseník district, 93.5 inhabitants/km in the Šumperk district, 143.5 inhabitants/km
2
2
in the Olomouc district, 141.9 inhabi-tants/km in the Prostìjov district and 156.3 inhabitants/km in the Pøerov 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 2013, over 93,000 children (94,054) below the age of 15 lived in our region, representing 14.8% of the total number of
inhabitants. A total of 67.6% of inhabitants were between 15 and 64, and 17.7% were above the age of 65. The average age of the
population of the Olomouc Region was 41.7 years (men40.2, women 43.2), while the average for the Czech Republic was 41.5.

TERRITORY
The Olomouc Region consists of 5 districts – Jeseník, Olomouc, Prostìjov, Pøerov 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.
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3.
STRUKTURA
VEØEJNÉ SPRÁVY
OLOMOUCKÉHO KRAJE
stav k 31. 12. 2013
STRUCTURE
OF THE OLOMOUC REGION
ADMINISTRATION
as of 31. 12. 2013

STRUKTURA VEØEJNÉ SPRÁVY
OLOMOUCKÉHO KRAJE (k 31. 12. 2013)

OLOMOUCKÝ KRAJ
VOLENÉ ORGÁNY
Zastupitelstvo kraje (55 èlenù)

Rada kraje (11 èlenù)

Hejtman

Iniciativní a kontrolní orgány
zastupitelstva

Iniciativní a poradní orgány
rady

Zvláštní orgány kraje
zøízené podle zákona

Finanèní výbor
RNDr. Ivan Kosatík
pøedseda

Komise pro dopravu
Miroslav Kapoun
pøedseda

Kontrolní výbor
Ing. Pavel Horák
pøedseda

Komise pro informatiku
Petr Èulík
pøedseda

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

Komise pro kulturu
a památkovou péèi
JUDr. Josef Augustin
pøedseda

Výbor pro rozvoj cestovního ruchu
Ing. Miroslav Marek
pøedseda
Výbor pro výchovu, vzdìlávání
a zamìstnanost
PaedDr. Karel Crhonek
pøedseda
Výbor pro zdravotnictví
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáèka,
Ph.D., MBA
pøedseda

Komise pro legislativu
JUDr. Miroslav Gerec
pøedseda
Komise pro majetkoprávní
záleitosti
Jaroslav Opršal
pøedseda
Komise pro mláde a sport
PaedDr. Jiøí Kremla
pøedseda
Komise pro prevenci kriminality
a drogových závislostí
Mgr. Miroslav Raindl
pøedseda
Komise pro rodinu
a sociální záleitosti
Bc. Zuzana Bratterová, LLM
pøedsedkynì
Komise pro rozvoj venkova
a zemìdìlství
Bc. Miroslav Šmída
pøedseda
Komise pro vnìjší vztahy
Lubomír Vìstinský
pøedseda
Komise pro ivotní prostøedí
Bc. Miroslav Petøík
pøedseda

10

Krajský
úøad

Hejtmanem Olomouckého kraje byly
zøízeny tyto zvláštní orgány:
Bezpeènostní rada Olomouckého
kraje
Bezpeènostní rada Olomouckého kraje
je dle zákona è. 240/2000 Sb.,
o krizovém øízení a o zmìnì nìkterých
zákonù (krizový zákon), poradním
orgánem hejtmana pro pøípravu
na krizové situace. Pøedsedou bezpeènostní rady kraje je hejtman, který
jmenuje èleny bezpeènostní rady kraje.
Povodòová komise Olomouckého
kraje
Povodòovou komisi kraje zøizuje
hejtman kraje a dle zákona
è. 254/2001 Sb., Vodního zákona
je jejím pøedsedou.
Poradní sbor pro environmentální vzdìlávání, výchovu
a osvìtu Olomouckého kraje
Poradní sbor je sloen ze zástupcù
Olomouckého kraje a zástupcù
organizací, kteøí pracují v oblastech
týkajících se EVVO. Jeho úkolem je
napø. monitorovat a vyhodnocovat
realizaci Koncepce environmentální
výchovy a osvìty Olomouckého kraje,
pøedkládat návrhy pro její zmìny
a aktualizaci, projednávat dokumenty
ve vztahu k EVVO èi iniciovat setkání
a komunikaci s odborníky v oblasti
EVVO aj.
Poradní sbor pro náhradní
rodinnou péèi
Poradní sbor pro náhradní rodinnou
péèi je dle zákona è. 359/1999 Sb.,
o sociálnì-právní ochranì dìtí, zøízen
pro úèely zprostøedkování osvojení
nebo pìstounské péèe jako zvláštní
orgán kraje 39a) poradní sbor.
Poradní sbor doporuèuje pro urèité
dítì vedené v evidenci krajského
úøadu podle § 22 odst. 2 vhodné
adatele vedené krajským úøadem
nebo ministerstvem v evidenci
adatelù. Hejtman jmenuje pøedsedu
poradního sboru, jeho zástupce
a ostatní èleny poradního sboru.
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STRUCTURE OF THE OLOMOUC REGION
ADMINISTRATION (as of 31 December 2013)

OLOMOUC REGION
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
Petr Èulík
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 Vomáèka
Chairperson

Youth and Sports Commission
Jiøí 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

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 Mayor's advisory
body for preparations for crisis situations.
The Security Council is chaired by the
President of the Region, who also appoints
individual Security Council members.

Flood Control Commission of the
Olomouc Region
The Flood Control Commission of the region
is established by the regional president, and
pursuant to Act No. 254/2001 Coll., the
Water Act, it is chaired by the president.
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 docu-ments
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
Commission for External Relations The Advisory Board for Foster Care is
established in accordance with Act No.
Lubomír Vìstinský
359/1999 Coll., on Social and Legal
Chairperson
Protection of Children, in order to help in the
mediation of adoption or foster care, acting
Environment Commission
as a special-purpose body of the region
Miroslav Petøík
39a), Advisory Board. The Advisory Board
Chairperson
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.

Výroèní zpráva Olomouckého kraje

11

4.
SAMOSPRÁVA
OLOMOUCKÉHO KRAJE
OLOMOUC REGION
GOVERNMENT

SAMOSPRÁVA
OLOMOUCKÉHO KRAJE

ZASTUPITESTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE
Zákonné vymezení
Olomoucký kraj je samostatnì spravován zastupitelstvem, které rozhoduje o vìcech patøících do samostatné pùsobnosti. Ve vìcech
pøenesené pùsobnosti zastupitelstvo rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon. Zastupitelstvo je jediný z orgánù kraje, který je ústavnì zakotven
a má pøímou demokratickou legitimitu danou volbami obèanù. V oblasti samosprávy je vnímáno jako hlavní orgán, nadøazený všem
ostatním.

Zastupitelstvu je mj. vyhrazeno:
•
•
•
•
•
•
•

pøedkládat návrhy zákonù Poslanecké snìmovnì, pøedkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních pøedpisù, vydávat obecnì
závazné vyhlášky kraje,
koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje územního obvodu kraje, zajišovat jejich realizaci a kontrolovat
jejich plnìní,
schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnìní
volit zástupce kraje do regionálních rad regionù soudrnosti,
stanovit rozsah základní dopravní obslunosti pro území kraje,
rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci,
schvalovat rozpoèet kraje a schvalovat závìreèný úèet kraje...

Zastupitelstvu je dále mj. vyhrazeno rozhodování o tìchto majetkoprávních úkonech kraje:
•
•
•

•

nabytí a pøevod nemovitých vìcí,
poskytování vìcných a penìitých darù podle zvláštního zákona v hodnotì nad 100 000 Kè jedné fyzické nebo právnické osobì
v kalendáøním roce,
poskytování dotací obèanským sdruením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám pùsobícím na území
kraje v oblasti mládee, sportu a tìlovýchovy, sociálních slueb, podpory rodin, poární ochrany, kultury, vzdìlávání a vìdy,
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvíøat a ivotního prostøedí v hodnotì nad 200 000 Kè jedné fyzické
nebo právnické osobì v kalendáøním roce, nejedná-li se o úèelové dotace z prostøedkù státního rozpoètu,
poskytování dotací obcím z rozpoètu kraje a kontrola jejich vyuití...

Zastupitelstvo kraje je voleno na 4 roky obyvateli kraje
Zastupitelstvo se schází podle potøeby, nejménì však jedenkrát za 3 mìsíce. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbì zastupitelstva je
tøeba souhlasu nadpolovièní vìtšiny všech èlenù zastupitelstva. Zasedání zastupitelstva je veøejné. Obèan kraje, který dosáhl vìku 18 let,
má právo nahlíet do usnesení a zápisù z jednání zastupitelstva. Pravomoc zastupitelstva, jeho jednání a odmìòování èlenù vymezuje
zákon 129/2000 Sb., o krajích v platném znìní. Zastupitelstvo Olomouckého kraje má 55 èlenù.

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
Meeting of the Olomouc Region Assembly

Výroèní zpráva Olomouckého kraje
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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 Parliament,
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
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje / Meeting of the Olomouc Region Assembly
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 appli-cable law, in values exceeding CZK 100,000 to a single individual or legal
entity per calendar year,
granting subsidies to civic associations, humanitarian organi-zations 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.
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PERSONÁLNÍ SLOENÍ ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE (stav k 31. 12. 2013)
MEMBERS OF THE OLOMOUC REGION ASSEMBLY (as of 31 December 2013)

KSČM

ÈSSD
19 køesel

KSÈM
16 køesel

Mgr. Radek Brázda
PaedDr. Karel Crhonek
RSDr. Alexander Èerný
Ivana Dvoøáková
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 Jureèka
Miroslav Kapoun
Blanka Koleèkáøová
RNDr. Ivan Kosatík
Mgr. Šárka Krákorová Pajùrková
Mgr. Yvona Kubjátová
Ing. Mgr. Martin Kuèera, MPA
PhDr. Alois Maèák, MBA

Koalice pro OK
8 køesel

Ing. Miroslav Marek
Ing. Pavel Martínek
RSDr. Josef Nekl
Jaroslav Opršal
Ing. Stanislav Orság
Mgr. Eva Pavlièíková
Mgr. Jiøí Pospíšil
RNDr. Alena Rašková
Mgr. Radovan Rašák
Ing. Jiøí Rozboøil
Mgr. Ivo Slavotínek
Ing. Petr Suchomel
MUDr. Ivan Sumara
PhDr. Oldøich Svozil
Ing. Michal Symerský
Ladislav Sypko
Ing. Zdenka Szukalská
prof. Ing. Dr. Boøivoj Šarapatka, CSc.

ODS
8 køesel

TOP 09 a STAN
4 køesla

Mgr. Miroslav Šimák
Ing. Václav Šmíd
RNDr. Ladislav Šnevajs
Bc. Pavel Šoltys, DiS.
Josef Švec
Ing. Zdenìk Švec
Ing. Martin Tesaøík
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
Ing. Zdenek Vahala
Milada Vašíèková
Kamil Veselý
Miroslava Vlèková
doc. MUDr. Jaroslav Vomáèka, Ph.D., MBA
Mgr. Markéta Záleská
Kamil Zápeca
Ing. Marek Zapletal
Mgr. Jiøí Zemánek
Ing. Lubomír molík

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje / Meeting of the Olomouc Region Assembly
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PØEHLED VOLEBNÍCH STRAN A JEJICH PØEDSTAVITELÙ V ZASTUPITELSTVU
OLOMOUCKÉHO KRAJE K 31. 12. 2013 (v poøadí dle poètu získaných mandátù)
POLITICAL PARTIES AND THEIR REPRESENTATIVES IN THE OLOMOUC REGION
ASSEMBLY, AS OF 31 DECEMBER 2013 (sorted by the number of mandates)
ÈSSD
PaedDr. Karel Crhonek
Ivana Dvoøáková
MUDr. Michael Fischer
Ing. Marie Fomiczewová
Miroslav Kapoun
Mgr. Šárka Krákorová Pajùrková
Mgr. Yvona Kubjátová
PhDr. Alois Maèák, MBA
Ing. Pavel Martínek
Mgr. Eva Pavlièíková

RNDr. Alena Rašková
Mgr. Radovan Rašák
Ing. Jiøí Rozboøil
PhDr. Oldøich Svozil
Bc. Pavel Šoltys, DiS.
Josef Švec
Ing. Martin Tesaøík
doc. MUDr. Jaroslav Vomáèka, Ph.D., MBA
Mgr. Jiøí Zemánek

KSÈM
RSDr. Alexander Èerný
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. Zdenìk Švec
Bc. Vladimír Urbánek, DiS.
Milada Vašíèková
Kamil Veselý
Miroslava Vlèková

Koalice pro OK
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Ing. Pavel Horák
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
Ing. Marian Jureèka

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

ODS
RNDr. Ivan Kosatík
Ing. Mgr. Martin Kuèera, MPA
Ing. Stanislav Orság
Mgr. Jiøí Pospíšil

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

TOP 09 a STAN
Mgr. Radek Brázda
MUDr. Jitka Chalánková
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Blanka Koleèkáøová
prof. Ing. Dr. Boøivoj Šarapatka, CSc.
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ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE
OLOMOUC REGION ASSEMBLY
ÈSSD

PaedDr. Karel Crhonek

Ivana Dvoøáková

MUDr. Michael Fischer

Ing. Marie Fomiczewová Miroslav Kapoun

Mgr. Šárka Krákorová
Pajùrková

Mgr. Yvona Kubjátová

Mgr. Alois Maèák, MBA

Ing. Pavel Martínek

Mgr. Eva Pavlièíková

RNDr. Alena Rašková

Mgr. Radovan Rašák

Ing. Jiøí Rozboøil

PhDr. Oldøich Svozil

Bc. Pavel Šoltys, DiS.

Josef Švec

Ing. Martin Tesaøík

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

Mgr. Jiøí Zemánek

RSDr. Alexander Èerný

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. Zdenìk Švec

Bc. Vladimír
Urbánek, DiS.

Milada Vašíèková

Kamil Veselý

Miroslava Vlèková

KSÈM
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Koalice pro OK

Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Ing. Pavel Horák

RNDr. Mgr. František
John, Ph.D.

Ing. Marian Jureèka

Mgr. Ivo Slavotínek

Ing. Petr Suchomel

RNDr. Ladislav Šnevajs

Mgr. Jiøí Pospíšil

Mgr. Markéta Záleská

Kamil Zápeca

Ing. Marek Zapletal

Ing. Zdenek Vahala

ODS

RNDr. Ivan Kosatík

Ing. Mgr. Martin Kuèera, Ing. Stanislav Orság
MPA

Ing. Lubomír molík

TOP 09 a STAN

Mgr. Radek Brázda
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MUDr. Jitka Chalánková

Blanka Koleèkáøová

prof. Ing. Dr. Boøivoj
Šarapatka, CSc.
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Hlasování k bodu programu schùze Rady Olomouckého kraje
Voting concerning an item on the agenda of a meeting of the Council of the Olomouc Region

RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Zákonné vymezení
Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné pùsobnosti. Pøi výkonu své pùsobnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada mùe
rozhodovat ve vìcech pøenesené pùsobnosti, jen stanoví-li tak zákon. Radu tvoøí hejtman, námìstci hejtmana a další èlenové rady.

Radì je vyhrazeno mj.:
•
•
•

zabezpeèovat hospodaøení podle schváleného rozpoètu, provádìt rozpoètová opatøení v rozsahu svìøeném zastupitelstvem,
ukládat krajskému úøadu úkoly v oblasti samostatné pùsobnosti a kontrolovat jejich plnìní,
vydávat naøízení kraje.

Rada rozhoduje mj. o tìchto majetkoprávních úkonech kraje:
•

•
•

o poskytování dotací obèanským sdruením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám pùsobícím
v oblasti mládee, sportu a tìlovýchovy, sociálních slueb, podpory rodin, poární ochrany, kultury a vzdìlávání, vìdy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvíøat a ivotního prostøedí; tyto dotace nesmí pøevýšit 200 000 Kè jednomu
obèanskému sdruení, jedné humanitární organizaci nebo jedné právnické nebo fyzické osobì v kalendáøním roce,
o nabytí a pøevodu movitých vìcí na kraj vèetnì penìz,
o poskytování vìcných a finanèních darù do 100 000 Kè v jednotlivých pøípadech.

Rada se schází ke svým schùzím dle potøeby. Schùze rady jsou neveøejné. K platnému usnesení, volbì nebo rozhodnutí je tøeba souhlasu
nadpolovièní vìtšiny všech èlenù rady. Obèan kraje, který dosáhl vìku 18 let, má právo nahlíet do usnesení rady. Pravomoc rady
vymezuje zákon 129/2000 Sb., o krajích v platném znìní. Rada pøipravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpeèuje
plnìní jím pøijatých usnesení. Rada Olomouckého kraje má 11 èlenù.

OLOMOUC REGION COUNCIL
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.

Výroèní zpráva Olomouckého kraje
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PERSONÁLNÍ SLOENÍ RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE (stav k 31. 12. 2013)
MEMBERS OF THE OLOMOUC REGION COUNCIL (as of 31 December 2013)

KSČM

ÈSSD
9 køesel

Ivana Dvoøáková
MUDr. Michael Fischer
Mgr. Yvona Kubjátová
PhDr. Alois Maèák, MBA
Ing. Pavel Martínek
Mgr. Eva Pavlièíková

KSÈM
2 køesla

Mgr. Radovan Rašák
Ing. Jiøí Rozboøil
Ing. Michal Symerský
Bc. Pavel Šoltys, DiS.
Ing. Zdenìk Švec

PØEHLED VOLEBNÍCH STRAN A JEJICH PØEDSTAVITELÙ V RADÌ
OLOMOUCKÉHO KRAJE K 31. 12. 2013
POLITICAL PARTIES AND THEIR REPRESENTATIVES IN THE OLOMOUC REGION
COUNCIL, AS OF 31 DECEMBER 2013
ÈSSD
Ivana Dvoøáková
MUDr. Michael Fischer *
Mgr. Yvona Kubjátová *
PhDr. Alois Maèák, MBA *
Ing. Pavel Martínek

Mgr. Eva Pavlièíková
Mgr. Radovan Rašák *
Ing. Jiøí Rozboøil *
Bc. Pavel Šoltys, DiS.

KSÈM
Ing. Michal Symerský *
Ing. Zdenìk Švec *

* Uvolnìní èlenové Zastupitelstva Olomouckého kraje
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SLOENÍ RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE
Sloení a vymezení kompetencí k 31. 12. 2013

STRUCTURE OF THE OLOMOUC REGION COUNCIL
Members of the Council and the description of their competences as of 31 December 2013

Ing. Jiøí Rozboøil
hejtman kraje
Zastupitelstvo mu svìøilo zabezpeèování konkrétních úkolù v oblasti
krizového øízení, vnìjších vztahù, cestovního ruchu, investic a evropských projektù, financí
The Assembly put him in charge of concrete tasks in the area of crisis
management, external relations, tourism, investments and EU programmes, finances

PhDr. Alois Maèák, MBA
1. námìstek hejtmana

Ing. Michal Symerský
2. námìstek hejtmana

MUDr. Michael Fischer

Zastupitelstvo mu svìøilo zabezpeèování
konkrétních úkolù v oblasti dopravy,
silnièního hospodáøství
Authorized by the Assembly to be in charge
of specific tasks in the area of transport
and road management

Zastupitelstvo mu svìøilo zabezpeèování konkrétních
úkolù v oblasti regionálního rozvoje, územního plánování,
ivotního prostøedí a zemìdìlství, 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 svìøilo zabezpeèování
konkrétních úkolù v oblasti zdravotnictví
The Assembly put him in charge
of concrete tasks in the area of health care

Mgr. Radovan Rašák

Mgr. Yvona Kubjátová

Ing. Zdenìk Švec

námìstek hejtmana

námìstkynì hejtmana

námìstek hejtmana

Zastupitelstvo mu svìøilo zabezpeèování
konkrétních úkolù v oblasti kultury, péèe o památky,
tìlovýchovy, sportu a volného èasu
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 svìøilo zabezpeèování konkrétních
úkolù v oblasti sociálních vìcí
The Assembly put her in charge of concrete tasks
in the area of social affairs

Zastupitelstvo mu svìøilo zabezpeèování konkrétních
úkolù v oblasti školství
The Assembly put him in charge of concrete tasks
in the area of education

námìstek hejtmana

Ivana Dvoøáková

Ing. Pavel Martínek

Mgr. Eva Pavlièíková

Bc. Pavel Šoltys, DiS.

èlenka rady kraje

èlen rady kraje

èlenka rady kraje

èlen rady kraje

Výroèní zpráva Olomouckého kraje
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5.
ZASTOUPENÍ
OLOMOUCKÉHO KRAJE
V BRUSELU
REPRESENTATION
OF THE OLOMOUC REGION
IN BRUSSELS

ZASTOUPENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE V BRUSELU
REPRESENTATION OF THE OLOMOUC REGION
IN BRUSSELS
Zájmy Olomouckého kraje v evropských institucích hájí zájmové sdruení právnických osob „OK4EU“. Jeho hlavním cílem je posílení
dialogu Olomouckého kraje s evropskými institucemi a subjekty tak, aby mohl plnohodnotnì vyuít výhod, je plynou z èlenství Èeské
republiky v Evropské unii. Webové stránky: http://www.ok4eu.cz.

PØEHLED AKTIVIT V ROCE 2013:
22. 4.
Vzdìlávací semináø o komunitárních programech v Olomouci. Sdruení OK4EU pøipravilo ve spolupráci s Olomouckým krajem vzdìlávací semináø v návaznosti na veletrhy komunitárních programù. Na semináøi byly pøedstaveny programy Evropa
pro obèany a Mláde v akci. Úèastníci získali praktické rady a tipy, jak pøipravit projektovou ádost, a mohli navázat kontakt s experty na tyto
programy. 1
4. 5.
Open Doors Day v Bruselu. Olomoucký kraj se prostøednictvím sdruení OK4EU prezentoval na Dni otevøených dveøí
ve Výboru regionù v Bruselu. Sdruení prezentovalo kraj a ostatní èleny tištìnými materiály, letáky a ochutnávkou místních produktù. Spolu
s Jihomoravským krajem byl pøipraven vìdomostní kvíz o moravských památkách. Akci navštívilo nìkolik set návštìvníkù mnoha
národností. 2
8. 5.
Springfest v Bruselu. V tzv. Evropské škole v Bruselu se konala tradièní prezentace jednotlivých èlenských státù EU. Školu
navštìvují pøevánì dìti úøedníkù pracujících pro instituce EU. OK4EU dodalo tištìné materiály o Olomouckém kraji a drobné dárkové
pøedmìty pro dìti. Na akci probíhala ochutnávka regionálních produktù. 3
14.–17. 5.
Zahranièní pracovní cesta èlenù Zastupitelstva Olomouckého kraje do Bruselu. Pracovní cesta zastupitelù
Olomouckého kraje byla souèástí projektu „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012–2015“ financovaného z prostøedkù Regionálního
operaèního programu Støední Morava. Zastupitelé jednali v Evropském parlamentu, Evropské komisi, Výboru regionù, na Stálém
zastoupení ÈR pøi EU, navštívili Zastoupení Olomouckého kraje, Opolského vojvodství, Bavorska a setkali se se zástupkyní AER. 4
27. 5.
Vernisá výstavy Slavné vily Olomouckého kraje v Bruselu. Výstava Slavné vily Olomouckého kraje zahájila sérii
výstav v Bruselu, které se konaly na všech regionálních zastoupeních. Výstava se uskuteènila pod záštitou námìstka hejtmana
Mgr. Radovana Rašáka a primátora mìsta Olomouce Ing. Martina Novotného. Slavnostní vernisá navštívilo více ne 110 zájemcù
a probìhla na ní ochutnávka regionálních produktù. 5
14. 6.
Úèast Olomouckého kraje na Czech Street Party v Bruselu. Olomoucký kraj spolupoøádal tradièní akci èeských
regionù, Czech Street Party. Ve stánku se prezentoval nabídkou tištìných materiálù, ochutnávkou hanáckých specialit a dalších
regionálních produktù. Akci navštívilo více ne 5000 zájemcù a OK4EU pøispìlo vìcnými cenami do tomboly soutìí. 6
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8. – 9. 10.
Úèast Olomouckého kraje na Open Days 2013 v Bruselu. OK4EU pøipravilo spolu s dalšími 8 evropskými regiony
debatu na téma demografické zmìny – regionální øešení. Debatu navštívilo v Bruselu v rámci Týdne regionù a mìst 2013 více ne
100 úèastníkù z nìkolika evropských státù. Doprovodnou aktivitou Open Days 2013 byl workshop na téma Sociální inovace, kterého se
Olomoucký kraj aktivnì zúèastnil. 7
5. 11.
Úèast na semináøi Studuj, pracuj, cestuj v Evropské unii. OK4EU pøipravilo odbornou pøednášku o stáích v institucích
Evropské unie, kterou zamìstnanci pøednesli na semináøi pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci. Sdruení pøedstavilo monost
pracovní stáe v bruselské kanceláøi a odpovídalo na dotazy studentù ohlednì konkrétních èinností stáisty.
7. 11.
Semináø komunitárních programù. OK4EU pøipravilo ve spolupráci s Olomouckým krajem vzdìlávací semináø
komunitárních programù, který úèastníkùm pøedstavil podobu programù v období 2014–2020. Semináøe se zúèastnilo více ne 50 zájemcù z obcí a mìst, neziskových organizací, vysokých škol, hospodáøských komor a dalších institucí. Pøinesl informace o programech
a prioritách a pøedstavil národní kontaktní pracovníky. 8
13. 11.
Úèast OK4EU na Veletrhu neziskových organizací. OK4EU se zúèastnilo Veletrhu neziskových organizací, který se
uskuteènil v Konviktu Univerzity Palackého v Olomouci. Zástupce sdruení prezentoval èinnost sdruení návštìvníkùm a informoval
studenty o monosti stáí v bruselské kanceláøi sdruení. Úèast na akci pøispìla k nalezení nového stáisty.
20. 11.
Promítání snímkù z Academia film Olomouc v Bruselu. OK4EU pøipravilo prezentaci Academia film Olomouc v Bruselu, za osobní úèasti øeditele festivalu Kordy byly promítnuty dva vìdecko-populární snímky. Film „Èí je moje dítì“ mìl v Bruselu svìtovou
pøedpremiéru. Po skonèení filmu diskutoval tvùrce snímku Zdenìk Holý s publikem. Prezentace se uskuteènila v dobì oslav výroèí 440 let
od zaloení Univerzity Palackého v Olomouci.

6

24

7

8

Výroèní zpráva Olomouckého kraje

6.
MEZINÁRODNÍ
PARTNERSTVÍ
OLOMOUCKÉHO KRAJE
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MEZINÁRODNÍ PARTNERSTVÍ
OLOMOUCKÉHO KRAJE
INTERNATIONAL PARTNERSHIP
OF THE OLOMOUC REGION
REGION JINÍ DÁNSKO (DÁNSKO)
Dne 19. 6. 2000 byly podpisem deklarace zahájeny vztahy mezi Olomouckým krajem a dánským regionem
Vejle. K 1. 1. 2007 probìhla v Dánsku administrativní a územní reforma, v jejím dùsledku stávající region Vejle
pøestal existovat. Jeho následnickým regionem je region Jiní Dánsko, který se rozkládá v jiní èásti Jutského
poloostrova. Dne 3. 6. 2008 byla ve Vejle podepsána nová dohoda o spolupráci regionu Jiní Dánsko
s Olomouckým krajem.

OPOLSKÉ VOJVODSTVÍ (POLSKO)
2

Opolské vojvodství (9 412 km ) je se svými 11 okresy, mìstem Opolí a 71 obcemi jedním z nejmenších z celkem
16 vojvodství v Polsku. Leí v jihovýchodní oblasti Polska a má 185 km dlouhou hranici s Èeskou republikou,
z toho 102 km s Olomouckým krajem. Vzájemné kontakty byly navázány v závìru roku 2001. Dne 9. 7. 2002
byla podepsána dohoda mezi Olomouckým krajem a Opolským vojvodstvím.

AUTONOMNÍ OBLAST VOJVODINA (SRBSKO)
2

Provincie Vojvodina se rozkládá na ploše 21 506 km , co pøedstavuje ètvrtinu 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 mìstem Reggio Emilia je souèástí regionu Emilia Romagna se sídelním
mìstem Bolognou. První smlouva o partnerství mezi dnes ji neexistujícím Okresním úøadem Olomouc
a provincií Reggio Emilia byla podepsána v roce 1964, v roce 2004 dne 11. 3. byla pøi pøíleitosti oslav 40. výroèí
podepsána nová dohoda o spolupráci.

UPA BARANYA (MAÏARSKO)
upa Baranya leí v jiním Maïarsku, jejím správním støediskem je mìsto Pécs. Dohoda o spolupráci mezi
Olomouckým krajem a upou Baranya byla podepsána dne 8. 4. 2004.

KOSTROMSKÁ OBLAST (RUSKÁ FEDERACE)
Kostromská oblast se nachází v evropské èásti Ruské federace, cca 300 km na severovýchod od Moskvy,
2
na øece Volze. Je druhou nejrozsáhlejší oblastí (60.100 km ) a na posledním místì co do osídlení. Smlouva
o ekonomicko–kulturní spolupráci byla podepsána dne 26. 7. 2004.

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

GREEN RIVER AREA DEVELOPMENT DISTRICT (USA)
Green River Area Development District (GRADD) se nachází na støedozápadì Spojených státù amerických,
ve státì Kentucky. Hlavním mìstem regionu je Owensboro, které je partnerským mìstem Olomouce ji od roku
1994. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Olomouckým krajem a GRADD byla uzavøena dne 18. 6. 2007.

GANJA (ÁZERBÁJDÁN)
Ganja je druhé nejvìtší mìsto v Ázerbájdánu (podle jednotlivých podkladù 300–500 tis. obyvatel) se statutem
regionu. Významná prùmyslová odvìtví – zpracování hliníku, textilní prùmysl (hedvábí), vinaøství, cestovní ruch.
Spoleèná deklarace o zaloení partnerských vztahù byla podepsána 26. dubna 2012.
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KRAJSKÝ ÚØAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE
OLOMOUC REGION
AUTHORITY

KRAJSKÝ ÚØAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
OLOMOUC REGION AUTHORITY

STATISTICKÁ DATA KRAJSKÉHO ÚØADU OLOMOUCKÉHO KRAJE
STATISTICAL DATA OF THE OLOMOUC REGION AUTHORITY
Poèet zamìstnancù
Fyzický poèet zamìstnancù k 31. 12. 2013

520

Limit poètu zamìstnancù schválený radou pro rok 2013

528

Vzdìlanostní struktura zamìstnancù k 31. 12. 2013
Dosaené vzdìlání

Poèet zamìstnancù

Vysokoškolské

401

Støedoškolské

111

Vyšší odborné

8

Celkem

520

Vìková struktura zamìstnancù k 31. 12. 2013
Roky

Poèet zamìstnancù

20–30 let

60

31–40 let

160

41–50 let

163

51 let a více

137

Celkem

520

Výbìrová øízení
Poèet výbìrových øízení v roce 2013
Poèet pøihlášených uchazeèù
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ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO ÚØADU OLOMOUCKÉHO KRAJE
k 31. 12. 2013
øeditel
krajského úøadu

tajemnice
Ing. Kypusová
oddìlení
vnìjších vztahù

oddìlení
krizového øízení

oddìlení
organizaèní

oddìlení
cestovního ruchu

Ing. Brabcová, Ph.D.

Mgr. Hloková

Bc. Vyhnálková

A. Køetínská

odbor tajemníka
hejtmana

oddìlení
produkèní

oddìlení
koordinaèní

Mgr. Štìpánková

Bc. Navrátilová

Ing. Nìmcová

oddìlení
tiskové
Bc. Navrátilová

oddìlení hospodáøské správy

oddìlení personál.
vìcí a vzdìlávání

zástupce øeditele

Ing. Rusek

Mgr. et Mgr. Èanková

odbor majetkový
a právní

oddìlení
správy majetku

kanceláø hejtmana
Ing. Nièe

kanceláø øeditele
Mgr. Doleelová

Mgr. Kamasová
odbor správní
a legislativní
JUDr. Mazánková

Mgr. Bartoň

oddìlení správní
Ing. Garláthy

povìøena zastupováním

oddìlení kontroly
Mgr. Bc.
Punèocháøová

oddìlení právní
JUDr. Neumannová,
Ph.D.
oddìlení
pøestupkové

oddìlení
legislativy a dozoru

Mgr. Kiliánová

Mgr. Calábková

odbor informaèních
technologií

oddìlení informaèních systémù

oddìlení aplikací
@ podpory

oddìlení technické
a systémové

Mgr. Šafránek

Mgr. Turovský, MBA

Mgr. Kaòák

Ing. Russnák

odbor ekonomický

oddìlení rozpoètu
a financování

oddìlení majetkové
a správní

oddìlení úèetnictví

Ing. Vítková

Ing. Obrusník

odbor strategického
rozvoje kraje

oddìlení územního
plánu a staveb. øádu

oddìlení regionálního rozvoje

Ing. Dosoudil

Bc. Ing. Mazurová

Ing. Novotná

odbor ivotního prostøedí a zemìdìlství

oddìlení lesnictví

oddìlení vodního
hospodáøství

oddìlení ochrany
ivotního prostøedí

oddìlení
ochrany pøírody

oddìlení integrované prevence

Ing. Veselský

Ing. Døímal

V. Kubišová

RNDr. Vymazalová

Ing. Honzáková

Mgr. Studený

odbor školství, mládee
a tìlovýchovy

oddìlení organizaènì správní

oddìlení krajského
vzdìlávání

oddìlení mládee
a sportu

oddìlení
financování školství

oddìlení úèetních
analýz ve školství

Mgr. Gajdùšek, MBA

JUDr. Skopalová

PhDr. Goš

Mgr. Švec

Ing. Holenková

Ing. Maòáková

odbor sociálních vìcí

oddìlení
sociální pomoci

oddìlení sociálnì-právní ochrany

oddìlení ekonomické a právní

Mgr. Bc. Voèka

Mgr. Podivínský

oddìlení
sociálních slueb
Mgr. Zatloukalová
Navrátilová

odbor zdravotnictví

oddìlení
zdravotní péèe

oddìlení správní

Ing. Koláø, MBA

Mgr. Staníková

Ing. Juøena

Mgr. Sonntagová

Mgr. Hanák

RNDr. Vaidová

oddìlení financování zdravotnictví
Ing. Vrbecký, MBA

odbor dopravy a silnièního hospodáøství

oddìlení
veøejné dopravy

oddìlení silnièního
hospodáøství

oddìlení silnièní
dopravy

Ing. Rùièka

Ing. Vašinková

Mgr. Pìruška

Ing. Suchánek

odbor kultury
a památkové péèe

oddìlení kultury

oddìlení
památkové péèe

PhDr. Garèic

PhDr. Hamza

Ing. Jurèík

JUDr. Sedláèková

odbor Krajský
ivnostenský úøad
Bc. Ing. Pivoda
útvar interního auditu
Ing. Štembírková
povìøena zastupováním

odbor investic a
evropských programù

oddìlení pøípravy
a realizace investic

oddìlení veøejných
zakázek

oddìlení grantových schémat

oddìlení
projektového øízení

Ing. Kubín

Ing. Dlabal

Ing. Špalková

Ing. Hrubý

Ing. Poles
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ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE OLOMOUC REGION AUTHORITY
as of 31 Dec 2013
Director of the Regional
Authority

Secretary
M. Kypusová

President’s Office
L. Nièe
Department of the
Secretary to the President
L. Štìpánková
Director’s Office
L. Doleelová
Deputy Director

External Relations
Division

Crisis Management
Division

Organisational
Division

Tourism
Division

J. Brabcová

A. Hloková

T. Vyhnálková

A. Køetínská

Production
Division

Coordination
Division

Press Office
K. Navrátilová

K. Navrátilová

Z. Nìmcová

Economic
Administration
Division
J. Rusek

HR and Training
Division

Audit Division

S. Èanková

Z. Punèocháøová

acting director

H. Kamasová

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, MBA

P. Kaòák

I. Russnák

Economic Department

Budget and
Financing Division
P. Vítková

Property and
Administrative
Division
M. Obrusník

Strategic Regional
Development
Department
R. Dosoudil

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

V. Døímal

V. Kubišová

Z. Vymazalová

R. Honzáková

R. Studený

Department
of Education,
Youth and Sports
M. Gajdùšek, 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. Maòáková

Department of Social
Affairs

Social Assistance
Division

Social and Legal
Protection Division

Economic and Legal
Division

I. Sonntagová

Z. Voèka

P. Podivínský

Social Services
Division
V. Zatloukalová
Navrátilová

Healthcare
Department

Health Care
Division

Administration
Division

Health care
Funding Division

B. Koláø, MBA

M. Staníková

P. Hanák

P. Vrbecký, MBA

Transport and Road
Economy Department

Public Transport
Division

Road Management
Division

Road Transportation
Division

L. Rùièka

A. Vašinková

F. Pìruška

J. Suchánek

Culture and Monument
Preservation Department

Culture Division

Monument
Preservation Division

Property Rights
and Law Department

J. Juøena

J. Garèic

P. Hamza

Legal Division

Accounting Division
V. Vaidová

Nature Conservation Nature Conservation
Division
Division

J. Jurèík

M. Sedláèková

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

Department
of Investments and
European Pragrams
M. Kubín

Investment Preparation and Implementation Division
P. Dlabal
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Public Procurement
Division

Division of Grant
Schemes

Project Management
Division

S. Špalková

M. Hrubý

P. Poles
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2013
IMPORTANT EVENTS IN 2013

LEDEN
10. –13. 1. Veletrh FERIEN MESSE VÍDEÒ 2013. Úèast Olomouckého kraje na nejvýznamnìjším veletrhu cestovního ruchu
v Rakousku zamìøeném pro odbornou i laickou veøejnost. Olomoucký kraj se na veletrhu prezentoval spoleènì se statutárním mìstem
Olomouc. Návštìvníci mìli zájem pøedevším o mìsto Olomouc, poznávací turistiku, gastronomii, cyklo èi pìší turistiku, láznì a wellness.
12. – 20. 1. Veletrh CMT STUTTGART 2013. Úèast Olomouckého kraje na veletrhu s velkou tradicí a návštìvností, který je urèen
pøedevším pro širokou veøejnost. Spoleènì s Olomouckým krajem se veletrhu zúèastnilo i statutární mìsto Olomouc. Velký zájem byl
o lázeòství, ubytovací monosti v penzionech a kempech, o turistické a cykloturistické mapy, turistické atraktivity, ale i o monosti zimních
aktivit na horách.
14. –15. 1. Jednání Euroregionálního øídícího výboru Euroregionu Glacensis v polské Srebrna Góra za úèasti zástupce
Olomouckého kraje. Schvalovány byly mikroprojekty adatelù z èesko-polského pøíhranièí, z území Olomouckého kraje se jedná
o adatele okresu Šumperk.
16. 1.
Do evidence územnì plánovací èinnosti byla vloena „Územní studie D7 provìøení širších dopravních souvislostí
ve vztahu k pøeloce silnice II/449 v úseku Unièov – silnice R 35“.
17.–20. 1. Veletrh REGIONTOUR BRNO 2013. Regiontour je nejvìtším veletrhem cestovního ruchu v Èeské republice s akcentem na
regiony. Odborníkùm i široké veøejnosti zde prezentují turistickou a volnoèasovou nabídku z vìtšiny tuzemských krajù. Olomoucký kraj se
zde prezentoval vlastní expozicí s nosným tématem „Pohodová dovolená“, plocha byla tradiènì èlenìna do dvou turistických oblastí –
Støední Moravy a Jeseníkù. Na stánku probíhal bohatý doprovodný program formou nabídky lázeòských míst regionu i ukázky masáí a
cvièení. Veøejnosti byly k dispozici jak propagaèní materiály Olomouckého kraje, tak všech turistických lokalit. Návštìvníci veletrhu rovnì
uvítali monost zakoupit si na místì regionální výrobky, vèetnì Olomouckých tvarùkù. Bìhem ètyødenní prezentace probìhla jednání s
reklamními agenturami a zástupci médií.
První den veletrhu se uskuteènila i tisková konference všech moravských krajù, kde vybraní zástupci pøedstavili spoleèný projekt
„Duchovní dìdictví Moravy a Slezska“. Ve stejný den se na hlavním podiu pavilonu P uskuteènilo i slavnostní vyhlášení ocenìných v soutìi
„Velká cena cestovního ruchu“. Olomoucký kraj získal v kategorii Nejlepší jednotná kampaò 3. místo za turistickou kampaò
„Olomoucký kraj – vaše pohádková dovolená“ realizovanou v rámci projektu „Marketingové aktivity Olomouckého kraje“. 1 2
17. 1.
Setkání hejtmana Olomouckého kraje s Generálním konzulem Ruské federace Andrej Šaraškin (v rámci expozice
Olomouckého kraje na veletrhu Regiontour v Brnì) pro nastavení moností vzájemné spolupráce v oblasti podnikání i cestovního ruchu.
24. 1.
Jednání s ministrem zemìdìlství Ing. Bendlem, vrchním øeditelem sekce venkov Ing. Øezáèem, Mgr. Kavalou,
pøedsedou SPOV ÈR, zástupci Svazu spotøebitelských drustev, Asociace soukromých zemìdìlcù, Krajské agrární komory
a za úèasti zástupce Olomouckého kraje. Pøedstavena byla nová Spoleèná zemìdìlská politika EU a návrh Programu rozvoje venkova ÈR.
24. 1.
Vlastivìdné muzeum v Šumperku otevøelo ve své mohelnické poboèce novou stálou expozici „Pravìk
Mohelnicka“, která pøedstavuje pravìký vývoj regionu a jeho ranì støedovìké osídlení. Èástkou 6 130 tis. Kè financoval projekt
Olomoucký kraj – zøizovatel Vlastivìdného muzea v Šumperku. 3
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24.–27. 1.
Veletrh ITF SLOVAKIATOUR BRATISLAVA 2013. Úèast Olomouckého kraje na veletrhu, který je nejvýznamnìjší akcí
cestovního ruchu na Slovensku. Olomoucký kraj se zde prezentoval se zástupci statutárního mìsta Olomouc pod záštitou agentury
CzechTourism v rámci spoleèné expozice Èeské republiky. Nejvìtší zájem byl o Olomouc a nejbliší okolí, dále o pobyty v pøírodì (kempy
a penziony v Jeseníkách) a cykloturistiku.
24. 1. – 1. 2. Semináøe k Programu obnovy venkova 2013. Olomoucký kraj uspoøádal 4 semináøe k tradiènì vyhlašovanému
dotaènímu programu. Semináøe pro obce do 2 000 obyvatel a místní akèní skupiny byly organizovány po okresech kraje. Semináøù se
zúèastnilo více ne 190 starostù a starostek obcí. 4
28. 1.
Olomoucký kraj uzavøel dodatek è. 2 ke smlouvì o poskytnutí provozního a investièního pøíspìvku s Regionálním letištìm Pøerov a.s. Pøedmìtem dodatku je prodlouení termínu èerpání poskytnutého investièního pøíspìvku Regionálnímu
letišti Pøerov a. s.
29. – 30. 1. 10. zasedání spoleèného èesko-polského Monitorovacího výboru Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika – Polská republika 2007–2013 v Liberci, kterého se zúèastnila èlenka rady Olomouckého kraje Mgr. Eva
Pavlièíková. 5
31. 1.
Olomoucký kraj se stal nefinanèní partnerem v projektu ŠANCE 2013, který je realizován spoleèností EDUTRAIN
s.r.o. Kraj se ji nefinanènì podílel na projektech ŠANCE 2011 a ŠANCE 2012. Díky projektùm bylo od roku 2011 realizováno ji témìø
50 zahranièních odborných stáí pro studenty vysokých škol z Olomouckého kraje. 6 7
31. 1.
Do evidence územnì plánovací èinnosti byla vloena „Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské
aktivity v rozvojových oblastech RO2 Šumperk – Zábøeh – Mohelnice, RO3 Lipník nad Beèvou – Hranice, RO5 Jeseník a RO7
Prostìjov po aktualizaci è. 1 ZÚR OK“.
Vyhlášena výzva v rámci dotaèního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje. Cílem realizace dotaèního programu je umonit
ákùm denní formy vzdìlávání na støedních školách a studentùm na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách studium
na zahranièních støedních a vysokých školách.

ÚNOR
5. 2.
Vyhlášení Programu podpory environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty v Olomouckém kraji pro rok
2013. Cílem vyhlášení dotaèního programu byla podpora naplòování prùøezového tématu environmentální výchova školních vzdìlávacích
programù škol a školských zaøízení.
6. 2.
Vyhlášení regionálního vítìze soutìe Podnikatel roku 2012. Poøadatelem této prestiní mezinárodní soutìe je firma
Ernst & Young ve spolupráci s Olomouckým krajem. V poøadí sedmým dritelem titulu Podnikatel roku Olomouckého kraje se stal Josef
áèek, jednatel spoleènosti Èesko-slezská výrobní, a. s. 8 9
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9.–10. 2.
Chovatelská pøehlídka „Bouzovsko“. V Pavlovì u Mohelnice se za podpory Olomouckého kraje konala veøejná
chovatelská pøehlídka trofejí zvìøe sika japonský za oblast chovu „Bouzovsko“, která se rozkládá na výmìøe cca 55 tis. ha. Úèelem
pøehlídky bylo hodnocení a kontrola kvality chovu zvìøe a toho, jak uivatelé honiteb v pøedchozím roce dodreli chovatelská opatøení
doporuèená krajským úøadem. Pøehlídka trofejí se tìšila velkému zájmu nejen myslivcù, ale také laické veøejnosti.
14. 2.
Schválení vyhlášení Programu na podporu zaèínajících vèelaøù pro rok 2013 s cílem podpoøit zájem zaèínajících
vèelaøù na území Olomouckého kraje, zvýšení poètu vèelstev a zkvalitnìní jejich chovu, spoleènì se zlepšením opylovací sluby vèelstev
na kulturních èi planì rostoucích rostlinách a v neposlední øadì „omlazení“ èlenské základny Èeského svazu vèelaøù, obèanského
sdruení. V rámci programu bylo pøijato celkem 110 ádostí. Podpora byla schválena 106 adatelùm v celkovém objemu 400 000,- Kè.
Skuteènì poskytnutá podpora èinila 313 337,50 Kè.
14. 2.
Otevøení novì vybudované expozice archeologie pod názvem Za tajemstvím støepu – pravìké dìjiny Prostìjovska
v Muzeu Prostìjovska v Prostìjovì. 10
15. 2.
Návštìva velvyslance Ukrajiny J. E. Boryse Zajèuka a obchodního rady velvyslanectví Zykmunda Hošovskyho v Olomouckém kraji. 11
15. –17. 2. Veletrh TOURISM EXPO OLOMOUC 2013. Úèast Olomouckého kraje na regionální výstavì cestovního ruchu,
sportovních potøeb a vybavení pro volný èas s nabídkou pro aktivní relaxaèní programy podporující zdravý ivotní styl. Olomoucký kraj se
tradiènì tohoto veletrhu úèastní spoleènì s obìma sdrueními cestovního ruchu (Støední Morava – SCR a Jeseníky – SCR).
17. 2.
Sportovec Olomouckého kraje roku 2012. V prostìjovském divadle se uskuteènil ji dvanáctý tradièní slavnostní veèer
u pøíleitosti vyhlášení této ankety. Vítìzi dvou hlavních kategorií za rok 2012 byli vyhlášeni tenista Tomáš Berdych a fotbalové drustvo
SK Sigma Olomouc. 12
20.–24. 2.
Veletrh F.RE.E MNICHOV 2013. Úèast Olomouckého kraje na velmi významném veletrhu s poptávkou po pøíhranièních
regionech Èeska, který je vhodný pro regionální prezentaci. Dny pro odborníky a veøejnost nejsou rozlišeny, take zde bývá tradiènì vysoká
návštìvnost. Výstavní sektor Olomouckého kraje byl ve spolupráci se statutárním mìstem Olomouc souèástí expozice Èeské republiky.
Nejvìtší zájem byl o památku UNESCO a ubytování v kempech.
20. 2.
Workshop na téma „Patologické hráèství a škodlivé uívání alkoholu“. Workshop, realizovaný Olomouckým krajem
v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních slueb v Olomouckém kraji”, reg. è. CZ 1.04/3.1.00/05.00061, byl
zamìøen na problematiku škodlivého uívání a závislosti na alkoholu a hazardním hraní a sázení.
21. 2.
Ve Vlastivìdném muzeum v Olomouci byla otevøena spoleèná expozice muzea a univerzity Palackého v Olomouci
nazvaná Olomoucká univerzita/Universitas Olomucensis.
22. 2.
Rozdìlení dotací z Programu podpory kultury a památkové péèe v Olomouckém kraji v roce 2013. Zastupitelstvo
Olomouckého kraje schválilo poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a památkové péèe v Olomouckém kraji v roce 2013, který
zahrnoval tøi dílèí programy. V rámci programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji bylo podáno celkem 77 ádostí,
zastupitelstvo schválilo dotace ve výši 8 026 807,- Kè, které byly poskytnuty 30 adatelùm. V rámci programu Obnova staveb drobné
architektury místního významu v Olomouckém kraji bylo podáno 73 ádostí, zastupitelstvo schválilo dotace ve výši 1 977 193,- Kè, které
byly poskytnuty 43 adatelùm. V rámci Programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji bylo podáno 260 ádostí o dotace,
zastupitelstvo podpoøilo 183 z nich v celkové sumì 11 311 650,- Kè.
22. 2.
Euroklíè v Olomouckém kraji 2013. Olomoucký kraj pøispìl èástkou 400 000 Kè na projekt Národní rady osob se
zdravotním postiením Euroklíè v Olomouckém kraji. Projekt je zamìøený na osazení veøejnì pøístupných objektù (napø. výtahù,
schodišových plošin apod. na úøadech, nádraích, èerpacích stanicích, v obchodních centrech) jednotným Eurozámkem.
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22. 2.
Senior pas. Olomoucký kraj podpoøil èástkou 200 000 Kè projekt „Senior pas“, který je zamìøen na podporu seniorù a jejich aktivního ivota formou slevového systému urèeného pro dritele karty Senior pas, jím mùe být osoba nad 55 let vìku s bydlištìm
v kraji zapojeném do projektu.
22. 2.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo poskytnutí neinvestièních pøíspìvkù jednotlivým pøíjemcùm v rámci dotaèního
programu Pøíspìvky Olomouckého kraje v oblasti sportu v roce 2013.
22. 2.
Olomoucký kraj zrealizoval ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy, o. s. IV. setkání koordinátorù ekologické
výchovy Olomouckého kraje, jeho program byl zamìøen na zvýšení informovanosti o Mezinárodním roku Voda pro ivot a na zvýšení
informovanosti koordinátorù na školách v oblasti ekologizace provozu školy a pøíkladu školy jako centra vzdìlávání pro udritelný rozvoj.
Setkání probìhlo na Støední odborné škole obchodu a slueb, Olomouc, Štursova 14.
23.–24. 2.
Chovatelská pøehlídka „Klopinská“. Ve Vyšehoøí u Zábøeha se konala za podpory Olomouckého kraje chovatelská
pøehlídka trofejí daòkù pro veøejnost za oblast chovu „Klopinská“, která se rozkládá na výmìøe cca 17 tis. ha. Cílem pøehlídky bylo
hodnocení a kontrola kvality chovu zvìøe a toho, jak uivatelé honiteb v pøedchozím roce dodreli chovatelská opatøení doporuèená
krajským úøadem. Ve Vyšehoøí také poøadatelé umonili posluchaèùm kurzu o první lovecký lístek získávat praktické znalosti. 13
25. 2.
VIII. Konference samospráv Olomouckého kraje – setkání primátorù, starostù a starostek mìst, mìstysù a obcí
Olomouckého kraje, v Regionálním centru Olomouc. 14 15
25. 2.
Vyhlášen Dotaèní program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2013, který byl urèen
neziskovým organizacím pùsobícím v oblasti protidrogové prevence v Olomouckém kraji. V rámci tohoto dotaèního programu byly
podpoøeny projekty sekundární a terciární protidrogové prevence v celkové výši 2 500 000 Kè.
26. 2.
Semináø „Realizované projekty v èesko-polském pøíhranièí Olomouckého kraje a pøíprava budoucího programového období 2014–2020“ pro potenciální adatele programu a veøejnost Olomouckého kraje. Semináø se konal v prostorách
Krajského úøadu Olomouckého kraje a nabídl úèastníkùm aktuální informace o programu a další témata uiteèná pro adatele pøi zpracování projektových ádostí. 16 17
26. 2.
Do evidence územnì plánovací èinnosti byla vloena „Územní studie D6 modernizace a homogenizace silnice II/369
v úseku Jindøichov – Bohutín“.

BØEZEN
1. 3.
Integrace vlakové dopravy do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen IDSOK)
na tratích 271 Prostìjov – Kostelec na Hané – Dzbel, 273 Prostìjov – Senice na Hané – Èervenka a 297 Mikulovice – Zlaté Hory.
Cestující od uvedeného data mají monost vyuívat integrovaného jízdního dokladu i na vyjmenovaných eleznièních tratích. 18
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1. 3.
Spoleèná výstava prací výtvarníkù Olomouckého kraje a regionu GRADD v kulturním centru velvyslanectví USA v Praze v
rámci projektu „Uiteèná symbióza“. 19
5. 3.

Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje v ORP Zábøeh

20

21

7. 3.
Podpora regionálního znaèení. V rámci významných projektù Olomouckého kraje byly schváleny pøíspìvky v souhrnné výši
200.000 Kè koordinátorùm regionálního znaèení v Olomouckém kraji. Pøíspìvky jsou urèeny na propagaci a rozvoj regionálních znaèek Haná
regionální produkt, Moravská brána regionální produkt a Jeseníky originální produkt. Cílená propagace produktu regionálního znaèení
napomáhá k rozvoji místních výrobkù a výrobcù, a tím i k rozvoji podnikatelského prostøedí a propagaci Olomouckého kraje. 22
7. 3.
Rada Olomouckého kraje schválila pokraèování realizace projektu „Intenzifikace oddìleného sbìru a zajištìní
vyuití komunálního odpadu vèetnì jeho obalové sloky“. Realizace tohoto projektu probíhala ji desátým rokem. Cílem projektu
realizovaného ve spolupráci s obcemi Olomouckého kraje a autorizovanou firmou EKO-KOM, a.s., je vytvoøení funkèního a efektivního
systému oddìleného sbìru vyuitelných sloek komunálních a obalových odpadù, který umoní nárùst primární separace jednotlivých
komodit komunálního odpadu a naplnit cíle stanovené krajskou koncepcí hospodaøení s odpady a plánu odpadového hospodáøství kraje.
V roce 2013 bylo v rámci tohoto projektu v obcích na území Olomouckého kraje rozmístìno 191 sbìrových nádob na vyuitelné sloky
komunálního odpadu. Celkové náklady projektu èinily 3 230 000 Kè. V souèasné dobì je v Olomouckém kraji pøes 17 000 kontejnerù
na tøídìný odpad.
8.–10. 3.
Veletrh DOVOLENÁ OSTRAVA 2013. Na 16. roèníku veletrhu cestovního ruchu Dovolená a Region Olomoucký kraj
prezentoval své dva turistické regiony – Støední Moravu a Jeseníky, èemu odpovídalo i grafické ztvárnìní expozice s bannery a logy
turistických regionù. V expozici Olomouckého kraje se rovnì prezentovali zástupci hornického skanzenu ze Zlatých Hor s ukázkou
rýování zlata. 23
12. 3.
Zlatý erb. Na slavnostním ceremoniálu byly vyhlášeny výsledky krajského kola Olomouckého kraje Soutìe o nejlepší
webové stránky a elektronické sluby mìst a obcí, která je poøádána jako souèást konference ISSS ve spolupráci se sdruením Èeský
zavináè, Svazem mìst a obcí ÈR a portálem Mìsta a obce online. Cílem soutìe je podpoøit modernizaci místní a regionální veøejné správy
prostøednictvím rozvoje informaèních slueb poskytovaných obèanùm i specifickým skupinám uivatelù s vyuitím internetu a ostatních
elektronických médií a pøispìt tak k rozvoji kvality ivota ve mìstech, obcích a krajích Èeské republiky. 24
Výsledky krajského kola:
Nejlepší webová stránka mìsta:
1. Olomouc (http://www.olomouc.eu)
2. Pøerov (http://www.prerov.eu)
3. Šumperk (http://www.sumperk.cz)
Nejlepší webová stránka obce:
1. Námìš na Hané (http://www.namestnahane.cz)
2. Libina (http://www.libina.cz)
3. Hradec-Nová Ves (http://www.hradec-novaves.cz)
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Nejlepší elektronická sluba:
1. Zábøeh: e-UtilityReport – ádost o vyjádøení k existenci sítí
2. Olomouc: Bezbariérová mapa mìsta online
3. Šumperk: Poadavky obèanù
Cena veøejnosti:
Námìš na Hané (http://www.namestnahane.cz)
14. 3.
Èeské dráhy nasadily do provozu druhou nízkopodlaní elektrickou jednotku RegioPanter na trati mezi
Olomoucí a Nezamyslicemi. Více jak 70 procent osobních vlakù na této trase je zajištìno zcela novými bezbariérovými jednotkami. 25
14. 3.
Semináø z cyklu „Quo Vadis Medicinal Chemistry?“ realizovaný klastrem MedChemBio. Semináø zamìøený na problematiku molekulární diagnostiky se uskuteènil za finanèní podpory Olomouckého kraje v prostorách Ústavu molekulární a translaèní
medicíny Lékaøské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Semináø byl jedineènou pøíleitostí pro setkání více ne 80 špièkových
odborníkù, výmìnu zkušeností a navázání nových kontaktù v tomto progresivním oboru.
16.–17. 3.
Chovatelská pøehlídka „Jeseníky – sever“, „Rychleby“ a „Stará Èervená Voda“. V Jeseníku se za podpory
Olomouckého kraje konala chovatelská pøehlídka loveckých trofejí pro veøejnost za oblasti chovu jelena evropského „Jeseníky – sever“
(výmìra cca 27 tis. ha) a „Rychleby“ (výmìra cca 25 tis. ha) a daòka skvrnitého „Stará Èervená Voda“ (výmìra cca 10 tis. ha). Úèelem
pøehlídky bylo hodnocení a kontrola kvality chovu zvìøe a toho, jak uivatelé honiteb v pøedchozím roce dodreli chovatelská opatøení
doporuèená krajským úøadem. Pøehlídky se pravidelnì se zájmem úèastní také lesníci a myslivci ze sousedních honiteb v Polsku, protoe
zvìø volnì pøechází mezi obìma státy. 26
19. 3.
Diskuzní fórum „Nanotechnologie a nové materiály“ – realizováno sdruením OK4Inovace. Hlavním tématem fóra bylo
pouití nanotechnologií a nových materiálù v souèasné medicínì, prùmyslu a dalších odvìtvích. Pozvání pøijali pøední experti v ÈR.
Olomoucký kraj má relativnì dobrou výchozí pozici v oblasti nanotechnologií. Velkou zásluhu na tomto stavu má Univerzita Palackého
v Olomouci, nanotechnologický klastr, výzkumné ústavy a významné firmy vyuívající nanotechnologie v kraji. 27
19. 3.
Návštìva spoleèné delegace Olomouckého kraje a právnické fakulty UP na magistrátu mìsta Vídeò, jednání
o tématu likvidace komunálního odpadu, prohlídka spalovny Vídeò – Simmering. 28 29
19. 3.
Workshop na téma „Facilitace a pøípadové konference“. V rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje
sociálních slueb v Olomouckém kraji“ uskuteènil Olomoucký kraj workshop, zamìøený na problematiku facilitace a vedení pøípadových
konferencí. 30
20. 3.
5. setkání projektového týmu „Strategie integrované spolupráce èesko-polského pøíhranièí“ ve Walbrzychu.
Projekt je realizován s dalšími osmi partnery v rámci Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika – Polská republika
2007–2013, kteøí chtìjí prostøednictvím pøeshranièní spolupráce koncepènì rozvíjet svá území a èiní spoleèná opatøení vedoucí k
vytvoøení Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).
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21. 3.
Rada Olomouckého kraje schválila Plán pokrytí území Olomouckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické
záchranné sluby. V návaznosti na zmínìný plán uzavøel Olomoucký kraj smlouvy o spolupráci pøi poskytování zdravotnické záchranné
sluby se sousedními kraji (Pardubickým krajem, Moravskoslezským krajem, Zlínským krajem a Jihomoravským krajem).
21. 3.
Rada Olomouckého kraje schválila zapojení Olomouckého kraje jako nefinanèního partnera v projektu Místní
partnerství zamìstnanosti realizovaného krajským sdruením NS MAS ÈR. Projekt je zamìøen na vytváøení místních partnerství realizací
kulatých stolù k nezamìstnanosti v nejpostienìjších oblastech kraje a na pøenos dobré praxe od rakouského partnera. Na základì
výsledkù vznikne Spoleèný akèní plán zamìstnanosti pro Olomoucký kraj. 31
21. 3.
Návštìva velvyslance Èeské republiky v Dánsku J.E. Zdeòka Lyèka a velvyslance Dánského království v Èeské
republice J.E. Anderse Christiana Hoppe v Olomouckém kraji u pøíleitosti zahájení výstavy o královnì Dagmar ve Vlastivìdném muzeu
Olomouc. 32
20.–23. 3.
Veletrh MITT MOSKVA 2013. Úèast Olomouckého kraje na nejvýznamnìjším jarním veletrhu cestovního ruchu v Rusku
urèeném pøedevším pro odbornou veøejnost. Velký zájem byl tradiènì o lázeòství, hrady a zámky, architektonické památky, ale i o monosti
sportovního vyití – turistiku, cykloturistiku a lyování. 33
22.–23. 3.
Veletrh GLOB KATOWICE 2013. Úèast Olomouckého kraje na 19. roèníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu,
který patøí v Polsku k nejvìtším akcím tohoto druhu v jarní sezonì. Olomoucký kraj se veletrhu zúèastnil ji potøetí spoleènì se statutárním
mìstem Olomouc, které hradilo výdaje spojené s realizací expozice.
25. 3.
Setkání regionalistù kraje a obcí s rozšíøenou pùsobností v Litovli. Obsahem jednání byly aktuální informace o pøípravì
na nové programové období EU 2014-2020 jak na národní, tak na krajské úrovni. Úèastníci se seznámili s aktivitami mìsta Litovel, které
pøedstavil starosta Ing. Zdenìk Potuák, a s èinností sdruení cestovního ruchu Støední Morava a Jeseníky. Setkání se zúèastnilo celkem
29 regionalistù z krajského úøadu a obcí s rozšíøenou pùsobností.
25. 3.
Slavnostní vyhlášení ocenìní Pedagog Olomouckého kraje v prostorách Divadla Šumperk za úèasti pedagogické
veøejnosti. Cílem tøetího roèníku akce bylo ocenit vybrané pedagogy støedních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol, dìtských
domovù, pedagogicko-psychologických poraden, domù dìtí a mládee a základních umìleckých škol se sídlem v Olomouckém kraji
za jejich práci a zároveò vhodnou formou pøipomenout široké veøejnosti významnou úlohu uèitelù v naší spoleènosti. 34 35
25. 3.
Návštìva velvyslance Švýcarské konfederace J.E. André Regli a jeho setkání s hejtmanem Olomouckého kraje
u pøíleitosti Švýcarských dnù v Èeské republice, jejich spolupoøadatelem bylo i statutární mìsto Olomouc. 36
26. 3.
2. setkání pracovní skupiny Task Force v Kudowa Zdrój pro pøípravu budoucího období Operaèního programu
pøeshranièní spolupráce Èeská republika – Polská republika 2014–2020 za úèasti zástupcù Olomouckého kraje.
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26.–27. 3.
Velikonoèní jarmark konaný v pøízemí budovy Regionálního centra Olomouc na Jeremenkovì ulici. Prodejní výstavka
nejrùznìjších výrobkù s velikonoèní tematikou, které vytvoøili uivatelé sociálních slueb pøíspìvkových organizací zøizovaných
Olomouckým krajem. 37
27. 3.
Úvodní konference individuálního projektu „Vybrané sluby sociální prevence v Olomouckém kraji“ konaná
v Kongresovém sále Krajského úøadu Olomouckého kraje. Poskytovatelé sociálních slueb, kteøí mají v rámci projektu s Olomouckým
krajem uzavøenou smlouvu o zajištìní poskytování sociálních slueb, se na konferenci seznámili s metodikou vyplòování monitorovacích
zpráv a dalšími informacemi z organizaèního a finanèního zajištìní projektu. 38
27.–29. 3.
Veletrh UITT KYJEV 2013. Úèast Olomouckého kraje na nejvìtším jarním veletrhu cestovního ruchu na Ukrajinì urèeném
pro odborníky i širokou veøejnost. Zájem byl pøedevším o církevní památky, hrady, zámky, ale i lázeòská centra vèetnì ubytovacích
moností. Na 19. mezinárodním veletrhu cestovního ruchu UITT Kyjev (27.–29. 3. 2013) získal Olomoucký kraj za aktivní pøístup
Certifikaèní diplom za úèast. 39
27.–29. 3.
období. 40

Návštìva delegace Olomouckého kraje v partnerském regionu Vojvodina a projednání spolupráce pro nadcházející

28. 3.
Jednání Euroregionálního øídícího výboru Euroregionu Pradìd v Krnovì. Na výboru byly schváleny mikroprojekty adatelù èesko-polského pøíhranièí, z území Olomouckého kraje se jedná o adatele okresù Olomouc, Jeseník, Pøerov a Prostìjov. Z 23 projektù s dopadem na území Olomouckého kraje bylo k financování schváleno 19 mikroprojektù s celkovou dotací 242 tis. EUR. 41
29. 3.
Pøedání a pøevzetí dokonèené stavby Domov Na zámeèku Rokytnice – Pùdní vestavba, I. etapa. Pøedmìtem díla
byly stavební úpravy pùdního prostoru v Domovì Na zámeèku Rokytnice. Objekt je nemovitou kulturní památkou. V rámci I. etapy
stavebními úpravami vznikly prostory se šatnami a sociálním zaøízením zamìstnancù oddìlenì pro mue a eny vèetnì úklidové komory
(celkem 120 zamìstnancù). Dále byl vybudován výtah bez strojovny s výstupní stanicí v podkroví, provedena úprava stávajícího schodištì
v severním køídle v návaznosti na øešené prostory vestavby. Nedílnou souèástí stavby bylo mj. vybudování uitných prostor v èásti podkroví
(severní køídlo zámku) jako samostatná vestavba ve volném krytém prostoru pùdy, na nì budou navazovat další etapy stavby. 42
Podpis smluv o podpoøe vysokých škol v Olomouckém kraji. Olomoucký kraj poskytnul trojici vysokých škol sídlících v regionu
celkem 10,5 miliónu korun. Smlouvy o poskytnutí pøíspìvku z rozpoètu Olomouckého kraje podepsalo vedení kraje se zástupci vedení
Univerzity Palackého, Moravské vysoké školy Olomouc a Vysoké školy logistiky v Pøerovì.

DUBEN
1. 4.
Vydána Výroèní zpráva Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o. (dále také
KIDSOK), za rok 2012. V prvním dokumentu tohoto druhu koordinátor shrnul stav veøejné dopravy objednávané Olomouckým krajem
a pøinesl informace o hospodaøení samotné organizace.
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4. 4.
Rada Olomouckého kraje schválila partnerství a spolupráci Olomouckého kraje na víceletém projektu „Rozvoj
sbìru pouitých elektrozaøízení na území Olomouckého kraje“ realizovaném spoleènì s autorizovanou spoleèností ASEKOL s.r.o.
Cílem projektu je vytvoøení funkèního a efektivního systému oddìleného sbìru a zpìtného odbìru pouitých elektrických a elektronických
zaøízení od obèanù Olomouckého kraje, který umoní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového hospodáøství Olomouckého kraje
a splnìní povinností stanovených výrobcùm a dovozcùm elektrozaøízení zákonem o odpadech.
5.–7. 4.
Veletrh MTT WROCLAV 2013. Úèast Olomouckého kraje na mezinárodním veletrhu, kde je kadoroènì velký zájem
odborníkù i široké veøejnosti pøedevším o aktivní dovolenou, cykloturistiku, láznì, hrady, zámky a další turistické atraktivity. 43
5.–7. 4.
Veletrh FOR BIKES PRAHA 2013. Nejvýznamnìjší veletrh cyklistiky poøádaný v jarním termínu pøed zahájením letní
turistické sezony. Olomoucký kraj se zde spoleènì se statutárním mìstem Olomouc tradiènì prezentoval samostatnou expozicí na ploše
2
12 m . Návštìvníci pøicházeli s velmi konkrétními dotazy na turistické cíle, cyklotrasy a novinky z oblasti cykloturistiky. Zájem byl také o ubytování v kempech èi volnoèasové aktivity pro rodiny. 44
8. 4.
Slavnostní vyhlášení výsledkù 2. roèníku esejistické soutìe studentù støedních škol „V Olomouckém kraji
jsem doma. A vdycky budu!", jejím garantem je sdruení OK4Inovace, které Olomoucký kraj zaloil za úèelem realizace a následné
podpory inovaèních procesù v Olomouckém kraji. Soutì organizovala Moravská vysoká škola Olomouc ve spolupráci s partnery a záštitu
nad ní pøevzal hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiøí Rozboøil. Zúèastnilo se jí celkem 126 støedoškolákù z 18 støedních škol. 45 46
8. 4.
Olomoucký kraj podpoøil dopravní výchovu. Olomoucký kraj podpoøil èástkou 747 tis. Kè opravy a údrbu dìtských
dopravních høiš, nákup výcvikových kol a kolobìek a soutìe s tématikou bezpeènosti silnièního provozu. Peníze na tyto úèely dostala
od kraje státní organizace Centrum slueb pro silnièní dopravu. Ze strany Ministerstva dopravy ÈR bylo na podobné úèely uvolnìno dalších
cca 1 250 tis. Kè.
8. 4.
Moravské dopravní fórum. Ji druhý roèník Moravského dopravního fóra konaný v Olomouci poøádalo Sdruení pro
rozvoj dopravní infrastruktury na Moravì ve spolupráci s Olomouckým a Zlínským krajem. Akce se zúèastnili poslanci a senátoøi, zástupci
Evropského parlamentu, Ministerstva dopravy, Øeditelství silnic a dálnic ÈR, Správy eleznièní a dopravní cesty a obou krajù. Úèastníci se
usnesli na nìkolika tématech, je povaují za dùleitá. Urychlit pøípravu a realizaci dálnice D1 stavby Pøerov – Lipník a stavby Øíkovice –
Pøerov vèetnì návazného køíení s R55 a prùtahu mìstem Pøerov. Zahájit výstavbu silnice R49 v úseku Hulín – Fryšták, urychlit pøípravu
a realizaci R35. V úseku silnice I/44 Mohelnice – Jeseník urychlit pøípravu a realizaci. Zahájit rekonstrukci a zkapacitnìní eleznièního uzlu
Olomouc. 47
9. 4.
Workshop na téma „Jak uspoøádat pøípadovou konferenci v oblasti péèe o ohroené dìti“. Formou interaktivní
diskuse byly pøedstaveny základní principy pøípadové konference. Pøípadová konference je chápána zejména jako nástroj vytváøení
podpùrné sítì, která dítì v ohroení s jistotou zachytí a opìt je navrátí do bezpeèí. 48
9. 4.
Prezentace turistických atraktivit Olomouckého kraje ve Vídni. Prezentace turistické nabídky kraje a mìsta Olomouc
zástupcùm médií a cestovních kanceláøí formou workshopu na zahranièním zastoupení CzT ve Vídni.
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10. 4.
Slavnostní veèer udìlování Cen Olomouckého kraje za pøínos v oblasti kultury. Cenu veøejnosti Olomouckého kraje
za výjimeèný poèin v oblasti kultury získala stálá expozice Èarodìjnické procesy na Jesenicku v 17. století. 49
10. 4.
Soutì „Sbírej a vyhraj“. Soutì byla realizována v rámci víceletého projektu se spoleèností ASEKOL s.r.o. a Ing. Michal
Symerský, 2. námìstek hejtmana Olomouckého kraje pøedal ocenìným soutìícím vìcné ceny. V prùbìhu pøedchozích mìsícù mìli
obèané monost odevzdávat vyslouilá elektrozaøízení na sbìrných dvorech. Do soutìe se zapojilo 238 lidí a bylo odevzdáno takøka
1200 kusù nepotøebného elektra, které by jinak skonèilo tøeba v popelnici nebo na skládce. 50 51
11. 4.
Rada Olomouckého kraje schválila Seznam úspìšných adatelù o inovaèní voucher. V rámci projektu „Inovaèní
vouchery v Olomouckém kraji“ bylo podpoøeno celkem 42 ádostí podnikatelských subjektù o inovaèní voucher v celkové výši
5,82 mil. Kè. Podnikatelé realizovali inovaèní vouchery se sedmi vysokými školami z celkovì dvanácti, které s Olomouckým krajem
smluvnì navázali spolupráci na projektu.
11. 4.
Rada Olomouckého kraje schválila poskytnutí finanèních prostøedkù na významné projekty v oblasti zdravotnictví: neinvestièní pøíspìvek ve výši 300 000 Kè pro spoleènost ARAK o.p.s., na projekt Mandala, neinvestièní pøíspìvek ve výši
100 000 Kè pro Obèanské sdruení LENOCHOD na projekt Fun For Fi, investièní pøíspìvek ve výši 100 000 Kè pro Nadaci Haimaom
na zakoupení pøístroje Digitální ultrazvukový systém LANDWIND Mirror 2HD.
11. 4.
Chovatelská pøehlídka „Valšovice“. V Hranicích na Støední lesnické škole posoudila odborná komise trofeje èerné,
daòèí a srnèí zvìøe, ulovené v roce 2012 v honitbì Olomouckého kraje „Valšovice“. Výsledky hodnocení a praktické kontroly kvality
prùbìrného lovu a výsledkù chovu slouí kadoroènì k praktické výuce studentù prestiních lesnických a mysliveckých oborù. 52
11.4.
V rámci projektu Preventivní archeologie, podporovaného Olomouckým krajem, bylo na poli nedaleko Bohuòovic dohledáno pùvodní uloení narušeného unikátního depotu bronzových pøedmìtù.
12. 4.
Workshop na téma „Koncepèní provázání aktivit vedoucích k zamìstnávání osob se zdravotním postiením“
byl zamìøen na zmìny v pracovních podmínkách, je se váí k zamìstnávání osob se zdravotním postiením – rok 2012 a na monosti
podpory zamìstnávání osob se zdravotním postiením – pracovní rehabilitace, vymezená chránìná pracovní místa, nástroje aktivní politiky
zamìstnanosti. 53
13. 4.
Workshop na téma „Sociální intervence v zorném úhlu pomáhajícího – pøípadové studie“ ukázal, e terénní
sociální práce je ku prospìchu všem obèanùm bez ohledu na jejich etnickou pøíslušnost a je nápomocna zejména v tíivých ivotních
situacích, ve kterých se mnozí obèané ocitají ne vlastním zavinìním. 54
15.–19. 4.
Zahranièní pracovní cesta zástupcù Olomouckého kraje do francouzského regionu Auvergne v rámci projektu
CesR (Spolupráce v oblasti zamìstnanosti a slueb ve venkovských oblastech). Region je zároveò pùsobištìm vedoucího partnera
projektu.
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17.–22. 4.
Chovatelská pøehlídka „Jeseníky – jih“, Králický Snìník“ a „Hrubý Jeseník“. V Bludovì se za podpory
Olomouckého kraje konala chovatelská pøehlídka trofejí zvìøe pro veøejnost za oblasti chovu jelena evropského „Jeseníky – jih“ (výmìra cca
21 tis. ha) a „Králický Snìník“ (výmìra cca 33 tis. ha) a kamzíka „Hrubý Jeseník“ (výmìra cca 31 tis. ha). Úèelem pøehlídky bylo hodnocení
a kontrola kvality chovu zvìøe a toho, jak uivatelé honiteb v pøedchozím roce dodreli chovatelská opatøení doporuèená krajským úøadem.
Poøadatelé navíc zajistili autobusovou dopravu pro více ne tisíc dìtí v rámci školního vyuèování a pøipravili pro dìti zábavnì vzdìlávací
program z kynologie, zoologie a dalších disciplín. 55
22. 4.
Zasedání Valné hromady sdruení OK4Inovace za úèasti zástupce Olomouckého kraje. Valná hromada je nejvyšším
orgánem sdruení a rozhoduje o všech dùleitých otázkách týkajících se sdruení a jeho èinnosti.
23. 4.
Semináø „Hledání nástrojù podpory v regionech s vysokou nezamìstnaností“. Úèastníci semináøe, k nim patøili
pøedevším starostové obcí, se seznámili s aktuálním vývojem nezamìstnanosti. Dále je zástupci agentury Czechinvest, ministerstva
prùmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj informovali o nástrojích na podporu podnikání a zamìstnanosti s dùrazem na pøíští
programovací období EU 2014 – 2020. 56
23. 4.
Zahájení výstavy Olomoucký kraj podporuje opravy památek. Na výstavì v pøedsálí kongresového sálu budovy
Olomouckého kraje na ulici Jeremenkova v Olomouci byly prezentovány památky, na které byla v roce 2012 poskytnuta dotace z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji a z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji.
23.–27. 4.
Mezinárodní veletrh investièních pøíleitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST v Brnì. Olomoucký
kraj pøedstavil na veletrhu mimo jiné vizualizaci aktuálnì probíhajících investièních projektù èi plánovaných developerských poèinù
na území celého kraje. Spoleènì s Olomouckým krajem se na brnìnském výstavišti prezentovala mìsta Olomouc, Pøerov, Prostìjov,
Litovel, Šternberk a Zábøeh. 57
24. 4.
Zahájení letní kampanì Tour Areny Olomouckého kraje. V prostorách Hotelu Flora v Olomouci se konala tisková
konference k výstupùm projektu „Marketingové aktivity Olomouckého kraje“, ale také k dalším nejbliším oèekávaným aktivitám v Olomouckém kraji prezentovaným jak zástupci zpracovatelské marketingové agentury, tak i oddìlení cestovního ruchu kanceláøe hejtmana
a obou sdruení cestovního ruchu, Lázní Slatinice a Rychlebských stezek o.p.s. 58
24. 4.
Setkání hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiøího Rozboøila s velvyslancem Chorvatské republiky J. E. Frane
Krnic a honorárním konzulem Chorvatska Ivo Nešporem v Olomouci. 59
24. 4.
Workshop na téma „Škola a neštìstí“. Zástupci škol a školských zaøízení byli seznámeni s mimoøádnými tragickými
událostmi ve škole, o jejich dùsledcích a øešeních z pohledu školního psychologa, rodièe áka, uèitele, psychologa, Policie ÈR
a psychologa hasièského záchranného sboru. Prezentovány byly nabídky sociálních slueb vybraných zaøízení, je poskytují lidem v krizi
psychosociální krizovou pomoc a intervenci na území Olomouckého kraje. 60
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25. 4. – 11. 8. Spoleèná výstava Arcidiecézního muzea Olomouc, Vìdecké knihovny v Olomouci a Vlastivìdného muzea v Olomouci
„Mezi Východem a Západem | Svatí Cyril a Metodìj v kultuøe èeských zemí“ uskuteènìná u pøíleitosti 1150 let pøíchodu
vìrozvìstù Sv. Cyrila a Metodìje na Moravu. 61
26. 4.
Semináø na téma „Novela zákona è. 406/2000 Sb. o hospodaøení energií, energetická nároènost budov, prùkazy energetické nároènosti“ pro zástupce pøíspìvkových organizací Olomouckého kraje. Úèelem pøednášek bylo seznámit pøítomné
s problematikou zpracování prùkazù energetické nároènosti budov v návaznosti na novou vyhlášku è. 78/2013 Sb. 62
26. 4.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo rozdìlení pøíspìvkù z Programu obnovy venkova z rozpoètu
Olomouckého kraje v roce 2013. Celkem bylo podáno 204 ádostí, pøíspìvky v celkové výši 22 mil. Kè byly poskytnuty 102 adatelùm,
obcím do 2 000 obyvatel a místním akèním skupinám. Realizace projektù probíhala v prùbìhu celého roku 2013.
26. 4.
Vyhlášen Dotaèní program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2013, který byl urèen osobám
provozujícím veøejnì prospìšnou èinnost na území Olomouckého kraje v oblasti zdravotnictví, zdravotnického vzdìlávání a vìdy. V rámci
tohoto dotaèního programu byly podpoøeny projekty zamìøené na specializaèní vzdìlávání lékaøù v celkové výši 400 000 Kè.
26. 4.
Olomoucký kraj uzavøel smlouvu o poskytnutí pøíspìvku s Krajskou hospodáøskou komorou Olomouckého
kraje na èinnosti realizované v rámci projektu BusinessPoint. Komora díky pøíspìvku zajistila chod konzultaèních a informaèních center pro
podnikatele ve svém sídle a ve všech okresních mìstech, bezplatný konzultaèní a proexportní servis, pøípravu odborných semináøù, sbìr
dat, pøípravu podkladù o vybraných firmách a exportérech, vytvoøení elektronického obèasníku.
26. 4.
Poskytnutí úèelové finanèní dotace z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodáøské infrastruktury
na území Olomouckého kraje. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo poskytnutí úèelové finanèní dotace na realizaci opatøení
v oblasti infrastruktury vodovodù a kanalizací 16 obcím v celkovém finanèním rozsahu 32,082 mil. Kè.
29. 4.
Byla vyhlášena poslední výzva Regionálního operaèního programu Støední Morava v oblasti podpory 3.1.1 Integrovaný
rozvoj cestovního ruchu – Bouzov. Projektová ádost „Nauèná stezka Bouzov – Javoøíèko“, kterou pøedloila obec Bouzov, byla dne
3. záøí 2013 schválena Výborem Regionální rady Regionálního operaèního programu Støední Morava k dopracování. Dotace ze
Strukturálních fondù EU èiní 5,2 mil. Kè. Tím byly ukonèeny výzvy pro individuální projekty do Integrovaného plánu rozvoje území
Bouzovsko.
29. 4.
První zasedání pracovní skupiny na téma vzdìlávání, kterou vytvoøilo sdruení OK4Inovace z dùvodu nedostatku
kvalifikovaných lidských zdrojù v regionu. Tato pracovní skupina je sloená ze zástupcù veøejné správy vèetnì zástupcù Olomouckého
kraje, podnikatelù a všech úrovní škol ve vzdìlávacím systému. Cílem je sladìní poadavkù trhu práce s absolventy škol v regionu
a výchova k vìtšímu zájmu o zaloení vlastního podnikání. Zasedání pracovní skupiny se konají pravidelnì jednou do mìsíce. V roce
probìhlo celkem 6 zasedání.
Od dubna do prosince roku 2013 se na území Olomouckého kraje realizovala osvìtová aktivita s názvem „Pojïte s námi do lesa“.
V rámci výše uvedené akce pøipravili ve spolupráci s Olomouckým krajem Lesy ÈR, s. p.; Ústav pro hospodáøskou úpravu lesù Brandýs
nad Labem, poboèka Olomouc; Støední lesnická škola, Hranice; Støední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk; Sdruení lesních
pedagogù ÈR; Sluòákov – centrum ekologických aktivit mìsta Olomouce, o.p.s.; Dùm dìtí a mládee ORION, Nìmèice nad Hanou;
Støedisko volného èasu ATLAS a BIOS, Pøerov; Dùm dìtí a mládee Hranice, p. o.; Dùm dìtí a mládee Litovel; Dùm dìtí a mládee Kojetín;
Støedisko volného èasu a zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù Doris Šumperk a Èeský svaz ochráncù pøírody –
Regionální sdruení Iris øadu aktivit lesní pedagogiky. V rámci výše uvedené akce pøipravilo ètrnáct organizací desítky akcí. Jednalo se
napøíklad o výukové ekoprogramy v lesním ekosystému, dny lesa, dvoudenní Oslavy lesa na Floøe v Olomouci, Týden lesù, vycházky
s lesním pedagogem, pøednášky a besedy, exkurze aj. Cílem bylo zvýšit povìdomí veøejnosti o trvale udritelném obhospodaøování lesù,
ochranì pøírody a posílit trvale udritelný vývoj všech typù lesù k uitku souèasných i budoucích generací. 63

61

44

62

63

Výroèní zpráva Olomouckého kraje

KVÌTEN
2. 5.
Cestujícím v Olomouckém kraji zaèaly slouit nové nízkopodlaní autobusy. Dopravce Auta-Busy Studený pøevzal
za úèasti zástupcù kraje a KIDSOK nové nízkopodlaní autobusy poøízené prostøednictvím Regionálního operaèního programu Støední
Morava. 64
3. 5.
Jednání k areálu OP Prostìjov s pøedstaviteli mìsta, CzechInvest, poradenskou firmou Knight Frank a se správcem
areálu o prohlídkách pro zájemce. Jednání probìhlo za úèasti zástupce Olomouckého kraje. Obsahem jednání byla informace o prùbìhu
konkursu a vyhlášení výzvy pro podnikatele k podání nabídky na odkoupení èásti areálu OP. Mìsto a kraj byli poádáni o šíøení informace,
pøípadnì jednání se zájemci.
3. 5.
Workshop na téma „Hranice terénní sociální práce“. Cílem workshopu byl rozvoj potøebných kompetencí pracovníkù
pøi øešení konfliktních a problémových situací.
4. 5.
Olympia hledá talenty III. Talentová soutì pro všechny šikovné dìti. O absolutním vítìzi z dvanácti soutìících/skupin
rozhodla odborná porota v èele se zpìvaèkami Debbi a Darou Rolins 12. 5. 2013 na velkém finále soutìe v Olympia Olomouc. 65
7. 5 a 14. 5. Školení pro romské i neromské NNO – Jak psát projekty. Školení bylo realizováno ve spolupráci s organizací Otevøená
spoleènost o.p.s. v rámci projektu Making the Most of EU funds for Roma in the Czech Republic podporeného z Open Society
Foundations. Cílem bylo podpoøit lokální iniciativy a vytvoøit projekty, které zlepší kvalitu ivota Romù na lokální úrovni a následnì je podat
do grantových výzev Evropských strukturálních fondù, pøípadnì jiných finanèních mechanismù.
9. 5.
Rada Olomouckého kraje schválila poskytnutí pøíspìvkù z Programu podpory environmentálního vzdìlávání,
výchovy a osvìty v Olomouckém kraji pro rok 2013. adateli o finanèní podporu z výše zmínìného programu byly školy a školská
zaøízení zaøazená do rejstøíku škol a školských zaøízení a do rejstøíku školských právnických osob sídlící v Olomouckém kraji. Celková
finanèní èástka urèená k rozdìlení byla 345 000 Kè. Celkem bylo podpoøeno 22 projektù.
11. 5.
MOTO DEN – preventivnì bezpeènostní akce za podpory Olomouckého kraje na letišti v Bochoøi. Jednalo se o výjimeènou
akci, na její organizaci se podíleli pøedevším sloky integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Cílem bylo prezentovat
široké veøejnosti výcvik policistù, ukázky letecké techniky armády ÈR, jízdní policii, sluební motocykly policie, výcvik lezecké skupiny
hasièského záchranného sboru aj. Jednalo se o první roèník akce s názvem Moto den – Den bezpeènosti, který tak navázal na tradici
Leteckého dne Bochoø a akce Obèan a bezpeènost. Akce se zúèastnilo pøiblinì 6 tisíc obèanù kraje.
12. 5.
Otevøení výstavy „Meopta: historie optického prùmyslu v Pøerovì“ v Muzeum Komenského v Pøerovì k 80. výroèí
zaloení spoleènosti Meopta. 66
13. 5.
Zasedání Regionálního kongresu Euroregionu Glacensis v Kostelecké Lhotì za úèasti pøedstavitelù jednotlivých
èlenù euroregionu a zástupce Olomouckého kraje.
13. 5.
Jednání Rady Vìdeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP). Zástupci Olomouckého
kraje se spolu se zástupci statutárního mìsta Olomouce a Univerzity Palackého zúèastnili pravidelného zhodnocení hospodaøení
a èinnosti VTP UP za pøedcházející období a projednali návrh plánu èinnosti na následující období. VTP UP pøedstavuje poradenské
centrum pro vzájemnou podporu a sdílení moderních technologií mezi inovativními firmami a vìdeckovýzkumnými pracovišti univerzity.
Souèástí VTP je tzv. podnikatelský inkubátor, který pomáhá novì vzniklým inovativním firmám s plynulým rozjezdem a vstupem do reálného
podnikatelského prostøedí a aktivnì podporuje rùst a rozvoj stávajících inovativních firem.
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14. 5.
Konference Diskriminace jako jeden z faktorù sociálního vylouèení. Cílem akce bylo seznámit pracovníky pomáhajících profesí s tématem diskriminace jako protiprávního jednání a poskytnout jim úèinné nástroje a informace o monostech ochrany pøed
tímto fenoménem. Na akci se podílela Poradna pro obèanství/Obèanská a lidská práva a Kanceláø veøejného ochránce práv.
14.–17. 5.
Zahranièní pracovní cesta do Bruselu pro èleny Zastupitelstva Olomouckého kraje. Hlavním cílem akce bylo
pøedstavit novým zastupitelùm kraje jednotlivé instituce – Evropskou komisi, Evropský parlament a Zastoupení Olomouckého kraje
v Bruselu, a také je seznámit s pøípravami na programové období EU 2014–2020 na evropské úrovni. 67 68
15.–16. 5.
Výroèní akce Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika – Polská republika 2007–2013
v Kudowa Zdrój za úèasti zástupcù Olomouckého kraje. Cílem akce bylo seznámit veøejnost a osoby zapojené do implementace programu
s jeho dosavadními výsledky. Akce také nabídla zajímavá setkání s realizátory nìkterých uskuteènìných projektù. 69
16. 5.
3. setkání pracovní skupiny Task Force v Kudowa Zdrój pro pøípravu budoucího období Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika – Polská republika 2014–2020 za úèasti zástupcù Olomouckého kraje.
16. 5.
V Èeském muzeu hudby v Praze pøevzali námìstek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Rašák, øeditel Vlastivìdného
muzea v Olomouci B. Holásek a zástupci Pøírodovìdného ústavu VMO P. Novotný a P. Adamík cenu za 1. místo v národní soutìi
Gloria musaealis, kterou Vlastivìdné muzeum v Olomouci získalo v kategorii Muzejní výstava roku za stálou expozici Pøíroda
Olomouckého kraje. 70
16. 5.
Konference na téma „Skrytá a odkrytá populace uivatelù návykových látek“. Ve spolupráci s Psychiatrickou léèebnou v Bílé Vodì zorganizoval Olomoucký kraj konferenci vìnovanou problematice osob ohroených návykovým jednáním.
17.–19. 5.
Veletrh Za sluncem OPOLE 2013. Olomoucký kraj se regionálního veletrhu úèastní v rámci spolupráce s Opolským
vojvodstvím, partnerským regionem Olomouckého kraje. Veletrh se koná na hlavním opolském námìstí a je doprovázen bohatým
kulturním programem. Olomoucký kraj mìl k dispozici stejnì jako ostatní vystavovatelé døevìný stánek, na kterém prezentoval nabídku
svých dvou turistických regionù - Støední Moravy a Jeseníkù. Polští návštìvníci se nejvíce zajímali o nabídku aktivní dovolené v Jeseníkách,
lázeòství, poznávací turistiku a nabídku ubytovacích zaøízení.
17. 5.
Setkání hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiøího Rozboøila s velvyslancem Èeské republiky v Estonsku J. E. p.
Richardem Kadlèákem v Olomouci. 71
20.–21. 5.
Jednání Euroregionálního øídícího výboru Euroregionu Glacensis v Kostelecké Lhotì. Z území Olomouckého kraje
byl podpoøen jeden projekt s maximální výší dotace 30 tis. EUR. 72
21. 5.

Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje v ORP Prostìjov
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21.–23. 5.
Spoleèný panel expertù v rámci Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika – Polská republika
2007–2013. Panelu se úèastnili experti nominovaní Radou Olomouckého kraje, hodnoceny byly projekty z hlediska kvality a pøeshranièního dopadu pøedloené v rámci 6. kola výzvy.
22. 5.
IV. roèník turnaje v pétanque. V areálu Domova pro seniory POHODA Chválkovice, pøíspìvková organizace, probìhlo
ètvrté sportovní klání tøíèlenných smíšených drustev domovù pro seniory v pétanque. Mezi zúèastnìnými byli pøedevším zástupci
pøíspìvkových organizací zøizovaných Olomouckým krajem.
22. 5.
Spoleèná výstava prací výtvarníkù Olomouckého kraje a regionu GRADD v galerii Caesar a Umìleckém centru UP
v Olomouci, jako završení projektu „Uiteèná symbióza“.
23. 5.
Vyhlášení vítìzù soutìe Podnikavá hlava. Vítìzem ètvrtého roèníku soutìe, kterou vyhlašuje Vìdeckotechnický park
Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Olomouckým krajem, se stal Martin Zavadil se soutìním pøíspìvkem „Sledujeme
divadlo“. Ve speciální kategorii, vyhlašované Olomouckým krajem, Podnikatel v sukních zvítìzila s projektem „VymenKnihu.cz“ Barbora
Štefánová, studentka Univerzity Palackého. Olomoucký kraj pøispìl na poøádání soutìe èástkou 95 tis. Kè. 73
23. 5.
Pøedání Zlatých køíù Èeského èerveného køíe. Námìstek hejtmana Michael Fischer a prezident Èeského èerveného
køíe Marek Jukl pøedali 150 dárcùm krve Zlaté køíe Èeského èerveného køíe za 80 uskuteènìných bezplatných odbìrù krve. Slavnostní
pøedávání ocenìní pod záštitou hejtmana Jiøího Rozboøila se uskuteènilo ve Velkém sále Klášterního Hradiska v Olomouci. 74
24. 5.
Vyhlášení výsledkù soutìe „Regionální potravina Olomouckého kraje 2013“. Výrobky hodnotila 8 èlenná komise
tvoøená zástupci Ministerstva zemìdìlství, Státního zemìdìlského intervenèního fondu, Státní zemìdìlské a potravináøské inspekce,
Státní veterinární správy ÈR, Agrární komory ÈR a Potravináøské komory ÈR. Za Olomoucký kraj výrobky hodnotil Ing. Michal Symerský,
2. námìstek hejtmana.
24. 5.
Rada Olomouckého kraje projednala Zprávu o hodnocení plnìní Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2012, která shrnuje aktivity Olomouckého kraje pro vyváený rozvoj regionu. Program souèasnì slouí jako
výchozí dokument pro další strategické materiály, a jako podklad pro pøípravu na dotaèní politiku EU v období 2014 a 2020. Na základì
programu je posuzován soulad pøipravovaných projektù s cíli Olomouckého kraje.
24.–26. 5.
BAMBIRIÁDA 2013 – nejvìtší pøehlídka èinností obèanských sdruení pracujících s dìtmi a mládeí a støedisek volného
èasu se uskuteènila v Šumperku v Jiráskových sadech za finanèní podpory Olomouckého kraje ve spolupráci mj. s Armádou ÈR,
Hasièským záchranným sborem Olomouckého kraje a Èeskou radou dìtí a mládee. V prùbìhu tøí dnù akci navštívilo bezmála pìt tisíc
úèastníkù.
28.–29. 5.
„Jeseníky 2013“ – cvièení orgánù krizového øízení za úèasti èlenù Bezpeènostní rady Olomouckého kraje, zástupcù sloek
integrovaného záchranného systému a obcí Olomouckého kraje. 75
29. 5.
Do evidence územnì plánovací èinnosti byla vloena „Územní studie køíení silnice II/150 s rychlostní silnicí R46
na území Prostìjova a Posouzení polohy koridoru pøeloky silnice II/150 v území kolem Prostìjova“.
30. 5.
Uzavøení Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Olomouckým krajem a Èeskou komorou autorizovaných
inenýrù a technikù oblastní kanceláøe Olomouc, ve které se smluvní strany zavazují ke spolupráci a vzájemnému pùsobení
v zájmovém území Olomouckého kraje, s hlavním cílem zlepšování hospodáøsko-podnikatelského prostøedí a kvality ivota podnikatelské
i obecné èásti veøejnosti.
31. 5.
Tajemná noc v muzeu. Velkolepá zábavná akce pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiøího Rozboøila pro dìti
a mláde v tajuplných prostorech Vlastivìdného muzea v Olomouci.
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31. 5.
Pøedání a pøevzetí dokonèené stavby Transformace Vincentina Šternberk – byty. Projekt vytváøí podmínky pro pøechod
z ústavního zpùsobu ivota do pøirozeného prostøedí pro 68 klientù, z toho v bytech 8 klientù. Realizací projektu byly poøízeny a vybaveny
2 byty ve Šternberku. V kadém bytì dnes ijí ve skupinové domácnosti 4 klienti. V novì poøízených a vybavených bytech je poskytovaná
sociální sluba chránìné bydlení.
31. 5.
Krajské finále Dopravní soutìe mladých cyklistù v areálu Dìtského dopravního høištì v Mohelnici. Akce se zúèastnilo
5 drustev mladší kategorie a 5 drustev starší kategorie. V soutìi pøedvádìlo 40 ákù základních škol své dovednosti v ovládání jízdního
kola pøi zdolávání pøekáek v rámci jízdy zruènosti, dále pak znalosti pravidel silnièního provozu, poskytování první pomoci a soutì
zakonèili pøedpisovou jízdou po dopravním høišti za pøísného dozoru zástupcù dopravní policie Olomouc a Šumperk. Akce byla poøádána
ve spolupráci zástupcù Èeského èerveného køíe, pracovištì Šumperk, Domu dìtí a mládee Mohelnice a Krajského pracovištì BESIP.
Na prvních místech v jednotlivých kategoriích se umístilo drustvo Základní školy Drahany v mladší kategorii a drustvo Základní školy
Støíte n. Ludinou ve starší kategorii. Tato drustva postoupila do celostátního finále, které se konalo ve dnech 18.–20. 6. 2013 v Plzni.
Drustvo ZŠ Drahany se umístilo na 10. místì a drustvo ZŠ Støíte n. Ludinou skonèilo na 7. místì.

ÈERVEN
1. 6.
Den dìtí s Gábinou Partyšovou v lázních Jeseník. Na Dìtský den se uskuteènilo v Priessnitzových léèebných lázních
Jeseník dopoledne plné her a soutìí pro dìti.
4. 6.

Návštìva velvyslance Tuniské republiky J. E. Moncefem Hajerim v Olomouckém kraji.

10. 6.

Zasedání Valné hromady sdruení OK4Inovace, za úèasti zástupce Olomouckého kraje.

10.–14. 6.
Pracovní návštìva zahranièních delegací spolupracujících v rámci projektu CesR (Spolupráce v oblasti zamìstnanosti a slueb ve venkovských oblastech) v Olomouckém kraji. 16 zástupcù ze sedmi evropských zemí mìlo monost seznámit se
s vizemi Olomouckého kraje v oblasti rozvoje venkova, venkovského cestovního ruchu èi systémem regionálního znaèení potravin
a slueb.
11. 6.
11. zasedání spoleèného Monitorovacího výboru Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika – Polská republika 2007–2013 v Racibórzi, kterého se zúèastnila èlenka Rady Olomouckého kraje Mgr. Eva Pavlièíková.
13.–19. 6.
„Vesnice roku Olomouckého kraje 2013“. Hodnotitelská komise Krajského kola soutìe navštívila všech 19 pøihlášených obcí ze ètyø okresù Olomouckého kraje. Komise mìla deset èlenù a její pøedsedkyní byla Petra Koènarová, starostka obce
Skalièka.
13. 6.
v Olomouci.

Setkání starostek a místostarostek samospráv Olomouckého kraje s pøedstaviteli Olomouckého kraje v Hotelu Flora
76

77

14. 6.
Zasedání Valné hromady Euroregionu Pradìd v Krnovì za úèasti pøedstavitelù jednotlivých èlenù euroregionu a zástupce Olomouckého kraje.
15. 6.
Jízda zvláštního historického parního vlaku na trati è. 290 mezi Olomoucí, Unièovem a Libinou (parní lokomotiva
534.0432 „Kremák“, motorový vùz M101.101 „Hurvínek“, bufetový vùz øady Calm a pøípojné vozy øady Be „Rybák“) u pøíleitosti oslav
800 let od zaloení královského mìsta Unièova, které organizovaly Èeské dráhy, a.s., za finanèního pøispìní Olomouckého kraje. 78
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15. 6.
Informace o IDSOK v novém letáku. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje vydal pro
cestující k jejich lepší orientaci v systému informaèní leták. V tiskovinì je na jedné stranì mapa zónového uspoøádání Olomouckého kraje.
Druhá strana nabízí struèný návod, jak cestovat v IDSOK.
18. 6.
Konference nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (sál MmOl, Hynaisova 10) organizovaná
Olomouckým krajem. 79
18. 6.
Desátý roèník kulatého stolu Obchodní pøíleitosti a monosti investic v Srbsku. Akci uspoøádal Jihomoravský kraj
ve spolupráci s Olomouckým krajem a poradenskou firmou Rosiva Šumperk. Semináø byl zamìøen na investování do obnovitelných zdrojù
v Srbsku a praktické zkušenosti s obchodováním v této zemi. Akce pøímo napomohla 31 firmám v podnikatelské èinnosti. Olomoucký kraj
pøispìl na poøádání akce èástkou 100 tis. Kè. 80
18. 6.
Pøedání a pøevzetí dokonèené stavby Nové Zámky – poskytovatel sociálních slueb – Úprava vnitøních prostor
budovy zámku vèetnì vybavení. Pøedmìtem díla byly stavební úpravy koupelen pro klienty v 1. a 3.NP objektu, vybudování nového
sociálního zázemí pro klienty a návštìvy v 1.NP v pravé èásti støedního køídla vèetnì bezbariérového WC klientù, úpravy dispozièního
uspoøádání v 2.NP, nové povrchové úpravy podlah a stìn ve vytipovaných místnostech, výmìna stávajícího výtahu v zrcadle hlavního
schodištì za nový vè. souvisejících stavebních úprav, instalace schodišové plošiny v 1. PP a instalace závìsného a transportní zaøízení
v 1. NP. Dále byly kompletnì rekonstruovány vnitøní svìtelné a silnoproudé rozvody vè. samotných svítidel a byla vybudována
strukturovaná kabelá, rozšíøení poètu anténních zásuvek. Souèástí zakázky byla i dodávka mobiliáøe pro vybavení interiéru.
19. 6.
Diskuzní fórum „Biomedicína a farmacie“ – realizováno sdruením OK4Inovace. V Olomouckém kraji nepùsobí firma
orientovaná na drahé technologie a postupy, a neexistuje tak monost aplikovat výzkum vzešlý z Univerzity Palackého v této oblasti.
Panelisté diskutovali o pøekákách v zakládání spin-off firem, o uplatnìní v oblasti prodeje slueb a zdravotnického turismu èi prodeje
diagnostiky na dálku. 81
21. 6.
Zpracována „Studie – Návrh slouèení dopravní obslunosti zajišované Olomouckým krajem a jednotlivými
obcemi Olomouckého kraje do jednoho celku a návrh systému spolufinancování dopravní obslunosti krajemv a obcemi“,
jejím cílem je nastavit principy slouèení dopravní obslunosti zajišované a financované Olomouckým krajem a jednotlivými obcemi
Olomouckého kraje.
23.–28. 6.
Hry VI. letní olympiády dìtí a mládee ÈR 2013 ve Zlínském kraji, kterých se zúèastnila poèetná výprava 170 mladých
sportovcù Olomouckého kraje. 82 83
25. 6.
15. pracovní setkání zástupcù mikroregionù v Døevohosticích konané ve spolupráci Olomouckého kraje s Mikroregionem Moštìnka hostilo 47 zástupcù obcí, mikroregionù a místních akèních skupin. O problematice venkova, monostech èerpání
finanèních prostøedkù z fondù EU pro obce a o dotaèním titulu kraje Program obnovy venkova Olomouckého kraje na rok 2014 hovoøili
s úèastníky hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiøí Rozboøil a 2. námìstek hejtmana Ing. Michal Symerský. Významným tématem byla
pøíprava Olomouckého kraje na nové plánovací období EU 2014–2020. 84
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26. 6.
Spoleèné jednání pøedstavitelù partnerù projektu „Strategie integrované spolupráce èesko-polského pøíhranièí“ v Klodzku k zaloení Evropského seskupení pro územní spolupráci šesti èeskými a tøemi polskými partnery, za úèasti 2. námìstka
hejtmana Olomouckého kraje, Ing. Michala Symerského.
27. 6.
Workshop na téma „Informaèní podpora obcím a poskytovatelùm sociálních slueb“ se zamìøil na øešení problémù týkajících se výplaty dùchodù uivatelùm sociálních slueb zbavených èi omezených ve zpùsobilosti k právním úkonùm.
Zastupitelstvem Olomouckého kraje byla schválena finanèní podpora grantových projektù v rámci globálních grantù
28. 6.
Olomouckého kraje v Operaèním programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost. Jednalo se o tyto globální granty:
1. Zvyšování kvality ve vzdìlávání v Olomouckém kraji II
2. Rovné pøíleitosti dìtí a ákù ve vzdìlávání v Olomouckém kraji II
3. Další vzdìlávání pracovníkù škol a školských zaøízení v Olomouckém kraji II
4. Podpora nabídky dalšího vzdìlávání v Olomouckém kraji
Celkem podpoøeno 71 projektù v celkové hodnotì 162 336 579,51 Kè. Podrobnìjší informace na www.kr-olomoucky.cz/opvk.
28. 6.
Pøedání a pøevzetí dokonèené stavby Rekonstrukce zámeckého parku a jeho zpøístupnìní veøejnosti – Domov Na
zámeèku Rokytnice. Pøedmìtem díla byla rekonstrukce zámeckého parku spoèívající v odstranìní nebo ošetøení stávajících døevin,
provedení nové výsadby, nových cest a chodníkù a instalaci mobiliáøe v areálu zámku. Zámecký areál vèetnì zámeckého parku je
chránìnou nemovitou kulturní památkou. Revitalizace zámeckého parku byla hrazena z Operaèního programu ivotního prostøedí.
28. 6.
Pøedání Ceny hejtma za práci ve prospìch osob se zdravotním postiením za rok 2012. Cena za rok 2012 byla
udìlena panu Janu Pøíborskému za jeho pùsobení v organizacích osob poskytujících podporu osobám se zrakovým postiením a jeho
celoivotní práci ve prospìch osob nevidomých a slabozrakých.
28. 6.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje projednalo 3. aktualizaci Územnì analytických podkladù Olomouckého kraje,
které slouí k vyhodnocení stavu a vývoje území a k monosti ovìøení jeho vyuívání.
28. 6.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Závìreèný úèet Olomouckého kraje za rok 2012

ÈERVENEC
1. 7.
Dokonèení integrace autobusové dopravy v Olomouckém kraji. Cestující od uvedeného data mají monost vyuívat
integrovaného jízdního dokladu i na linkách Olomouc – Doloplazy – Tršice a Olomouc – Velká Bystøice – Hluboèky provozovaných
dopravcem Auta – Busy Studený. 85
1. 7.
Do evidence územnì plánovací èinnosti byla vloena „Územní studie øešení pøeloky silnice I/44 ve vztahu k protipovodòové ochranì obcí na øece Desné, Velké Losiny“.
2.–3. 7.
Dvoudenní pracovní návštìva generálního konzula Ruské federace pana Andreje Šaraškina v Olomouckém kraji,
zamìøená na podporu podnikání, cestovního ruchu a vzdìlávání. Na tuto návštìvu dále navazovala pracovní jednání pøedevším se
zástupci cestovního ruchu a zástupci podnikatelù, vèetnì návštìvy obchodního rady velvyslanectví Ruska a jeho setkání s podnikateli
Olomouckého kraje. 86 87
17.–19. 7.
Spolupráce se štábem RTV Vojvodina pøi první etapì natáèení zábìrù k dokumentárnímu filmu o Olomouckém kraji,
pro úèely propagace Olomouckého kraje v AO Vojvodina.
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20. 7. – 17. 8. Podpora úèasti pìti studentek Slovanské univerzity v Baku na Letní škole slovanských studií na UP, v jejím
rámci probìhlo setkání s èlenem Zastupitelstva Olomouckého kraje a senátorem Ing. Martinem Tesaøíkem (6. 8.).
20.–21. 7.
VI. roèník Josefkol – Dvoudenní mezinárodní setkání mistrù koláøského a koèárnického øemesla v Èechách pod Kosíøem.
Josefkol se dostal do povìdomí široké domácí i zahranièní veøejnosti a patøí do významných kulturních projektù v Olomouckém kraji. Akce
je tradiènì podporována Olomouckým krajem. 88
24. 7.
4. setkání pracovní skupiny Task Force v Pardubicích pro pøípravu budoucího období Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika – Polská republika 2014–2020 za úèasti zástupcù Olomouckého kraje.
25. 7.
Rada Olomouckého kraje schválila dotaci 90 tis. Kè Èeskému èervenému køíi v Olomouci na kurzy první
pomoci pro veøejnost, èleny a pøíslušníky sloek integrovaného záchranného systému a pracovníky veøejné správy. Finanèní pøíspìvek
organizace vyuila na zdravotnický materiál a vybavení, didaktické materiály a náklady lektorù.
26. 7.
Olomoucký kraj podpoøil èástkou 50 tis. Kè vydání publikace Vesnice roku Olomouckého kraje 2013. U pøíleitosti
slavnostního vyhlášení výsledkù krajského kola byla pøedstavena publikace vydaná Spolkem pro obnovu venkova Olomouckého kraje,
která prezentuje všechny obce pøihlášené do krajského kola soutìe Vesnice roku 2013.
26. 7.
Slavnostní vyhlášení výsledkù krajského kola soutìe Vesnice roku Olomouckého kraje 2013 ve vítìzné obci Hradèany.
Soutì Vesnice roku vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova, Svaz mìst a obcí Èeské republiky a Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR.
Olomoucký kraj podpoøil ocenìné obce èástkou ve výši 500 000 Kè. Vítìzem soutìe a dritelem Zlaté stuhy se v roce 2013 stala obec
Hradèany. Støíbrnou pøíèku obsadila obec Rapotín a bronz patøí obci Hrabová. Stuhy dále obdrely tyto obce: Nová Hradeèná – Zelená
stuha, Babice – Oranová stuha, Hnìvotín – Modrá stuha, Bohdíkov – Bílá stuha. Diplom vzorná knihovna získaly Troubky, Fulínovu cenu
získala obec Moøice a Zlatou cihlu v kategorii významných vesnických staveb obdrely obce Císaøov a Pøíkazy. 89
29. 7.
Vyhlášení výzev globálních grantù Olomouckého kraje v rámci Operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost. Konkrétnì se jednalo o tyto globální granty:
1. Zvyšování kvality ve vzdìlávání v Olomouckém kraji II – 3. výzva (oblast podpory 1.1)
2. Podpora nabídky dalšího vzdìlávání v Olomouckém kraji – 5. výzva (oblast podpory 3.2
Celková alokace na výše uvedené výzvy èinila 52 261 922,65 Kè. Podrobnìjší informace na www.kr-olomoucky.cz/opvk.

SRPEN
1.–11. 8.
Podpora úèasti dìtí ze sociálnì slabých rodin z AO Vojvodina na spoleèném èesko-srbském táboøe v Ochoze
u Konice – 10. roèník akce. 90
10.–17. 8.
Letní tábor pro dìti z pìstounských a poruèenských rodin. Odbor sociálních vìcí ve spolupráci s Akademik sport
centrem Univerzity Palackého v Olomouci uspoøádal ji tradiènì letní tábor pro dìti z pìstounské a poruèenské péèe letos na téma: „Piráti
z Karibiku – na cestì za pokladem.“ Tábor se konal v obci Václavov u Bruntálu na chatì Lucka a zúèastnilo se ho celkem 17 dìtí.
19.–24. 8.
Letní škola AER ve švédském Nyköpingu za úèasti zástupcù Olomouckého kraje. Tématem bylo „Zelený rùst – Evropské
regiony smìrem k efektivnímu vyuívání zdrojù“. Zástupci kraje zde iniciovali a organizaènì zajistili workshop o regionálním znaèení
produktù a slueb v regionech Evropské unie. Workshop byl podnìtem k pøípravì nových aktivit rozvoje a podpory regionálních znaèení
v Olomouckém kraji. Úèast zástupcù Olomouckého kraje pøispìla k pozitivnímu zviditelnìní kraje.
22. 8.
Zpráva o realizaci protidrogové politiky. Rada Olomouckého kraje projednala informace o realizaci protidrogové politiky
v Olomouckém kraji v roce 2012 a vzala na vìdomí Zprávu o realizaci protidrogové politiky v Olomouckém kraji v roce 2012.
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Pøedání a pøevzetí dokonèené stavby Støední prùmyslová škola strojnická, Olomouc, tø. 17. listopadu 49 –
23. 8.
Rekonstrukce osvìtlení a elektroinstalace. Pøedmìtem díla byla rekonstrukce umìlého osvìtlení a elektroinstalace silnoproudu
a slaboproudu vèetnì rekonstrukce rozvadìèù v hlavní budovì a tìlocviènì školy. Realizace zakázky byla plánována na dvì etapy,
pøièem první etapa probìhla bìhem letních prázdnin v roce 2012. Zbývající práce byly provedeny v rámci druhé etapy, která probìhla
bìhem letních prázdnin 2013.
24.–26. 8.
XXXII. roèník mezinárodního setkání umìleckých kováøù Hefaiston na hradì Helfštýn. Akce se zúèastnilo
572 umìleckých kováøù a odborníkù a celkem 10 222 návštìvníkù. Festival patøí k nejvýznamnìjším kulturním akcím poøádaným nìkterou
z pøíspìvkových organizací Olomouckého kraje. 91
24. 8.
„Léto v pohranièí“ – spoleèná akce s Opolským vojvodstvím. V tento den probìhla ve Zlatých Horách Cyklovyjíïka a
piknik v rámci spoleèného projektu Olomouckého kraje a Opolského vojvodství „Léto v pohranièí“, který byl realizován v rámci OPPS ÈR –
PR 2007–2013. Obdobná akce probíhala také v polských Gluholazech. Na èeské stranì se návštìvníci mohli zúèastnit spoleèné
pøeshranièní cyklovyjíïky, která mìla kratší (30km) a dlouhou (70km) variantu. Ve Zlatých Horách probíhal bohatý doprovodný program,
kde byly k vidìní bikerské exhibice, ukázky street dance a latinskoamerických tancù. Návštìvníci mohli také ochutnat regionální speciality,
zhlédnout a vyzkoušet si tradièní øemesla, pro dìti byly pøipraveny soutìe, dìtská diskotéka a škola kola. 92
26.–27. 8.
Zahranièní sluební cesta k tématu energetického vyuití odpadu do Nìmecka za úèasti Ing. Michala Symerského,
2. námìstka hejtamana a Ing. Jiøího Koèí, vedoucí technického úseku Technických slueb mìsta Olomouc, a. s. Úèelem zahranièní
sluební cesty byla prezentace spoleèností WAE/Romonta, exkurze do zaøízení na zpracování odpadu Stedten a zpracovatelského
zaøízení Edersleben.
26. 8.
Slavnostní ukonèení investièní akce Nový pavilon areálu Domov seniorù Pohoda, Olomouc-Chválkovice za pøítomnosti hejtmana Olomouckého kraje. Pøedmìtem díla bylo vybudování nového objektu pro 100 klientù domova seniorù. V objektu jsou
4 samostatná oddìlení. Klienti jsou ubytováni v 76 jednolùkových pokojích se samostatným hygienickým zázemím a ve 12 dvoulùkových pokojích se samostatným hygienickým zázemím. Objekt byl proveden jako ètyøpodlaní budova s jedním podzemním podlaím,
dvìma nadzemními podlaími a podkrovím. Objekt má tvar písmene „J" o maximálních pùdorysných rozmìrech 121,99 m x 50,67 m,
støecha je pultová. Nový objekt je èlenìn na tøi základní èásti – vstupní èást, èást zázemí a hlavní obytnou èást. Je zaloen na základových
pasech, nosné svislé konstrukce jsou z keramických tvárnic, obvodové zdivo je doplnìné tepelnou izolací z minerální vlny, vodorovné
konstrukce jsou tvoøeny monolitickými elezobetonovými stropy, schodištì elezobetonové s nadbetonovanými stupni, konstrukce
pochùzí støechy a ploché støechy nad zásobovací rampu je elezobetonová monolitická, nad sálem a vstupní halou tvoøenou
elezobetonovými panely a šikmá pultová støecha je z kovových válcovaných profilù. Venkovní lodie jsou tvoøeny elezobetonovou
deskou. Souèástí stavebních prací byla demolice drobných staveb (skleník, dvì kolny, pøístøešek a vodní nádr), stavební úpravy objektu
s trafostanicí, rekonstrukce stávající kotelny, vybudování teplovodu, pøípojky NN a VN, venkovního osvìtlení, nové jednotné kanalizace
a jezírka, dešové kanalizace, vodovodu, pøeloka plynovodu, tel. sítì Telefonica O2, rekonstrukce kanalizace v ulici Šubova, oprava
vozovky na ulici Na Rybníèku a Šubové, vybudování pøístupové komunikace a parkoviš pøed novým pavilonem a u vjezdu do areálu z ulice
Švabinského, a to celkem pro 65 aut, terénní úpravy, sadové úpravy, oplocení a drobná architektura (lavièky, koše). Souèástí díla je
vybavení interiéru (nábytek a orientaèní systém).
26. 8.
Mezigeneraèní setkání rodin v Šiklovì mlýnì a SUPERFINÁLE soutìe Èenda hledá supertalent, Zvole n. Perštejnem. Osmý roèník akce s názvem Rodinné a Senior Pasy na Divokém západì sledovalo více jak 15 tisíc návštìvníkù. Absolutním
vítìzem finálového kola dìtské talentové soutìe Èenda hledá supertalent, kterého se zúèastnilo ètrnáct soutìících, a u jednotlivcù
èi skupin, se stala osmièlenná dìtská taneèní skupina Unicorns z Olomouckého kraje. 93
30. 8.
Pøedání a pøevzetí dokonèené stavby Realizace energeticky úsporných opatøení – Domov dùchodcù Hrubá
Voda – budova en. Projekt byl spolufinancován v rámci Operaèního programu ivotní prostøedí, podoblast podpory 3.2.1 Realizace
úspor energie. Pøedmìtem projektu byla realizace energeticky úsporných opatøení na objektu Domova dùchodcù Hrubá Voda. Jednalo se
o objekt budovy en v uzavøeném areálu. Projekt spoèíval v zateplení obvodového pláštì objektu jednotným certifikovaným kontaktním
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zateplovacím systémem a zateplení stropu nad posledním podlaím. Realizací tohoto projektu dojde ke sníení emisí CO2 o cca
12,612 t/rok a k úspoøe energie cca 227 GJ/rok.

ZÁØÍ
1. 9.
Zábavné odpoledne v ZOO Olomouc. V rámci akce Víkend rekordù v ZOO Olomouc aneb veselé louèení s prázdninami
probìhlo nedìlní zábavné odpoledne s Rodinnými pasy. V rámci programu byl pro dìti pøipraven popcorn zdarma, malování na oblièej,
výtvarná dílna, registraèní stánek s informaèním a propagaèním materiálem, maskot veverèák Èenda, vystoupení divadla pro dìti Genus
a vystoupení vítìzù talentové soutìe Èenda hledá supertalent a prostìjovské taneèní skupiny UNICORNS. 94
1. 9.
Zahájení realizace projektu Podpora technického a pøírodovìdného vzdìlávání v Olomouckém kraji. Hlavním cílem
projektu, do nìho je zapojeno celkem 33 støedních škol a 100 základních škol se sídlem v Olomouckém kraji, je investièní a metodická
podpora pøírodovìdného a technického vzdìlávání na støedních a základních školách Olomouckého kraje.
1. 9.
Zahájení pilotní výuky na vybraných støedních školách se sídlem v Olomouckém a Moravskoslezském kraji v rámci projektu
Inovace výuky èeskoslovenských a èeských dìjin 20. století. Cílem projektu je inovovat výuku a vzdìlávání v oblasti moderních
èeskoslovenských a èeských dìjin 20. století.
3. 9.
3. setkání starostù obcí Olomouckého kraje ve vojenském prostoru Libavá. Setkání bylo pøipraveno ve spolupráci
sloek IZS Olomouckého kraje s cílem neformálního setkání starostù s moností pøedání zkušeností z práce v samosprávì, a to nejen
v rámci øešení krizových situací. 95 96
5. 9.
Slavnostní otevøení cyklostezky z Èernovíra do Hlušovic. Nová stezka v délce dvou kilometrù, která propojila
olomouckou ètvr Èernovír a obec Hlušovice, bude kromì cyklistù slouit také in-line bruslaøùm a chodcùm. Náklady na novou stezku byly
6,1 mil. Kè, pøièem 5,2 mil. Kè pokryla dotace z Regionálního operaèního programu Støední Morava. 97
5. 9.
Setkání k regionálnímu pilotnímu projektu slueb zamìstnanosti. Setkání bylo iniciováno australskou organizací EPIC
Employment Service s cílem pøispìt k zamìstnanosti a zamìstnatelnosti skupin lidí postiených a ohroených vylouèením z trhu práce v ÈR.
9. – 3. 9.
Zahranièní pracovní cesta zástupcù Olomouckého kraje do lotyšského regionu Vidzeme v rámci projektu CesR
(Spolupráce v oblasti zamìstnanosti a slueb ve venkovských oblastech). 98
10.–12. 9.

Celostátní konference Knihovny souèasnosti 2013 se konala pod organizací Vìdecké knihovny v Olomouci.

11. 9.
V rámci projektu „Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012–2015“ se uskuteènil vzdìlávací semináø Zadávání
veøejných zakázek – rok s novelou zákona. V roce 2013 bylo k problematice veøejných zakázek proškoleno ze strany Olomouckého
kraje více ne 120 zástupcù obcí, mikroregionù, místních akèních skupin a dalších zájemcù ze strany odborné veøejnosti. 99

94

95

96

97

98

99

Výroèní zpráva Olomouckého kraje

53

11. 9.
Jako podìkování mladým sportovcùm za dobrou reprezentaci, trenérùm za jejich kvalitní a vytrvalou práci i rodièùm
za podporu jejich dìtí ve sportovní èinnosti, zorganizoval Olomoucký kraj pøijetí a ocenìní medailistù Her VI. letní olympiády dìtí
a mládee Èeské republiky 2013 hejtmanem Olomouckého kraje. 100
12. 9.
Prezentace Olomouckého kraje – Sociální podnikání ve Velkém Týnci. Projednávány byly monosti spolupráce
Olomouckého kraje a Úøadu práce v Olomouci na rozvoji sociálního podnikání v Olomouckém kraji. Úèastníci konference projevili zájem
o další semináøe zamìøené na právní a daòové aspekty sociálního podnikání, informace o dotacích z Integrovaného regionálního
operaèního programu od roku 2014 a zkušenosti z ji realizovaných úspìšných projektù. Iniciována byla rovnì prezentace i pro Výbor pro
regionální rozvoj pøi Zastupitelstvu Olomouckého kraje.
12. 9.
Závìreèná konference individuálního projektu Olomouckého kraje „Zajištìní integrace pøíslušníkù romských
komunit“, jejím cílem byla vzájemná výmìna znalostí i zkušeností z projektu a odborná diskuse. Na této konferenci Sociofaktor s. r. o.
prezentoval sumativní evaluaci.
101

14. 9.

IV. Setkání Hanákù s hejtmanem Olomouckého kraje, Prostìjov.

15. 9.

XXXI. Prostìjovské hanácké slavnosti a VI. Doínky Olomouckého kraje

16. 9.

Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje v ORP Šumperk

102
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17. 9.
KIDSOK se aktivnì zúèastnil 12. roèníku akce k Evropskému týdnu mobility v Pøerovì spoleènì s Dopravní a logistickou spoleèností, která ve mìstì zajišuje MHD. Akce se konala pod heslem Èistý vzduch – je to i na nás! a dalšími partnery byli
TyfloCentrum a Magistrát mìsta Pøerova. 105
17. 9.
Zahájení zimní kampanì Tour Areny Olomouckého kraje. V prostorách Clarion Congress Hotelu v Olomouci se
uskuteènila tisková konference k výstupùm projektu „Marketingové aktivity Olomouckého kraje“ a k dalším nejbliším akcím a aktivitám
v Olomouckém kraji prezentovaným jak zástupci zpracovatelské marketingové agentury, tak i oddìlením cestovního ruchu kanceláøe
hejtmana a obìma sdrueními cestovního ruchu, Magistrátem statutárního mìsta Olomouc, Priessnitzovými léèebnými láznìmi a dalšími
subjekty.
18. 9.
Semináø v rámci Programu švýcarsko-èeské spolupráce pro pøíjemce podpory v rámci programu Zdraví. Semináø se
konal na Krajském úøadì v Olomouci a úèastníkùm byla pøedstavena témata související s vlastní realizací projektù.
19. 9.
Nad oblaky aneb Kadý mùe být hvìzdou. Celostátní pìvecký festival pro talenty s tìlesným a mentálním postiením.
Ètvrtý roèník populárního festivalu se konal pod záštitou Asociace krajù ÈR a hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiøího Rozboøila. Záštitu
akci propùjèil také hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Na festival finanènì pøispìly Olomoucký kraj,
Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Kraj Vysoèina, Ústecký kraj a Asociace krajù
ÈR. V porotì zasedli hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiøí Rozboøil, jeho námìstkynì Mgr. Yvona Kubjátová, radní Zlínského kraje
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Mgr. Taána Nersesjan, zástupci médií a další. Letos se poprvé v roli pøedsedy poroty pøedstavil Michal David. Akce se konala v koncertním
sále Moravské filharmonie Olomouc, kde finalisté dostali k dispozici zázemí a servis bìný pro profesionální muzikanty. Bìhem finálového
koncertu, který se uskuteènil za úèasti patronù Kateøiny Kornové, Moniky Absolonové a muzikálového zpìváka Alana Bastiena, se
nakonec pøedstavily dvì kapely, zaznìly tøi duety a vystoupilo jedenáct jednotlivcù. 106 107 108
19.–21. 9.
Veletrh ITEP PLZEÒ 2013. Organizátorem veletrhu byl Plzeòský kraj a Olomoucký kraj se zde prezentoval stejnì jako
ostatními kraje ÈR samostatným výstavním pultem. Pøesto, e se jedná o regionální veletrh, byla zde velmi vysoká návštìvnost, pøes
12 tisíc návštìvníkù. Nejvìtší zájem byl o víkendové pobyty v Olomouci a v Jeseníkách, dotazy èasto smìøovaly ke konkrétním nabídkám
lázní nebo hotelù. Velmi pozitivní ohlas mìla slevová karta Olomouc region Card, zaznamenali jsme nìkolik ádostí o koupi karty pøímo
na místì.
19.–26. 9.
Spoleèný panel expertù v rámci Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika – Polská republika.
Panelu se úèastnili experti nominovaní Radou Olomouckého kraje, hodnoceny byly projekty z hlediska kvality a pøeshranièního dopadu
pøedloené v rámci 7. kola výzvy.
24. 9.
Zahájení provozu pøistávací plochy pro vrtulníky Letecké záchranné sluby. Hejtman Olomouckého kraje Jiøí
Rozboøil spolu s námìstkem pro zdravotnictví MUDr. Michaelem Fischerem zahájili provoz nové pøistávací plochy pro vrtulníky Letecké
záchranné sluby Olomouckého kraje v Jindøichovì na Hanušovicku. Olomoucký kraj financoval heliport èástkou 250 tisíc korun. Plocha
pro noèní pøistávání vrtulníkù LZS je v Jindøichovì (po Kojetínì, Protivanovu a Zlatých Horách) ji ètvrtým heliportem, na který poskytl
Olomoucký kraj finanèní prostøedky. 109
25. 9.
Jednání pøedstavitelù pøíhranièních krajù Èeské republiky ohlednì rozdìlení alokací do operaèních programù Cíle 3
ve výši 351 mil. EUR, pøièem programu pøeshranièní spolupráce s Polskem bylo pøidìleno 104 mil. EUR. Jednání se za Olomoucký kraj
úèastnil Ing. Michal Symerský, 2. námìstek hejtmana.
25. 9.
Rozlouèení s létem v ZOO. Pátý roèník této oblíbené akce, která je urèena pro uivatele pøíspìvkových organizací
Olomouckého kraje v sociální oblasti a jejím cílem je pøispìt k integraci osob se zdravotním postiením do spoleènosti, se konala v ZOO
Olomouc na Svatém Kopeèku pod záštitou Ing. Jiøího Rozboøila, hejtmana Olomouckého kraje a Mgr. Yvony Kubjátové, námìstkynì
hejtmana pro sociální oblast. 110 111
26. 9.
Workshop na téma „Jak podporovat vznik komunitních škol“. Workshop, urèený pro školy rùzných typù (základní i
støední) a bez ohledu na jejich umístìní a charakteristiku (mìstské i venkovské, pracující s minoritami èi nacházející se v socioekonomicky
znevýhodnìném prostøedí). Cílem workshopu bylo posílení schopnosti škol vytvoøit akèní plán pro budování a posilování komunitní
dimenze školy s jejich moným vyuitím v sociálních slubách.
27. 9.
Partnerství v projektu Centrum sociálnì orientovaných inovací. Olomoucký kraj se zapojil jako nefinanèní partner do
projektu Centrum sociálnì orientovaných inovací, jeho realizátorem je Centrum pro komunitní práci Moravskoslezského kraje. Projekt je
zamìøen na vyuívání inovací ve venkovských regionech a hledání forem podpory zamìstnávání osob.
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27. 9.
Workshop na téma „Chytré sítì QMSS – sítì, které se uèí s vámi“ se tematicky vìnoval inovaci kvality systému
sociálních slueb, systému pro kvalitní øízení organizací sociálních slueb QMSS, funkènímu modelu místní sítì sociálních slueb – „Chytré
sítì QMSS“. 112
27. 9.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo „ádost Svazku obcí „Povodí Louèka“ o poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu Olomouckého kraje na rekonstrukci povrchù krajských komunikací dotèených výstavbou kanalizace“.
Poskytnutí pøíspìvku Svazku obcí „Povodí Louèka“ pøispìje ke zlepšení stavu a sjízdnosti komunikací ve vlastnictví Olomouckého kraje.
27. 9.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Návrh statutárního mìsta Pøerov k uzavøení Memoranda o vzájemné
spolupráci a podpoøe pøi vybudování pøeloky „silnice I/55 Pøerov – prùtah centrem, 1. etapa“ (dále jen Memorandum). Mìsto
Pøerov má v Olomouckém kraji nejhorší stav uspoøádání silnièní sítì. Problémy s dopravou by mìly vyøešit plánované stavby, mezi které
patøí vybudování pøeloky silnice I/55 Pøerov – prùtah centrem, 1. etapa. Cílem Memoranda je deklarovat spoleèný zájem všech úèastníkù
(ØSD ÈR, Olomouckého kraje a statutárního mìsta Pøerova) na vybudování této pøeloky silnice I/55.
27. 9.
Program podpory kultury a památkové péèe v Olomouckém kraji v roce 2014. Zastupitelstvo Olomouckého kraje
schválilo na svém zasedání Program podpory kultury a památkové péèe v Olomouckém kraji v roce 2014 zahrnující tøi dílèí 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. 113 Ilustraèní foto
27. 9.
Semináø k XIII. Svatováclavskému mezinárodnímu setkání s tématem Dìjiny støedního školství na Jesenicku aneb
100 let jesenického gymnázia se uskuteènil v prostorách zimní zahrady Priessnitzových lázní v Jeseníku. 114
30. 9.
Diskuzní fórum „Odpady a odpadové hospodáøství“ – realizováno sdruením OK4Inovace. Fóra se zúèastnili také
zástupci Olomouckého kraje. Cílem diskuse byl vznik Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji. 115 116
30. 9.
Ukonèení Individuálního projektu Olomouckého kraje – Integrace pøíslušníkù romských komunit, na který navázalo
schválení a zahájení Individuálního projektu Olomouckého kraje – Integrace II, v rámci kterého Olomoucký kraj získal 23.072.000,- Kè
na zajištìní slueb sociální prevence ve vybraných lokalitách.
30. 9. – 1. 10. 5. setkání pracovní skupiny Task Force v Pardubicích pro pøípravu budoucího období Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika –Polská republika 2014–2020 za úèasti zástupce Olomouckého kraje.
V mìsíci záøí vydal Olomoucký kraj publikaci Ekologická výchova Olomouckého kraje – Pøehled ekologických výukových
programù, semináøù, publikací, pomùcek a akcí urèených pro školy a školská zaøízení ve školním roce 2013/2014 poskytující
ucelenou nabídku od organizací pùsobících v oblasti ekologické výchovy na území Olomouckého kraje i mimo nìj. 117 Ilustraèní foto
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ØÍJEN
1.–3. 10.
Národní konference VENKOV 2013 v Hranicích. Olomoucký kraj poskytl 300.000 Kè Spolku pro obnovu venkova
Olomouckého kraje na realizaci Národní konference VENKOV 2013, které se úèastnilo více ne 400 delegátù z Èeské republiky i ze
zahranièí. V rámci konference realizoval Olomoucký kraj svùj vlastní diskusní panel „Rozvoj venkova z pohledu Olomouckého kraje“.
Na nìm byly zástupcem Olomouckého kraje pøedstaveny aktivity kraje ve vztahu k venkovu se zamìøením na dotaèní politiku pro venkov
a spolupráci kraje s dalšími relevantními subjekty. Diskuze probìhla rovnì nad pøipravovanou novou kohezní politikou EU pro období
2014–2020. 118 119
2. 10.
Slavnostní ukonèení investièní akce Silnice II/150 Èechy, Domaelice – obchvat za pøítomnosti hejtmana Olomouckého
kraje. Stavba obchvatu na silnici II/150 byla dokonèena o necelé dva mìsíce døíve ne bylo plánováno. Za silnièní stavbu v délce bezmála
ètyø kilometrù s pìti novými mosty zaplatil Olomoucký kraj více ne 360 mil. Kè. Byl vybudován nový silnièní obchvat komunikace II/150
v místì obcí Èechy a Domaelice o návrhové kategorii S7,5/70 a celkové délce 3,98 km na katastrálním území elatovice, Prusy, Èechy,
Domaelice a Beòov. Poèátek stavby ve smìru od Pøerova je v napojení na døíve vybudovaný úsek obchvatu elatovic. Komunikace je
vedena jihovýchodním smìrem, míjí severnì okrajovou èást obce Prusy, dále pokraèuje jinì od obce Èechy a Domaelice. Za obcí
Domaelice I. etapa obchvatu konèí a je napojena obloukem zpìt na stávající silnici II/150. Souèástí stavby je nové komunikaèní napojení
obcí Prusy, Èechy a Domaelice na nový obchvat. V rámci stavby bylo vybudováno pìt nových mostù a jeden stávající most byl prodlouen,
z toho ve vlastní trase nového obchvatu byly vybudovány ètyøi nové mosty (z toho jeden inundaèní) a prodlouení stávajícího mostu. Pátý
nový most je vybudován na pøípojné komunikaci z obchvatu, která je novou pøíjezdovou cestou do obce Èechy. Souèástí stavby jsou také
nové autobusové zastávky u obce Prusy, které jsou náhradou za pùvodní zastávky na komunikaci II/150. Dále byla vybudována
protihluková stìna, která vycházela z protihlukové studie. Byly provedeny nezbytné pøeloky inenýrských sítí. Komunikace byla opatøena
vodorovným dopravním znaèením, svislými dopravními znaèkami, smìrovými sloupky, svodidly, svahy komunikace jsou osázeny stromy a
keøi. V prùbìhu stavby byl na základì dodateèného poadavku obcí Domaelice a Líšná zapracován do stavby nový silnièní pøechod,
zajišující pøechod chodcù pøes silnièní obchvat mezi tìmito obcemi. Stavba byla dokonèena a pøevzata dne 25. 11. 2013 a je uívána
v rámci povolení pøedèasného uívání stavby. Kolaudace stavby se pøedpokládá v 05/2014 po provedení mìøení hluku nového obchvatu
pùsobícího na stávající zástavbu. 120 121 122 123
2. 10.
Olomoucký kraj vyhlásil dotaèní program Pøíspìvky v oblasti sportu v roce 2014, který je zamìøen na podporu sportovní
èinnosti oddílù nebo klubù sídlících v Olomouckém kraji.
4. 10.
Vyhlášení výsledkù soutìe o nejlepší regionální potravináøský a zemìdìlský výrobek „Výrobek Olomouckého
kraje 2013“. Vyhlášení probìhlo pøi pøíleitosti výstavy OLIMA na podzimní Floøe v Olomouci v soutìi Výrobek Olomouckého kraje 2013.
Plakety a diplomy pøedával PhDr. Alois Maèák, MBA, 1. námìstek hejtmana Olomouckého kraje.
4.–5. 10.
„Oslavy lesa na Floøe“ se konaly v rámci akce „Pojïte s námi do lesa“, na výstavišti Flora v Olomouci. Dne 4. 10. byl
program pøipraven pouze pro pøihlášené školy pùsobící na území Olomouckého kraje a dne 5. 10. akce probìhla i pro veøejnost.
Programem bylo zábavné pouèení o lese a pøírodì pro malé i velké – soutìe a hry o drobné ceny, vystoupení loveckých trubaèù,
mysliveckých kynologù, sokolníkù, ukázky kácení stromù, sochání ze døeva atd. V prùbìhu akce byli ocenìni vítìzové regionálního kola
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soutìe „Young People In European Forests – Mladí lidé v evropských lesích“ ve dvou soutìních kategoriích a také byl ocenìn vítìz
národního finále soutìe „Zlatá srnèí trofej“.
7. 10.
Návštìva obèanù z partnerského regionu Würzburg v Olomouci a setkání s pøedstaviteli kraje v rámci tzv. Bürgerreise
v kongresovém sále krajského úøadu.
7. 10.
6. setkání projektového týmu „Strategie integrované spolupráce èesko-polského pøíhranièí“ v Polanica-Zdrój
za úèasti zástupcù Olomouckého kraje.
7. 10.
3. zasedání Komise rady Asociace krajù ÈR pro regionální rozvoj v Praze za úèasti zástupcù Krajského úøadu
Olomouckého kraje. Hlavní náplní programu všech jednání uskuteènìných v roce 2013 byla pøíprava krajù na programové období EU
2014–2020, problematika S3 strategie v krajích a diskuse a pøipomínkování návrhù operaèních programù a Dohody o partnerství
pro nadcházející programové období.
8. 10.
Pøedání Zlatých køíù dárcùm krve – Olomouc, Konvikt, za úèasti zástupcù Olomouckého kraje (Bc. Pavel Šoltys, DiS.)
a ÈÈK OS ÈÈK Olomouc (Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.). 124
9. 10.
Vyhlášení regionálních vítìzù soutìe Firma roku a ivnostník roku 2013. Titul Firma roku 2013 Olomouckého kraje
získala strojírenská spoleènost ZLKL z Loštic, která zároveò získala titul Odpovìdná firma roku 2013 Olomouckého kraje. ivnostníkem
roku 2013 se v Olomouckém kraji stal Josef Sýkora, výrobce døevìných hraèek. Ve srovnávacím výzkumu podnikatelského prostøedí
Mìsto pro byznys zvítìzilo mìsto Litovel. 125
9. 10.
Jednání Správní rady sdruení OK4Inovace za úèasti Ing. Michala Symerského, 2. námìstka hejtmana Olomouckého
kraje a pøedsedy orgánu. Na jednání byla pøedstavena národní RIS3 strategie a postup jejího zpracování za Olomoucký kraj (tzv. „regionální
anex“). Cílem anexu je identifikovat prioritní obory s ohledem na jejich význam pro regionální ekonomiku v následujících 5–10 letech, dále
pak popsat odlišnosti, speciální podmínky a potøeby kraje. Pøi pøípravì tohoto dokumentu spolupracuje Olomoucký kraj s krajským
koordinátorem RIS3 strategie kterým byl jmenován Ing. Jiøí Herinek, øeditel Vìdeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci.
V roce 2013 se konalo kromì tohoto zasedání správní rady ještì 6 dalších zasedání.
9. 10.

Zasedání Valné hromady sdruení OK4Inovace, za úèasti zástupce Olomouckého kraje.

9. 10.
Olomoucký kraj prosadil systémové øešení mezikrajské dopravy a nechal vypracovat studii dopravy na hranicích
s Pardubickým krajem, na jejím financování se na základì dohody podílely stejným dílem oba kraje.
9. 10.
Zahájení stavby termálního parku ve Velkých Losinách. Za pøítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiøího
Rozboøila a øeditele lázeòské spoleènosti Royal Spa Ing. Martina Plachého byla zahájena stavba termálního parku ve Velkých Losinách, kde
bude vyuívána voda z termálního minerálního pramene erotín, který má léèebné úèinky. Na projekt se investorovi podaøilo získat dotaci
22 miliónù korun z Regionálního operaèního programu Støední Morava.
9. 10.
Návštìva delegace z Udmurtské republiky (Ruská federace) v Olomouci pod vedením ministra prùmyslu Michaila
Zajceva, setkání s pøedstaviteli kraje a kulatý stùl pro podnikatele ve spolupráci s KHK Olomouckého kraje. 126
Rada Olomouckého kraje schválila usnesením UR/23/27/2013 „Strategii Koordinátora Integrovaného dopravního
10. 10.
systému Olomouckého kraje, pøíspìvkové organizace, v letech 2013–2016“, která vychází z Programového prohlášení ROK
na období 2012 – 2016.
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10. 10.
Rada Olomouckého kraje na své schùzi schválila seznam uèebních oborù podporovaných v rámci Uèòovských stipendií
Olomouckého kraje pro školní rok 2014/2015. Cílem tohoto dotaèního titulu je zvýšit zájem ákù o studium vybraných, dlouhodobì
perspektivních uèebních oborù s vysokou uplatnitelností na trhu práce a do budoucna zajistit pro tyto obory dostatek kvalifikované
pracovní síly. V roce 2013 bylo prostøednictvím stipendia podpoøeno celkem 1890 ákù z toho 1833 ákù z krajských škol a 57 ákù škol
jiných zøizovatelù.
10. 10.
Program Zdraví 21. Rada Olomouckého kraje schválila podporu programu Zdraví 21 v roce 2013 – Preventivní programy
na podporu zdraví na základních školách.
10. 10.
Zahájení výstavy Poklady starého Egypta ve Vlastivìdném muzeu v Olomouci. Výstava probíhala pod záštitou
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiøího Rozboøila do 15. 3. 2014. Výstava pøedstavovala sbírku arcivévody Josefa Ferdinanda
Habsburského (1872–1942), která se pùvodnì nacházela ve sbírkovém fondu olomouckého muzea, odkud byla v roce 1981 pøevedena
do sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Svým rozsahem a kvalitou pøedstavovala tato
kolekce jedineèný soubor v kontextu dìjin sbìratelství egyptských staroitností v èeských zemích. Jistým doplòkem zvyšujícím atraktivitu
celé výstavy pak byly osobní dopisy J. F. Champolliona a I. Roselliniho z první moderní egyptologické výpravy z let 1828–1829 adresované
jejich mecenáši Leopoldu II. Toskánskému, které na výstavu zapùjèil Národní archiv. 127
14. 10.
Zahájení rekonstrukce eleznièní stanice Olomouc hlavní nádraí. Stavba s náklady 1,894 mld. Kè bez DPH bude
dokonèena v srpnu roku 2016. V rámci rekonstrukce dojde k opravì stávajících nástupiš a výstavbì jednoho nového. Modernizovány
budou také mosty a propustky v daném úseku, kompletní rekonstrukcí projde podchod, koleje a trakèní vedení. 128
15. 10.
Semináø na téma „Novela zákona è. 406/2000 Sb. o hospodaøení energií, kontroly kotlù, klimatizaèních systémù a
rozvodù tepelné energie“ pro zástupce pøíspìvkových organizací Olomouckého kraje. Úèelem pøednášek bylo seznámit pøítomné s problematikou zajištìní povinností kontroly kotlù, klimatizací a rozvodù tepelné energie v návaznosti na novou vyhlášku è. 194/2013 Sb. 129
15. 10.
Do evidence územnì plánovací èinnosti byla vloena „Aktualizace územních studií území se zvýšeným potenciálem
pro rekreaci a cestovní ruch RC1æ12 na území Olomouckého kraje a rekreaèního celku Jeseníky – doplnìní“.
15.–19. 10. Pøepravní prùzkum ve vybraných autobusech a vlacích. Cílem prùzkumu bylo zjištìní, do jaké míry obèané vyuívají
jediné jízdenky IDSOK k cestování rùznými dopravními prostøedky. Zjištìné údaje budou slouit k upøesnìní ekonomických pravidel
financování ztrát v IDSOK. V zónì 71 Olomouc prùzkum probíhal u všech spojù linek 890804 a 890805 provozovaných dopravcem
Auta–Busy Studený, u linek dopravce ARRIVA MORAVA èíslo 890706, 890712, 890722, 890719 a 890763. V zónì 41 Prostìjov
prùzkum zahrnul všechny vlaky na tratích 271 a 273. 130
16.–17. 10. Národní konference Èeského svazu interních auditorù pod názvem „Uiteènost interního auditu aneb audit
ve všech barvách“ (Hotel Clarion v Olomouci). Olomoucký kraj byl nejen partnerem této konference, ale podílel se i organizaènì
na pøípravì akce. Èeský svaz interních auditorù je sdruení, které v sekcích veøejná správa, prùmysl, finanèní instituce, zdravotnictví,
zdravotní pojišovny, apod. prosazuje a podporuje rozvoj interního auditu v Èeské republice. 131 132
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17. 10.
Konference na téma „Práce s ohroenými rodinami“. Konference byla zamìøena na tøi oblasti: oblast pìstounské
péèe a terénní práce; oblast orgánù sociálnì-právní ochrany dìtí pøi realizaci pøípadových konferencí a oblast rodinných mediací. 133
17. 10.
Delegace z Batumi, hlavního mìsta autonomní republiky Adára v Gruzii se setkala s Michalem Symerským, 2. námìstkem hejtmana a zástupci odboru strategického rozvoje kraje. Tématem schùzky byl systém veøejné správy v Olomouckém kraji
a zapojení veøejnosti do rozhodování o dùleitých otázkách rozvoje regionu. 134
17. 10.
Slavnostní pøedstavení Strategie rozvoje polsko-èeské spolupráce v Euroregionu Pradìd na období let 2014–2020,
zpracované Opolskou nadací mezinárodních iniciativ. Na tvorbì tohoto dokumentu se podílelo také nìkolik pracovních skupin, vèetnì
pracovní skupiny pro integrovaný záchranný systém se zástupcem Olomouckého kraje. Strategie identifikuje problémy èesko – polského
pohranièí a je podkladem pro další pøeshranièní spolupráci èeských a polských obcí, okresù, krajù a dalších subjektù Euroregionu Pradìd.
18. 10.
Slavnostní ukonèení investièní akce Dostavba Slovanského gymnázia Olomouc za pøítomnosti hejtmana
Olomouckého kraje Ing. Jiøího Rozboøila. V návaznosti na stávající budovu Slovanského gymnázia byla ve dvorním traktu školy vybudována
nová budova, která je ve všech ètyøech nadzemních podlaích propojena se stávající budovou. Nová budova je i èásteènì podsklepena.
Zastavìná plocha èiní 1670 m2. Nový objekt øeší nedostatek zejména odborných uèeben pro fyziku, chemii, biologii vè. laboratoøí, cizí
jazyky, výpoèetní techniku, výtvarnou a hudební výchovu a náhradu uèeben za doitý bouraný objekt. Dále byla vybudována nová výdejna
stravy s kapacitou výdeje 1500 jídel dennì s jídelnou s kapacitou 370 míst u stolu, jako náhrada za zcela nevyhovující stávající prostory.
Tato kapacita byla navrena s vyuitím pro studenty a zamìstnance gymnázia, Støední prùmyslové školy strojnické (SPŠS) a Støední
odborné školy na Kosinovì ulici. Souèasnì dimenze jídelny naplní kapacitu školní kuchynì v areálu Hejèínského gymnázia, odkud se jídlo
dováí. Souèástí stavby je nová tìlocvièna s venkovní sportovní plochou (umístìnou na støeše tìlocvièny), namísto stávajících
nevyhovujících prostor ve staré budovì. V suterénu nové budovy jsou umístìny šatny. Nová budova byla realizována vèetnì nábytku
a vybavení. V rámci stavby byly provedeny pøípojky na inenýrské sítì, úpravy dvora, pøíjezdová komunikace pro dovoz stravy, zahradnické
úpravy, parkovací stání, nová vjezdová brána a branka, nové úloištì pro kola, nové oplocení mezi areálem gymnázia a SPŠS a nová
trafostanice, nacházející se oddìlenì v prostoru pod tìlocviènou. Souèástí byly nezbytné úpravy ve stávající budovì Slovanského
gymnázia. Stávající objekt byl ve všech patrech propojen na novou budovu, co vyvolalo øadu stavebních úprav navazujících prostor
(chodby, úprava a vybudování nových zdìných pøíèek, úpravy podlah, ve všech podlaích nové sociální zaøízení pro uèitele, v prvním
nadzemním podlaí v prostorech bývalé jídelny nové šatny). 135
19.–20. 10. Jízda zvláštních historických vlakù (lokomotiva T444.1516 „Karkulka“, motorový vùz M286.0044 „Krokodýl“) na trati
Kojetín – Tovaèov u pøíleitosti výlovu Hradeckého rybníka organizovaná obèanským sdruením Kromìøíská dráha za finanèního
pøispìní Olomouckého kraje.
21. 10.
Projednání návrhu krajského roèního provádìcího plánu aktivit Celostátní sítì pro venkov v Olomouckém kraji
pro rok 2014. Pøítomní se na jednání shodli, e podporovány budou aktivity s celokrajským dopadem. Z aktivit navrhovaných
Olomouckým krajem byly pøítomnými schváleny dva semináøe se zamìøením na Spoleènou zemìdìlskou politiku EU a koncepèní pøípravu
Olomouckého kraje na dotaèní politiku EU v budoucím programovém období.
22. 10.
Slavnostní ukonèení investièní akce Modernizace dílen a vybavení SŠ eleznièní a stavební, Šumperk za pøítomnosti
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiøího Rozboøila. Pøedmìtem díla byly lokální stavební úpravy prostor v 1. a 2. NP objektu školy, který je
veden jako nemovitá kulturní památka zámek, z dùvodu modernizace a vzniku nových uèeben dle souèasných poadavkù na výuku.
V 1. NP došlo k rozšíøení dílen. Jedná se o dílnu vodo – topo a klempíøskou dílnu. Ve 2. NP byla úpravou dispozièního øešení zvýšena
kapacita výukových prostor novì vzniklou uèebnou elektromìøení, uèebnou IT a uèebnou MaR. Jedno ze sociálních zaøízení bylo
dispoziènì upraveno. Stavební práce zahrnovaly odbourání nìkterých pøíèek, nových otvorù v nosných zdech a èást podlah, odstranìní
werzalitových obkladù. Byly provedeny nové podlahy s keramickým povrchem a PVC, èásteènì nové omítky, nové keramické obklady
v sociálních zaøízeních a v uèebnách u umyvadel, protipoární obklady stìn dílen. Dále byly zhotoveny sanaèní opatøení na chodbách a na
západní stranì køídla zámku, nové SDK podhledy, potøebné rozvody elektroinstalací (nová svìtla, el. rozvody), rozvody zdravotní techniky
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vè. osazení nových zaøizovacích pøedmìtù, rozvody a nová tìlesa topení, výmalby. Souèástí díla byla i demontá a likvidace stávajícího
strojního vybavení, dodávka nového strojního zaøízení a vybavení. Jedná se o svaøovací stroje, frézky, závitnice, øezáky, kotouèové pily, atd.
potøebné k výuce školy. Vnitøní vybavení bylo doplnìno o idli, stoly, skøínì a pracovní stoly.
22.–23. 10. 19. zasedání èesko-polské mezivládní komise pro pøeshranièní spolupráci v Racibórzi za úèasti èlenky Rady
Olomouckého kraje Mgr. Evy Pavlièíkové. Komise se shodla na nutnosti zachování prioritního postavení politiky soudrnosti v rámci
Evropské unie a koordinaci spoleèného postupu obou zemí za úèelem zabezpeèení finanèní podpory pøeshranièním regionùm i v nadcházejících letech.
24. 10.
Prezentace Olomouckého kraje v Berlínì. V rámci oficiálních oslav státního svátku Èeské republiky 28. øíjna se na
Velvyslanectví Èeské republiky v Berlínì konala slavnostní recepce, které se zúèastnilo pøes šest stovek hostù z øad zahranièních
diplomatù, pøedstavitelù domácí politiky, prùmyslu a èeských krajanù. Olomoucký kraj se na èeské ambasádì v Berlínì prezentoval
prostøednictvím videa a propagaèních materiálù, ale pøedevším také gastronomickými specialitami. Hosté tak mohli ochutnat regionální
speciality v podobì slezských tvarohových knedlíèkù Vily Elis z Jeseníku, jablkové knedlíèky s malinami Koliby Bozeòov nebo produkty
Pivovaru Litovel, Palírny u zeleného stromu èi firmy Syrmex. Na recepci vystoupil rovnì hudební soubor Ensemble Damian, který se vìnuje
interpretaci barokní hudby. 136
30. 10.

Návštìva velvyslance Spolkové republiky Nìmecko J. E. p. Detlefa Lingemanna v Olomouckém kraji.
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30.–31.10. 22. roèník konference Bibliotheca Antiqua poøádané Vìdeckou knihovnou v Olomouci s tematickým zamìøením
na staré kniní vazby.
31. 10.
Workshop na téma „Pøekáky vstupu na trh práce a jejich øešení“. Workshop byl tematicky rozdìlen do tøí èástí:
práce na èerno jako pøekáka vstupu na legální trh práce; dávkové systémy jako moná pøekáka vstupu na trh práce; prostupné
zamìstnávání.
31. 10. – 3. 11. Veletrh GOOD UDINE 2013 (Itálie). Spoleèná prezentace Moravy a Slezska s ostatními moravskými kraji na veletrhu
zamìøeném na regionální gastronomii a výrobky. Kromì turistických atraktivit krajù byly nabídnuty návštìvníkùm veletrhu k ochutnávce
i prodeji gastronomické speciality jednotlivých krajù – z Olomouckého kraje tvarohové knedlíèky, domácí paštiky, med, demy a mošty. 138
V mìsíci øíjnu Olomoucký kraj prostøednictvím odboru školství, mládee a tìlovýchovy vydal publikaci: „Pøíklady dobré praxe
vzdìlávání ákù v oblasti rovných pøíleitostí v roce 2012“, která vznikla díky získaným podkladùm od øešitelù projektù dotaèních
programù MŠMT: „Na podporu integrace romské komunity na rok 2012“ a „Na podporu vzdìlávání v jazycích národnostních menšin
a multikulturní výchovy na rok 2012“ a globálního grantu Operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost. Cílem publikace je
prezentovat aktivity a výstupy z projektù škol, školských zaøízení a podpoøit vzájemnou spolupráci øešitelù projektù, mateøských a základních škol.

LISTOPAD
1. 11.
Zahájena aktualizace dat v Zásobníku projektových námìtù pro programové období Evropské unie 2014–2020.
Databáze obsahuje projekty obcí, mikroregionù, podnikatelù, neziskových organizací z území Olomouckého kraje. Nositelùm námìtù je
poskytováno odborné dotaèní poradenství o monostech získání finanèní podpory z èeských i evropských dotaèních titulù.
1.– 30. 11. Olomoucký kraj a nezisková organizace kolektivního systému ASEKOL, která se zabývá zpìtným odbìrem
elektroodpadu, zorganizovaly mezi zamìstnanci krajského úøadu soutì ve sbìru nepouívaných mobilních telefonù v rámci projektu „Vìnuj mobil.“ Organizace ASEKOL následnì zajistila kontrolu a repasi pøístrojù, vyslouilé putovaly na recyklaci, funkèní byly
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pøedány dìtem z dìtských domovù èi pìstounských rodin. Soutìe se zúèastnilo 29 zamìstnancù a tøem vítìzùm byly pøedány drobné
ceny. Cílem sbìrové akce úøadu, samosprávy a neziskového kolektivního systému ASEKOL je podpora sbìru a recyklace starých
mobilních telefonù. 139
4. 11.
Dvì pøednášky o monostech studia na technických vysokých školách. Cílem pøednášek bylo rozšíøení vìdomostí
a zájmu studentù vyšších roèníkù Støední technické a obchodní školy Olomouc a Støední prùmyslové školy elektrotechnické Olomouc
o studium na technických vysokých školách, se zamìøením na energetiku, jako perspektivní monosti pro budoucí uplatnìní na trhu
práce. 140
Odbor strategického rozvoje kraje KÚOK zahájil pøípravné práce pøi poøizování aktualizace è. 2 Zásad územního rozvoje
4. 11.
Olomouckého kraje. V rámci pøípravné fáze pøi poøizování této dokumentace zaslal výzvu ke spolupráci všem obcím, dotèeným orgánùm
a oprávnìným investorùm na území Olomouckého kraje k uplatnìní podnìtù a pøipomínek do øešení.
4.–8. 11.
Zahranièní pracovní cesta zástupcù Olomouckého kraje do španìlského regionu Granada v rámci projektu
CesR (Spolupráce v oblasti zamìstnanosti a slueb ve venkovských oblastech).
5. 11.
Jednání Rady Vìdeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci. Zástupci Olomouckého kraje se spolu
se zástupci statutárního mìsta Olomouce a Univerzity Palackého zúèastnili výroèního zhodnocení èinnosti a hospodaøení
Vìdeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci za kalendáøní rok 2013. Na jednání byly mimo jiné prezentovány aktivity
realizované za finanèní spolupráce s Olomouckým krajem (soutì Podnikavá hlava, projekt Inovaèní vouchery Olomouckého kraje
a spolupráce s klastrem MedChemBio).
5. 11.
12. zasedání spoleèného Monitorovacího výboru Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská
republika – Polská republika 2007–2013 v Rychnovì nad Knìnou, kterého se zúèastnila èlenka Rady Olomouckého kraje Mgr. Eva
Pavlièíková. 141
5.–6. 11.
IX. roèník Krajské konference environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty Olomouckého kraje v roce 2013.
Dvoudenní konference se zúèastnilo cca 190 pedagogù mateøských, základních a støedních škol. Program konference byl zamìøen na
souhrnné pøedání informací pedagogùm o realizaci ekologické výchovy v Olomouckém kraji. V rámci konference byly ocenìny školy
pùsobící na území Olomouckého kraje, které se zapojily do soutìe „Zelená škola Olomouckého kraje”. Cílem soutìe bylo zviditelnit
a finanènì podpoøit školy aktivní v oblasti školní ekologické výchovy. 142 143
5.–6. 11.
6. setkání pracovní skupiny Task Force v Rychnovì nad Knìnou pro pøípravu budoucího období Operaèního
programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika – Polská republika 2014–2020 za úèasti zástupce Olomouckého kraje.
7. 11.
Semináø na téma „Nová zelená úsporám 2013“ se uskuteènil v pøednáškovém sále restaurace Fontána na výstavišti
Flora Olomouc jako souèást doprovodného programu stavebního veletrhu Stavotech 2013. Úèastníky semináøe byli pøedevším majitelé
rodinných domù, projektanti a energetiètí specialisté.
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7.– 9. 11.
Veletrh investièních pøíleitostí pro mìsta a obce RegionInvest. Veletrh se konal v rámci podzimní etapy
olomouckých stavebních veletrhù a byl zamìøen na propagaci investièních pøíleitosti a rozvoj podnikání ve mìstech a obcích našeho
regionu. Olomoucký kraj spoleènì s mìsty Olomouc, Prostìjov, Pøerov, Litovel a Šternberk pøedstavil vizualizace aktuálnì probíhajících
investièních projektù èi plánovaných developerských poèinù na území celého kraje. Ve speciální sekci se ji tradiènì prezentovaly obce
ocenìné v rámci regionálního kola soutìe Vesnice roku 2013. 144
7.–10. 11.
Veletrh SPORT LIFE BRNO 2013. Olomoucký kraj se prezentoval ve spoleèné expozici pod hlavièkou projektu „Èesko
jede“ spoleènì s dalšími 5 kraji. Návštìvníkùm byla nabízena kompletní sada našich propagaèních materiálù pro aktivní dovolenou (zimní
prùvodce, cykloprùvodce, rodinné výlety, cyklomapy). Veletrh navštívilo pøes 35 tisíc návštìvníkù. 145
8. 11.
Semináø Prezentace analýz sociálních slueb v Olomouckém kraji za roky 2007–2012. Na semináøi byly
pøedstaveny jednotlivé analýzy z oblasti poskytování sociálních slueb.
11. 11.
VI. setkání veteránù s pøedstaviteli Olomouckého kraje. Akce organizovaná Olomouckým krajem u pøíleitosti Dne
veteránù v Klášterním Hradisku v Olomouci. Akce se zúèastnili pamìtníci bojù druhé svìtové války i novodobí veteráni, kteøí prošli misemi
na Balkánì a Blízkém Východì. Hejtman pøítomným úèastníkùm pøipomnìl dùleitost boje za svobodu a demokracii a podìkoval všem
vojákùm za jejich stateènost a ochotu nasadit ivot za vlast. Veteráni hejtmanovi následnì pøedali soubor starých map jako vyjádøení díkù
za podporu kraje podobným akcím. 146
12. 11.
Kulatý stùl na téma podpory technických oborù vzdìlání zakonèených maturitní zkouškou za úèasti hejtmana
Olomouckého kraje, zástupcù Krajské hospodáøské komory, Úøadu práce, sdruení OK4Inovace, øeditelù støedních škol a zástupcù
významných regionálních firem. Jednání bylo zamìøeno zejména na monost podpory technických oborù vzdìlání zakonèených maturitní
zkouškou formou zavedení motivaèního stipendia s cílem navýšit poèet ákù tìchto oborù perspektivních na trhu práce.
13. 11.
Místní akèní skupiny z Olomouckého kraje pøedstavily své rozvojové strategie. Manaeøi 15 místních akèních
skupin z regionu se setkali v Pozlovicích s námìstkem hejtmana Olomouckého kraje pro regionální rozvoj Ing. Michalem Symerským, aby
ho seznámili s aktuálními informacemi o pøípravì svých rozvojových strategií. Zástupci krajského úøadu pøedstavili pøípravu Olomouckého
kraje na novou kohezní politiku EU 2014–2020.
18. 11.
Spoleèné jednání Komisí pro rozvoj venkova a zemìdìlství Olomouckého kraje a Opolského vojvodství v Opoli
na téma aktivity a dotaèní zdroje, pøíprava regionù na Spoleènou zemìdìlskou politiku EU a roli jednotlivých agentur, center a úøadù
ve Spoleèné zemìdìlské politice EU. Komise se spoleènì zúèastnily i Opolského energetického kongresu. 147
18.–19. 11.

Výjezdní jednání Rady Olomouckého kraje v ORP Jeseník

148 149

19. 11.
Semináø na téma „Energeticky úsporné projekty a monosti aplikace metody EPC“. Cílovou skupinou byli zástupci
mìst, obcí, státní správy, vysokých škol, bank, poradenské a podnikatelské subjekty realizující energeticky úsporné projekty. Úèelem
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semináøe bylo seznámit pøítomné s vyuitím energetických úspor pro financování projektù, s tzv. metodou EPC (Energy performance
contracting).
20. 11.
Slavnostní otevøení historického mostu v Dlouhé Louèce. Rekonstruovaný Svatojánský most na silnici III/4491
v Dlouhé Louèce byl po opravì opìt otevøen za úèasti 1. námìstka hejtmana PhDr. Aloise Maèáka, MBA. Z dùvodu ivotnosti mostu
a pùvodních parametrù bude provozován s omezenou zatíitelností do 3,5 t, jednopruhovým provozem a pravostranným chodníkem.
Za opravu zaplatila Správa silnic Olomouckého kraje 7 790 tis. Kè. 150
20. 11.
Vyhlášení 9. roèníku ocenìní Talent Olomouckého kraje 2013 v sále Pegasus v Regionálním centru Olomouce.
Vyhodnoceni byli áci a studenti, kteøí dosáhli mimoøádných výsledkù v krajských, ústøedních a mezinárodních kolech soutìí a pøehlídek,
ve vìkové kategorii druhého stupnì základních škol a 1.–4. roèníkù víceletých gymnázií a studenti støedních škol a 5.–8. roèníkù víceletých
gymnázií. Ocenìní se udìlovalo v pìti oborech: humanitním, pøírodovìdném, technickém, umìleckém a sportovním. Vyhodnoceny byly
rovnì školy, jejich svìøenci dosáhli nejvýznamnìjších úspìchù, a také organizátoøi a garanti soutìí a pøehlídek vyhlašovaných
Ministerstvem školství, mládee a tìlovýchovy ÈR. 151
20.–24. 11. Veletrh TUC LIPSKO 2013. Úèast Olomouckého kraje na tradièním veletrhu cestovního ruchu zamìøeném pøedevším na
monosti rùzných forem turistiky a karavaningu. Nejvìtší zájem byl o turistické a cykloturistické mapy a ubytování v kempech vèetnì
poznávací turistiky a pobytù v Olomouci a v Jeseníkách, zejména pak v lázeòských centrech.
21. 11.
Setkání regionalistù kraje a obcí s rozšíøenou pùsobností v Dolním Bušínovì. Obsahem jednání byly informace
o postupu pøípravy kraje na nové programové období EU 2014-2020. Aktivity a projekty mìsta Zábøeh pøedstavil starosta RNDr. et Mgr.
František John, Ph.D. Setkání se zúèastnilo celkem 21 regionalistù kraje a obcí s rozšíøenou pùsobností.
21. 11.
Semináø z cyklu „Quo Vadis Medicinal Chemistry?“ realizovaný klastrem MedChemBio za finanèní spoluúèasti
Olomouckého kraje. Semináø zamìøený na nová protinádorová léèiva se uskuteènil v rámci IX. Dnù diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, poøádaných Ústavem molekulární a translaèní medicíny Lékaøské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Na akci
vystoupili renomovaní odborníci s nejnovìjšími poznatky. Semináø se opìt stal jedineènou pøíleitostí pro setkání, diskusi a výmìnu
informací mezi firmami pùsobícími v tomto oboru.
Olomoucký kraj uzavøel dodatek è. 3 ke smlouvì o poskytnutí provozního a investièního pøíspìvku s Regionálním
25. 11.
letištìm Pøerov a.s. Pøedmìtem dodatku byla zmìna úèelu vyuití èásti investièního pøíspìvku ve výši 5,39 mil. Kè, s tím, e èástka
2,39 mil. Kè byla vrácena do rozpoètu Olomouckého kraje a èástka 3 mil. Kè bude pouita na provoz akciové spoleènosti Regionální letištì
Pøerov.
25. 11.
Olomoucký kraj získal ocenìní v soutìi „The best 2013“ magazínu eGovernment a poradenské spoleènosti KPMG
Èeská republika v kategorii projekty krajù za Informaèní portál Olomouckého kraje pro osoby se zdravotním postiením, který poskytuje
informace o kompenzaèních pomùckách a zdravotnických zaøízeních s bezbariérovým pøístupem.
25. 11.
Pøedání Zlatých medailí prof. Jana Jánského. Z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiøího Rozboøila a prezidenta
Èeského Èerveného køíe doc. RNDr. Marka Jukla, Ph.D., za aktivní úèasti odboru zdravotnictví krajského úøadu, pøevzalo 40 dárcù krve
Zlaté medaile prof. Jana Jánského za ètyøicet uskuteènìných bezplatných odbìrù krve. 152
27. 11.
Konference Inovace vzdìlávání v Olomouckém kraji. Konferenci uspoøádal Olomoucký kraj ve spolupráci se
sdruením OK4Inovace a Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Na konferenci byla pøedstavena pøipravovaná
systémová opatøení a projekty øešící problémy obtíného obsazování volných pozic nabízených úøadem práce. Cílem bylo rovnì
inspirovat a zapojit další partnery zejména z øad škol a firem. Kraj podpoøí celkem 33 støedních škol, které z projektu získají peníze mimo jiné
na vybavení laboratoøí, odborných uèeben, støedisek praktického vyuèování èi školení obsluhy nakoupeného zaøízení. Angaovanost
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Olomouckého kraje v rozvoji vzdìlávání souvisí i s pøijatou Regionální inovaèní strategií. Konferenci navštívilo 60 úèastníkù vèetnì
pøedstavitelù Olomouckého kraje.
27. 11.
Oslavy 125 let existence prostìjovské nemocnice. Za pøítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiøího Rozboøila
vyvrcholily dnem otevøených dveøí letošní oslavy 125 let existence prostìjovské nemocnice. Kromì 125 let existence si zaøízení letos
pøipomnìlo také 10 let od stìhování do nového areálu. 153
27. 11.
Dotace na podporu škol a školských zaøízení v oblasti výkonu primární prevence pro rok 2014 byla schválena
na výbìrové komisi Ministerstva školství, mládee a tìlovýchovy ÈR za aktivní úèasti Olomouckého kraje.
27.–28. 11. Jednání Euroregionálního øídícího výboru Euroregionu Pradìd v Prószkowì. Na EØV byly schvalovány mikroprojekty
adatelù z èesko-polského pøíhranièí, z území Olomouckého kraje se jedná o adatele z okresù Olomouc, Jeseník, Pøerov a Prostìjov.
Z 18 projektù s dopadem na území Olomouckého kraje bylo k financování schváleno 14 mikroprojektù s celkovou dotací 201 tis. EUR.
28. 11.
Zajištìní lékárenské péèe v Olomouckém kraji bìhem Vánoc. Rada Olomouckého kraje schválila poskytnutí
pøíspìvku na zajištìní lékárenské péèe v Olomouckém kraji bìhem vánoèních svátkù ve dnech 24.– 26. 12. ve výši 16 000 Kè.
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 2/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní památka Èechy pod Kosíøem a její
28. 11.
ochranné pásmo a stanovují bliší ochranné podmínky pøírodní památky.
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 3/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní památka Èerná Voda – kulturní dùm a její
28.11.
ochranné pásmo a stanovují bliší ochranné podmínky pøírodní památky.
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 4/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní památka Hanušovice – kostel a její
28. 11.
ochranné pásmo a stanovují bliší ochranné podmínky pøírodní památky. 155
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 5/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní památka Hustopeèe – Štìrkáè a stanovují
28. 11.
bliší ochranné podmínky pøírodní památky. 156
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 6/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní památka Chudobín a její ochranné pásmo
28. 11.
a stanovují bliší ochranné podmínky pøírodní památky.
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 7/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní památka Libina – U Èernuškù a její
28. 11.
ochranné pásmo a stanovují bliší ochranné podmínky pøírodní památky. 157
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 8/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní památka Otaslavice – kostel a její ochranné
28. 11.
pásmo a stanovují bliší ochranné podmínky pøírodní památky.

153

154

156

157

Výroèní zpráva Olomouckého kraje

155

65

28. 11.
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 9/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní památka Rašeliništì na Smrku a stanovují
bliší ochranné podmínky pøírodní památky.
28. 11.
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 10/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní památka Sobotín – domov dùchodcù
a její ochranné pásmo a stanovují bliší ochranné podmínky pøírodní památky.
28. 11.
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 11/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní památka U Bílých hlin a stanovují bliší
ochranné podmínky pøírodní památky. 158
28. 11.
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 12/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní památka U Strejèkova lomu a stanovují
bliší ochranné podmínky pøírodní památky. 159
28. 11.
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 13/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní památka Veselíèko a její ochranné pásmo
a stanovují bliší ochranné podmínky pøírodní památky. 160
28. 11.
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 14/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní památka Vlkoš – statek a její ochranné
pásmo a stanovují bliší ochranné podmínky pøírodní památky. 161
28. 11.
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 15/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní památka Zlaté jezero a její ochranné
pásmo a stanovují bliší ochranné podmínky pøírodní památky. 162
28. 11.
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 16/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní rezervace Malý Kosíø a její ochranné
pásmo a stanovují bliší ochranné podmínky pøírodní rezervace. 163
28. 11.
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 17/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní rezervace Raèí údolí a stanovují bliší
ochranné podmínky pøírodní rezervace. 164
28. 11.
Vydání Naøízení Olomouckého kraje è. 18/2013, kterým se vyhlašuje pøírodní rezervace Vidnavské mokøiny a její
ochranné pásmo a stanovují bliší ochranné podmínky pøírodní rezervace a ochranného pásma. 165
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29. 11.
V Praze se uskuteènilo šesté jednání Pracovní skupiny k integrovaným pøístupùm a územní dimenzi zøízené
Ministerstvem pro místní rozvoj. Èlenové pracovní skupiny se v roce 2013 zabývali tématem zajištìní územní dimenze v rámci operaèních
programù ÈR v programovém období EU 2014–2020. Zástupci Olomouckého kraje pøipomínkují metodické dokumenty k zajištìní
integrovaných pøístupù a role krajù pøi implementaci operaèních programù pro nové programové období EU.
29. 11.
Pøedání a pøevzetí dokonèené stavby Domov Snìenka Jeseník – rekonstrukce sociálního zaøízení a vodoléèby.
Projekt byl realizován z Regionálního operaèního programu Regionu soudrunosti Støední Morava. V rámci tohoto projektu byly
rekonstruovány koupelny klientù, díky èemu bylo vytvoøeno pøíjemné funkèní prostøedí odpovídající vìkové skladbì klientù. Bylo
zohlednìno zachování lidské dùstojnosti, práva na soukromí, imunitu klientù pøi vykonávání základní hygieny. Dùleitou souèástí ivota
klientù je terapie prostøednictvím vodoléèby. Pùvodní vodoléèba byla zastaralá, z hlediska vìku klientù nevyhovující a z hlediska personálu
znaènì namáhavá. Rekonstrukcí vodoléèby došlo k podstatnému zkvalitnìní této terapie, budou ji moci vyuívat klienti s tìkým fyzickým
i mentálním postiením, pro které byl pùvodní stav naprosto nevyhovující a nedostupný.
29. 11. a 6. 12. Pøedání a pøevzetí dokonèené stavby Nové Zámky – poskytovatel sociálních slueb – Revitalizace zámeckého
parku s pøilehlými plochami v Nových Zámcích a Komunikace a zpevnìné plochy. Jednalo se o dvì samostatné, ale související
investièní akce, jejich pøedmìtem byla zejména revitalizace zámeckého parku (asanace poškozených døevin, výsadba nových stromù,
keøù a trávníkù) a vybudování pøilehlých pìších tras parkem vèetnì výstavby altánu, drobných stavebních prvkù a dodávky mobiliáøe
pro klienty zaøízení a návštìvníky parku. Souèástí stavby byla i výmìna drátìného plotu okolo celého øešeného území, vèetnì nové brány
v jihozápadní èásti území. Revitalizace zámeckého parku byla hrazena z Operaèního programu ivotního prostøedí.
30. 11.
Rychlebské stezky absolutním vítìzem ankety „DestinaCZe 2013“. V rámci ankety „DestinaCZe 2013“, poøádané
agenturou CzechTourism Praha, se Rychlebské stezky staly jejím absolutním vítìzem. Jedná se o unikátní projekt, který je rozvíjen
i za finanèní podpory Olomouckého kraje.
Ve spolupráci s úøady práce a vybranými støedními školami byly uspoøádány prezentaèní výstavy oborù vzdìlání støedních škol a vyšších
odborných škol Olomouckého kraje – SCHOLARIS v Olomouci, Šumperku, Prostìjovì, Pøerovì a Jeseníku. 166 167 168
Projekt Rozvoj slueb eGovernmentu v Olomouckém kraji pøešel do provozní fáze. Projekt Rozvoj eGovernmentu v Olomouckém
kraji ukonèil investièní èást, která mìla za cíl poøízení hardwarových a softwarových komponentù. Ty jsou pøedpokladem poskytování
slueb eGovernmentu v rozsahu, který byl projektem stanoven. Investièní fáze byla ukonèena akceptací øešení jednotlivých èástí projektu
ze strany dodavatelských firem. Nyní nastává provozní fáze, ve které se postupnì budou dostávat výsledky implementovaných systémù
do ostrého provozu, sluby eGovernmentu zaènou fungovat v reálném prostøedí a budou moci být vyuívány uivateli.
Informaèní kiosek. Zprovoznìní informaèního kiosku pro úøední desku, co znamená pøechod z papírové podoby úøední desky k ryze
elektronické podobì. Dále pak probìhla optimalizace externích subjektù v databázi externích subjektù IS GINIS – ekonomika i spisové
sluby s vazbou na základní registry.

PROSINEC
2. 12.
Slavnostní otevøení zrekonstruovaného pavilonu operaèních oborù v pøerovské nemocnici. Nemocnice Pøerov
u pøíleitosti 100. výroèí svého zaloení otevøela zrekonstruovaný pavilon operaèních oborù. Slavnostního pøestøiení pásky se ujal i
hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiøí Rozboøil spolu s námìstkem pro zdravotnictví MUDr. Michaelem Fischerem. Pøedmìtem díla byla
kompletní rekonstrukce a modernizace prostorù nacházejících se ve 2. NP – 6. NP objektu Operaèních oborù pavilonu „E“ v areálu
Nemocnice Pøerov. Stavební úpravy spoèívaly v novém rozmístìní lehkých pøíèek za úèelem vzniku prostor kuchynìk a jídelen, novì
vybudované recepce u sesteren, úpravy, popø. pøemístìní vyšetøoven, zmìnì umístìní umýváren a bloku èistících a desinfekèních
místností, skladù èistého a špinavého prádla apod. Byla vybudována samostatná sociální zaøízení u pokojù pro pacienty, vytvoøena WC pro
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imobilní osoby oddìlené pro mue a eny. V kadém podlaí lùkové èásti vznikla nová sociální zaøízení u pokojù lékaøù, popø. primáøù
a vrchních sester jednotlivých oddìlení. U pokojù s balkóny (lodiemi) se v souvislosti se zateplením celého objektu a výmìnou oken
provedlo rozšíøení tìchto pokojù o prostor balkónu (lodie) a opláštìní èel lodií. Souèástí rekonstrukce je kromì dispozièních úprav
provedení nových povrchù stìn a podlah, osazení nových dveøí, výmìna a osazení nových zaøizovacích pøedmìtù, výmìna elektrorozvodù,
vytápìní, vody a vnitøní kanalizace, medicinálních plynù vèetnì lùkových ramp s vývody, zásuvkami, svìtlem a dorozumívacím zaøízením.
169
Rekonstrukce probíhala po patrech s pøesouváním jednotlivých oddìlení bez významného omezení provozu.
.
Pøedání a pøevzetí dokonèené stavby Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì zemìdìlské, Horní
3. 12.
Heømanice 47 – Úpravna a èistírny vod. Pøedmìtem díla byla rekonstrukce èerpání vody ve studni, rekonstrukce technologie úpravny
vod a rekonstrukce ÈOV v areálu Støední odborné školy a Støedního odborného uèilištì zemìdìlského v Horních Heømanicích. Jednalo se
o realizaci tøí stavebních objektù – Úprava systému èerpání vody ve studni, rekonstrukce technologie úpravny vody a rekonstrukce ÈOV.
3. 12.
Semináø na téma „Veøejné osvìtlení ve mìstech a obcích“ pro zástupce mìst a obcí Olomouckého kraje. Cílem
semináøe bylo seznámit pøítomné s technologickými monostmi pøi modernizaci veøejného osvìtlení a s monými zpùsoby financování
modernizace z dosaených úspor.
3. 12.
Semináø na téma „Energetický management pro mìsta, obce a pøíspìvkové organizace Olomouckého kraje“.
Úèastníci semináøe se dozvìdìli, co je náplní energetického managementu, jaké jsou nástroje managementu a jaké jsou monosti
pro získání dotace na zavedení systému podle mezinárodního standardu, ISO 50001.
4. 12.
Slavnostní otevøení nové expozice Muzea silnic. V novì zrekonstruovaném køídle Muzea silnic ve Vikýøovicích
na Šumpersku byla otevøena stálá muzejní expozice vìnovaná bratøím Kleinùm, stavitelùm silnic, eleznic a mostù. Nákladem 17 mil. Kè
tak byla dokonèena 2. etapa rekonstrukce objektu tohoto v Èesku jediného a v Evropì ojedinìlého muzea. 170
4. 12.
Vánoèní jarmark (v budovì Regionálního centra Olomouc na Jeremenkovì ulici) probìhl ve dnech 4., 8. a 18. 12. Zájemci
z øad veøejnosti mohli na jarmarku nalézt výrobky symbolizující Vánoce. Byly zde k vidìní i koupi jednoduché papírové ozdoby, slamìné
dekorace, keramické betlémy a mnoho dalších rukodìlných výrobkù, které v rámci aktivizaèních èinností tvoøí uivatelé pøíspìvkových
organizací v oblasti sociálních slueb zøizovaných Olomouckým krajem. 171
5. 12.
Retrospektivní výstava obrazù Jakub Schikaneder – mistr pocitù zahájená v Muzeu Prostìjovska v Prostìjovì
pøedstavila jednoho z nejvyhledávanìjších a nejoblíbenìjších malíøù 19. století.
6. 12.
Jednání Rady Euroregionu Pradìd v Píseèné za úèasti zástupce Olomouckého kraje. Zástupci Olomouckého kraje
na zasedáních prosazují zájmy subjektù z Olomouckého kraje, spolurozhodují ve vìcech realizace jednotlivých projektù sdruení
a pomáhají realizovat cíle Euroregionu Pradìd, jakými jsou zejména rozvoj spolupráce v pøíhranièních územích pøedevším v oblastech
rozvoje venkova a cestovního ruchu, dopravní infrastruktury a dopravní obslunosti, podpory podnikání a místní ekonomiky a rozvoje
lidských zdrojù. V roce 2013 se uskuteènilo ještì dalších sedm zasedání Rady Euroregionu Pradìd.
9. 12.
Zpøístupnìní webových stránek Olomouckého kraje neslyšícím. Olomoucký kraj jako první orgán veøejné správy
v Èeské republice pøeloil nìkteré texty na svých webových stránkách do èeského znakového jazyka.
10. 12.
Slavnostní zahájení mimoøádné výstavy pod názvem Andy Warhol – Americký zázrak v Muzeu Prostìjovska
v Prostìjovì.
10. 12.
Vyhodnocení devátého roèníku soutìe obcí a mìst Olomouckého kraje o nejvìtší mnoství vytøídìného
odpadu na jednoho obèana „O keramickou popelnici“. V soutìi byly posuzovány výsledky separace sbìrových komodit papíru,
plastù a skla. Soutì probìhla ve tøech kategoriích pro obce do a nad 500 obyvatel a mìsta Olomouckého kraje. Vítìzové získali finanèní
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odmìny na nákup nových nádob na separovaný odpad. V jednotlivých kategoriích se na prvních místech umístily obce: do 500 obyvatel
obec Ostruná, nad 500 obyvatel Majetín, z mìst obsadil první pøíèku Jeseník. Odmìny pøedal ocenìným Ing. Michal Symerský,
námìstek hejtmana. Poøádání této soutìe a vyhlášení vítìzù mìlo velký mediální ohlas.
10. 12.
Vyhodnocení pátého roèníku soutìe obcí Olomouckého kraje „O keramické sluchátko“. V této soutìi byly
vyhodnoceny obce Olomouckého kraje v mnoství zpìtnì vrácených elektrospotøebièù na obèana. Na prvním místì z mìst Olomouckého
kraje se umístilo mìsto Šternberk, vítìzem kategorie obcí nad 2000 obyvatel se stalo mìsto Kojetín a na prvním místì v kategorii obcí
do 2000 obyvatel se umístila obec Pøáslavice. 172
11. 12.
Otevøení nové dlouhodobé expozice historie „V bezpeèí pevných zdí – jistota, právo, bohatství“ v Muzeu
Prostìjovska v Prostìjovì.
Pracovní setkání „Inovaèní vouchery v Olomouckém kraji – II. etapa“. Setkání bylo urèeno pro podnikatele z Olomouc11. 12.
kého kraje a pro zástupce vysokých škol. Úèastníci získali informace o monostech èerpání dotace na inovaèní voucher a seznámili se
s konkrétními nabídkami vysokých škol na spolupráci pøi inovaci ve své firmì. Setkání, které zahájil Ing. Michal Symerský, 2. námìstek
hejtmana, se zúèastnilo 32 zájemcù o danou problematiku. Rozpoèet projektu je ve výši 6,67 mil. Kè, z toho 5 mil. Kè tvoøí dotace
z Regionálního operaèního programu Støední Morava a 1,67 mil. Kè pøíspìvek Olomouckého kraje.
11. 12.
Setkání manaerù s pøedstaviteli významných institucí Olomouckého kraje, organizované Krajskou hospodáøskou
komorou Olomouckého kraje a za úèasti zástupcù Olomouckého kraje. Na setkání bylo poukázáno na nutnost zmìny trendu studentù
gymnázií a jejich nízké kvality formou pøijímacích pohovorù a zvýšení úrovnì pøijímacího øízení. Dále byly napøíklad prezidentem
Hospodáøské komory ÈR zhodnoceny úspìchy komory v roce 2013, jako v oblasti školství zmìna pomìru uèòù a gymnazistù a propojení
uèòù s firmami dle nìmeckého modelu nebo iniciace Paktu zamìstnanosti, tématu pro veøejnou správu v kadém kraji.
Rada Olomouckého kraje schválila „Podmínky pro podání ádosti obcí o poskytnutí finanèního pøíspìvku z roz12. 12.
poètu Olomouckého kraje na výstavbu a opravy cyklostezek v roce 2014“. Hlavním zámìrem podpory je zvýšení bezpeènosti
cyklistické dopravy a zlepšení dopravní obslunosti vyuitím cyklistické dopravy pøi cestì do zamìstnání, do škol a na úøady, v souladu se
schválenou „Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje“. Pro rok 2014 byl schválen rozpoèet ve výši 5 mil. Kè.
Rada Olomouckého kraje schválila „Pravidla na poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu Olomouckého kraje
12. 12.
na realizaci opatøení pro zvýšení bezpeènosti dopravy na rok 2014“. Cílem programu je nízkonákladové a pøitom efektivní zvýšení
bezpeènosti na silnicích a pøechodech pro chodce. Pro realizaci tìchto opatøení je schválena èástka 3 mil. Kè.
12. 12.
Punè s hejtmanem Olomouckého kraje (Horní námìstí v Olomouci pøed kavárnou Opera). Výtìek z této charitativní
akce poøádané hejtmanem kraje Jiøím Rozboøilem byl vìnován na nákup dárkù pro dìti z dìtských center Pavuèinka Šumperk a Ostrùvek
Olomouc.
13. 12.
Návštìva velvyslance Turecka pana Cihada Erginaye v Olomouci a jeho setkání s námìstky hejtmana Ing. Zdeòkem
Švecem a Ing. Michalem Symerským v sídle Olomouckého kraje. 173
Zpracována „Studie – Rozdìlení Olomouckého kraje na oblasti pro potøeby výbìrového øízení na dopravce
13. 12.
v autobusové dopravì“.
16. 12.
Diskuzní fórum „Optika“ – realizováno sdruením OK4Inovace. Diskutující odborníci se shodli na potøebì zaloení
a rozvoje klastru firem, které pùsobí v Olomouckém kraji v oboru optika. 174
16. 12.
Køesadlo – cena pro obyèejné lidi, kteøí dìlají neobyèejné vìci. Ve spolupráci s Maltézskou pomocí se ve Slavnostní
dvoranì Arcibiskupského paláce v Olomouci konal ji tøetí roèník dobrovolnické ceny „Køesadlo – cena pro obyèejné lidi, kteøí dìlají
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neobyèejné vìci“, v rámci kterého bylo ocenìno 8 osob vìnujících se dobrovolné èinnosti na území Olomouckého kraje. Ocenìní bylo
udìleno v oblastech - sociální sluby, dìti, mláde, volnoèasové aktivity, zdravotnictví, ochrana ivotního prostøedí, humanitární pomoc,
rozvojové projekty a dobrovolní hasièi. S moností nominovat dobrovolníky byly osloveny všechny obce Olomouckého kraje,
poskytovatelé sociálních slueb a široká veøejnost. 175
16.–17. 12. 7. setkání pracovní skupiny Task Force v Bielsko-Biala pro pøípravu budoucího období Operaèního programu
pøeshranièní spolupráce Èeská republika – Polská republika 2014–2020 za úèasti zástupcù Olomouckého kraje.
17. 12.
Jednání Rady Euroregionu Glacensis a Výboru Regional Development Agency v Kostelecké Lhotì za úèasti
zástupce Olomouckého kraje. Zástupci Olomouckého kraje na zasedáních Rady Euroregionu Glacensis a Výboru Regional Development
Agency prosazují zájmy subjektù z Olomouckého kraje, rozhodují ve vìcech realizace jednotlivých projektù sdruení. V roce 2013 se
uskuteènilo ještì dalších pìt zasedání Rady Euroregionu Glacensis a Výboru Regional Development Agency.
18. 12.

KIDSOK vydal první jízdní øády do kapsy pro eleznièní spojení Nezamyslice – Olomouc a Praha – Jeseník.

19.12.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo rozpoèet Olomouckého kraje na rok 2014.

176

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Oblasti podpory Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce
19. 12.
2013 s celkovou alokací 12 mil. Kè.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo „Dohodu o vzájemném spolufinancování Studie øešení dopravní ob19. 12.
slunosti v „hranièních“ oblastech mezi Pardubickým a Olomouckým krajem“. Z dùvodu nepodaøené optimalizace veøejné
dopravy v Pardubickém kraji má Olomoucký kraj velký zájem na maximálním urychlení zpracování studie pro vyøešení mezikrajské dopravní
obslunosti v „hranièních“ oblastech obou krajù.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo „Koncepci optimalizace a rozvoje silnièní sítì II. a III. tøídy Olomouc19. 12.
kého kraje do roku 2020“. Koncepce navrhla seznam akcí, které na základì vyhodnocení multikriteriálním hodnocením doporuèuje
k realizaci v následujících letech. Také pro monost èerpání finanèních prostøedkù z evropských fondù v plánovacím období 2014–2020
v silnièní infrastruktuøe je nezbytné, aby mìl Olomoucký kraj zpracovaný aktuální koncepèní dokument. 177 Ilustraèní foto
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo „ádost Centra slueb pro silnièní dopravu, státní pøíspìvkové orga19. 12.
nizace, Praha, o poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu Olomouckého kraje na poøízení jízdních kol pro dovybavení
dìtských dopravních høiš“. Dopravní výchova dìtí a mládee je jednou ze souèástí prevence v oblasti bezpeènosti provozu
na pozemních komunikacích. Povinnost zabezpeèovat tuto prevenci vyplývá pro krajský úøad ze zákona è. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Zpracována „Studie – Formulace poadavkù na zpracování øešení dopravní obslunosti v hranièních oblastech
20. 12.
mezi Olomouckým a Pardubickým krajem“, která obsahuje podrobný rozbor všech významných oblastí a aspektù, které mají výrazný
vliv a dopad na efektivní zajišování dopravní obslunosti v hranièních oblastech mezi Olomouckým a Pardubickým krajem.
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CONTRIBUTORY ORGANIZATIONS
AND JOINT-STOCK COMPANY
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PØÍSPÌVKOVÉ ORGANIZACE
A AKCIOVÁ SPOLEÈNOST OLOMOUCKÉHO KRAJE
CONTRIBUTORY ORGANIZATIONS AND JOINT-STOCK COMPANY OF THE OLOMOUC REGION
PØÍSPÌVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY
Správa silnic Olomouckého kraje
(organizace zøízena k datu 1. 4. 2002)

Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
e-mail: ssok@ssok.cz, www.ssok.cz

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

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

PØÍSPÌVKOVÉ ORGANIZACE VE ŠKOLSTVÍ
k 31. 12. 2013 zøizoval Olomoucký kraj120 škol a školských zaøízení. Z tohoto poètu je 64 støedních škol, co je více ne 53 %.

Pøehled pøíspìvkových organizací v oblasti školství (poèty škol a školských zaøízení podle stavu k 31. 12. 2013)
Poèet PO zøizovaných
Olomouckým krajem

Typ školy, školského zaøízení
Gymnázia

14

Vyšší odborné a støední odborné školy

4

Støední odborné školy

42

Odborná uèilištì a praktické školy

3

Speciální støední školy

1

Speciální školy

19

Speciální školy a dìtský domov

3

Dìtské domovy

8

Základní umìlecké školy

16

Domy dìtí a mládee, støediska volného èasu

5

Pedagogicko psychologické poradny

1

Jazykové školy

1

Základní školy a mateøské školy

1

Zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù a støedisko slueb školám

1

Školní jídelna

1

PØÍSPÌVKOVÉ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
(funkce zøizovatele od 1. 1. 2003)
Název

Adresa

Webové stránky
E-mail

Zdravotnická záchranná sluba Olomouckého kraje,
pøíspìvková organizace

Aksamitova 8
772 00 Olomouc

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

Odborný léèebný ústav Paseka,
pøíspìvková organizace

Paseka 145
783 97 Paseka

www.olupaseka.cz
e-mail: henarova@olupaseka.cz

Odborný léèebný ústav neurologicko-geriatrický
Moravský Beroun, pøíspìvková organizace

Masarykova 412
793 05 Moravský Beroun

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

Dìtské centrum Ostrùvek,
pøíspìvková organizace

U Dìtského domova 269
779 00 Olomouc

www.dc-ostruvek.cz
e-mail: sekretariat@dc-ostruvek.cz

Dìtské centrum Pavuèinka Šumperk,
pøíspìvková organizace

Dr. E. Beneše 13
787 01 Šumperk

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

Adresa

Webové stránky
E-mail

Vìdecká knihovna v Olomouci
(Ol. kraj ve funkci zøizovatele od 1. 7. 2001)

Bezruèova 3
779 11 Olomouc

www.vkol.cz
info@vkol.cz

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

Námìstí Republiky 5
771 73 Olomouc

www.vmo.cz
vmo@vmo.cz

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

ul. U Hradiska 42/6
779 00 Olomouc

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

Vlastivìdné muzeum Jesenicka,
pøíspìvková organizace (od 1. 1. 2003)

Zámecké námìstí 1
790 01 Jeseník

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

Muzeum Prostìjovska v Prostìjovì,
pøíspìvková organizace (od 1. 1. 2003)
k 1. 1. 2014 zmìna názvu na:
Muzeum a galerie v Prostìjovì

Námìstí T. G. Masaryka
796 01 Prostìjov

www.muzeumpv.cz
muzeumpv@muzeumpv.cz

Muzeum Komenského v Pøerovì,
pøíspìvková organizace (od 1. 1. 2003)

Horní námìstí 7
750 11 Pøerov

www.prerovmuzeum.cz
info@prerovmuzeum.cz

Vlastivìdné muzeum v Šumperku,
pøíspìvková organizace (od 1. 1. 2003)

Hlavní tøída 22
787 31 Šumperk

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

PØÍSPÌVKOVÉ ORGANIZACE V SOCIÁLNÍ OBLASTI
(funkce zøizovatele od 1. 1. 2003)
K 31. 12. 2013 je Olomouckým krajem zøízeno 32 pøíspìvkových organizací pùsobících v sociální oblasti a poskytujících
sociální sluby dle zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních slubách, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Název

Adresa

Webové stránky
E-mail

Domov pro seniory Javorník,
pøíspìvková organizace

Školní 104
790 70 Javorník

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

Domov dùchodcù Kobylá nad Vidnavkou,
pøíspìvková organizace

Kobylá nad Vidnavkou 153
790 65 ulová 1

www.ddkobyla.cz
reditel@ddkobyla.cz

Domov Snìenka Jeseník,
pøíspìvková organizace

Moravská 814/2
790 01 Jeseník 1

www.domovsnezenka.cz
reditelka@domovsnezenka.cz

Støedisko peèovatelské sluby Jeseník,
pøíspìvková organizace

O. Bøeziny 1370
790 01 Jeseník

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

Domov dùchodcù Èervenka,
pøíspìvková organizace

Nádraní 105
784 01 Litovel

www.ddcer.cz
piska@ddcer.cz

Dùm seniorù FRANTIŠEK Námìš na Hané,
pøíspìvková organizace

Komenského 291
783 44 Námìš na Hané

www.ddnamestnahane.cz
reditel@ddnamestnahane.cz

Domov dùchodcù Hrubá Voda,
pøíspìvková organizace

Hrubá Voda 11
783 61 Hluboèky

www.ddhrubavoda.cz
Info@ddhrubavoda.cz

Domov seniorù POHODA Chválkovice,
pøíspìvková organizace

Švabinského 3
772 00 Olomouc-Chválkovice

www.ddol.cz
floder@ddol.cz

Sociální sluby pro seniory Olomouc,
pøíspìvková organizace

Zikova 14
779 00 Olomouc

www.sluzbyproseniory.cz
bohackova@sluzbyproseniory.cz

Vincentinum – poskytovatel sociálních slueb Šternberk,
pøíspìvková organizace

Sadová 7
785 01 Šternberk

www.vincentinum.cz
reditel@vincentinum.cz

Klíè – centrum sociálních slueb,
pøíspìvková organizace

Dolní Hejèínská 28
779 00 Olomouc

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

Nové Zámky – poskytovatel sociálních slueb,
pøíspìvková organizace

Mladeè, Nové Zámky 2
784 01 Litovel

www.novezamky.cz
senk@novezamky.cz
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Název

Adresa

Webové stránky
E-mail

Støedisko sociální prevence Olomouc,
pøíspìvková organizace

Na Vozovce 26
779 00 Olomouc

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

Domov dùchodcù Šumperk,
pøíspìvková organizace

U Sanatoria 25
787 01 Šumperk

www.ddspk.cz
reditelka@ddspk.cz

Domov dùchodcù Libina,
pøíspìvková organizace

Libina 540
788 05 Libina

www.ddlibina.cz
reditel@ddlibina.cz

Domov dùchodcù Štíty,
pøíspìvková organizace

Na Pilníku 222
789 91 Štíty

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

Sociální sluby Šumperk,
pøíspìvková organizace

Kozinova 22/4
787 01 Šumperk

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

Penzion pro dùchodce Loštice,
pøíspìvková organizace

Hradská 113
789 83 Loštice

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

Domov Paprsek Olšany,
pøíspìvková organizace

Olšany 105
789 62 Olšany

www.domovolsany.cz
koubkova@domovolsany.cz

Duha – centrum sociálních slueb Vikýøovice,
pøíspìvková organizace

Krenišovská 224
788 13 Vikýøovice

www.duhacentrumvikyrovice.cz
dc_reditel@cmail.cz

Domov dùchodcù Prostìjov,
pøíspìvková organizace

Nerudova 70
796 01 Prostìjov

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

Domov dùchodcù Jesenec,
pøíspìvková organizace

Jesenec 1
798 53 Jesenec

www.ddjesenec.cz
reditel@ddjesenec.cz

Domov „Na Zámku“,
pøíspìvková organizace

Nám. dìkana Františka Kvapila 17 www.nazamku.eu
798 26 Nezamyslice
jkrejci@nazamku.eu

Sociální sluby Prostìjov,
pøíspìvková organizace

Pod Kosíøem 27
796 01 Prostìjov

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

Centrum sociálních slueb Prostìjov,
pøíspìvková organizace

Lidická 86
796 01 Prostìjov

www.csspv.cz
mcozikova@csspv.cz

Domov pro seniory Radkova Lhota,
pøíspìvková organizace

Radkova Lhota 16
751 14 Døevohostice

www.domovrl.cz
domovrl@volny.cz

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Pøerova,
pøíspìvková organizace

Pavlovice u Pøerova 95
751 12 Pavlovice u Pøerova

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

Domov pro seniory Tovaèov,
pøíspìvková organizace

Nádraní 94
751 01 Tovaèov

www.dstovacov.cz
reditelka@dstovacov.cz

Domov Vìtrný mlýn Skalièka,
pøíspìvková organizace

Skalièka 1
753 52 Skalièka

www.uspskalicka.cz
reditel@uspskalicka.cz

Centrum Dominika Kokory,
pøíspìvková organizace

Kokory 54
751 05 Kokory

www.dominikakokory.cz
reditel@dominikakokory.cz

Domov ADAM Døevohostice,
pøíspìvková organizace

Lapaè 449
751 14 Døevohostice

www.domovadam.cz
reditel@domovadam.cz

Domov Na zámeèku Rokytnice,
pøíspìvková organizace

Rokytnice 1
751 04 Rokytnice

www.usprokytnice.cz
reditelka@domovrokytnice.cz

AKCIOVÁ SPOLEÈNOST OLOMOUCKÉHO KRAJE
Název

Adresa

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc
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Webové stránky
E-mail
red.nok@kr-olomoucky.cz
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HOSPODAØENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
V ROCE 2013
ECONOMIC RESULTS OF THE OLOMOUC REGION
IN THE 2013
V roce 2013 pokraèovalo, tak jako v pøedcházejících letech, dobré hospodaøení vèetnì vytvoøení pøebytku, který bude pouit v roce 2014
zejména na rozvojové aktivity Olomouckého kraje. Financování Olomouckého kraje bylo v roce 2013, stejnì jako v pøedchozích letech,
vícezdrojové – to znamená vlastní pøíjmy (zejména daòové), úèelové dotace ze státního rozpoètu a také zdroje, urèené na pøedfinancování
a spolufinancování výdajù u projektù spolufinancovaných z evropských fondù.
V roce 2013 byla realizována øada investièních akcí za témìø 1 mld Kè, navíc Olomoucký kraj poskytl øadì subjektù pøíspìvek na jejich
projekty, které významnì pomáhají rozvoji Olomouckého kraje.
In 2013, the Region created a surplus from its management, as in previous years, which was primarily allocated in 2014 for development
activities in the Olomouc Region. As in previous years, the Olomouc Region was financed from multiple resources in 2013, 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.

HOSPODAØENÍ KRAJE V ROCE 2013 (v tis. Kè)
schválený rozpoèet

upravený rozpoèet

skuteènost

3 163 190

3 175 684

3 259 322

Nedaòové pøíjmy

241 818

360 859

370 151

Kapitálové pøíjmy

21 000

21 000

4 784

73 669

5 992 204

5 985 377

3 499 677

9 549 747

9 619 634

PØÍJMY
Daòové pøíjmy

Pøijaté dotace
Pøíjmy celkem (bez financování)
FINANCOVÁNÍ (zapojení pøebytku hospodaøení, úvìrù, finanèního vypoøádání)
Pøíjmy celkem

438 877

1 226 462

1 226 462

3 938 554

10 776 209

10 846 096

1 709 842

5 990 435

5 348 945

559 356

1 029 261

931 789

1 540 074

3 573 355

3 572 560

9 456

49 047

48 958

3 818 728

10 642 097

9 902 252

119 826

134 112

138 782

3 938 554

10 776 209

10 041 034

VÝDAJE
Bìné výdaje
Kapitálové výdaje
Neinvestièní pøíspìvky PO
Investièní pøíspìvky PO
Výdaje celkem (bez financování)
FINANCOVÁNÍ (splátky úvìrù)
Výdaje celkem

Pøíjmy
daòové pøíjmy

Výdaje
28,6 %

bìné výdaje

49,9 %
12,3 %

nedaòové pøíjmy

3,0 %

kapitálové výdaje

kapitálové pøíjmy

0,2 %

neinvestièní pøíspìvky PO 35,3 %

pøijaté dotace

53,5 %

Investièní pøíspìvky PO

1,7 %

financování

14,6 %

financování

0,8 %

Výsledek hospodaøení za rok 2013 (pøebytek v tis. Kè)
Pouitelný pøebytek hospodaøení za rok 2013

+ 176 232

Pouitelný pøebytek hospodaøení pøedstavuje èástku po provedení finanèního vypoøádání se státním rozpoètem za rok 2013.
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Výše pøíspìvkù pøíspìvkovým organizacím za rok 2013 (v tis. Kè)
celkem

z rozpoètu
Olomouckého kraje

dotace
ze státního rozpoètu

OBLAST ŠKOLSTVÍ

2 418 812

423 856

1 994 956

neinvestièní pøíspìvek

2 413 823

418 867

1 994 956

Oblast

investièní pøíspìvek

4 989

4 989

0

OBLAST DOPRAVY

557 234

556 807

427

neinvestièní pøíspìvek

527 670

527 553

117

29 564

29 254

310

OBLAST KULTURY

134 973

134 596

377

neinvestièní pøíspìvek

131 506

131 129

377

investièní pøíspìvek

investièní pøíspìvek

3 467

3 467

0

OBLAST SOCIÁLNÍCH VÌCÍ

237 640

234 191

3 449

neinvestièní pøíspìvek

235 608

232 159

3 449

investièní pøíspìvek

2 032

2 032

0

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

272 859

260 155

12 704

neinvestièní pøíspìvek

263 953

251 249

12 704

8 906

8 906

0

investièní pøíspìvek

Výše pøíspìvkù pøíspìvkovým organizacím
oblast školství

65,1 %

oblast dopravy

17,0 %

oblast kultury

3,8 %

oblast sociálních vìcí

7,3 %

oblast zdravotnictví

6,8 %

PØEHLED VÝZNAMNÝCH INVESTIÈNÍCH AKCÍ ROKU 2013
Název investièní akce

Doba trvání (mìsíc/rok)

Cena vèetnì DPH (Kè)

Domov Na zámeèku Rokytnice – Pùdní vestavba, I. etapa

07/2012 – 03/2013

12 354 277,46

Transformace Vincentina Šternberk – byty

02/2013 – 05/2013

3 156 339,00

Nové Zámky – poskytovatel sociálních slueb
– Úprava vnitøních prostor budovy zámku vèetnì vybavení

10/2012 – 06/2013

11 451 130,99
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Název investièní akce

Doba trvání (mìsíc/rok)

Cena vèetnì DPH (Kè)

Rekonstrukce zámeckého parku a jeho zpøístupnìní veøejnosti
– Domov Na zámeèku Rokytnice

11/2011 – 06/2013

6 674 424,92

Nový pavilon areálu Domov seniorù Pohoda Chválkovice

11/2011 – 07/2013

236 192 506,12

Støední prùmyslová škola strojnická, Olomouc, tø. 17. listopadu 49
– Rekonstrukce osvìtlení a elektroinstalace

07/2012 – 08/2013

5 755 294,08

Realizace energeticky úsporných opatøení
– Domov dùchodcù Hrubá Voda

07/2013 – 08/2013

1 547 455,00

Silnice II/150 Èechy, Domaelice – obchvat

02/2012 – 11/2013

376 716 198,00

Dostavba Slovanského gymnázia Olomouc

02/2013 – 07/2013

208 543 012,79

Modernizace dílen a vybavení SŠ eleznièní a stavební, Šumperk

07/2013 – 10/2013

6 377 888,00
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Název investièní akce

Doba trvání (mìsíc/rok)

Cena vèetnì DPH (Kè)

Domov Snìenka Jeseník
– rekonstrukce sociálního zaøízení a vodoléèby

04/2013 – 11/2013

6 806 286,23

Nemocnice Pøerov – modernizace pavilonu operaèních oborù

10/2012 – 11/2013

74 835 626,00

Støední odborná školaa Støední odborné uèilištì zemìdìlské,
– Horní Heømanice 47 – Úpravna a èistírny vod

07/2013 – 12/2013

5 905 001,79

Revitalizace zámeckého parku s pøilehlými plochami v Nových Zámcích

01/2013 – 11/2013

1 052 429,00

Nové Zámky – poskytovatel sociálních slueb
– Komunikace a zpevnìné plochy

01/2013 – 12/2013

4 563 146,60
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V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ BYLY V ROCE 2013 REALIZOVÁNY TYTO
INVESTIÈNÍ A NEINVESTIÈNÍ AKCE:
Odborný léèebný ústav Paseka, pøíspìvková organizace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce èistièky odpadních vod
Zateplení budov B a D
Nákup 15 ks nemocnièních polohovacích postelí s laterálním náklonem
Nákup moèového analyzátoru IRIS iQ200
Nákup kamerového systému oddìlení 6
Nákup elektroléèebného pøístroje BTL-5000
Nákup sprchovacího hydraulického vozíku TM 155000
Nákup parního èistièe Vapor 3000
Nákup stavìcího zvedáku SARA Lite + závìsný pás
Nákup zvedací hygienické idle Calypso
Nákup praèky Industrial Washer FXB240
Nákup elektrického zvedáku Oxfordt Ascend + pøíslušenství
Nákup vany BTL-3000 Sandea s displejem

Odborný léèebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, pøíspìvková organizace:
•
•
•
•
•

Nákup 4 vozíkù pro pøevoz porcované stravy
Nákup 84 tabletù pro podávání porcované stravy
Nákup mulèovaèe
Nákup kopírky Canon
Stavební úpravy ubytovny

Dìtské centrum Ostrùvek, pøíspìvková organizace:
•
•
•
•

Výmìna oken v budovì C, ul. Dolní Hejèínská
Nákup a instalace klimatizace do mléèná kuchynì
Poøízení nábytku do herny do budovy C
Oprava a nátìr fasády budovy B, ul. U Dìtského domova

Dìtské centrum Pavuèinka Šumperk, pøíspìvková organizace:
•
•
•

Oprava fasády na budovì A, ul. Dr. E. Beneše
Výmìna oken III. podlaí budova A
Oprava schodištì a zábradlí v budovì B, ul. Dolnomlýnská

Zdravotnická záchranná sluba Olomouckého kraje, pøíspìvková organizace:
•
•
•
•
•
•
•

Nákup 3 sanitních vozidel
Nákup referenèního vozidla Škody Fabia Combi
Nákup 3 ks sanitních nosítek
Technické zhodnocení – doplnìní kamerového systému
Technické zhodnocení – zabezpeèení poèítaèové sítì
Obratištì vozù Aksamitova, Olomouc I. etapa
Rekonstrukce a dostavba provozního zázemí LZZSK OK hangáru heliport Olomouc, pokraèování akce

Nemocnice Olomouckého kraje, akciová spoleènost:
•

Nákup zdravotnických pøístrojù a vybavení nemocnic Šternberk, Pøerov a Prostìjov.

Støedomoravská nemocnièní, a. s. – Nemocnice Šternberk:
•

Rekonstrukce výtahu – dialýza

Støedomoravská nemocnièní, a. s. – Nemocnice Pøerov:
•
•

Úprava vstupù do pavilonu operaèních oborù
Modernizace pavilonu operaèních oborù, ROP SM

Støedomoravská nemocnièní, a. s. – Nemocnice Prostìjov:
•
•

Rekonstrukce JIP – interna,
Zøízení centra sportovní medicíny.
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2013
Významné projekty Olomouckého kraje za rok 2013 dle oblastí
Altis ski tour o.s. Olomouc
2. roèník Olomoucko – opolské hry v Koutech nad Desnou

Kè
100 000

Èeský èervený køí Olomouc-Øepèín
Realizace série kurzù první pomoci pro èleny a pøíslušníky sloek integrovaného záchranného systému v Olomouckém kraji

90 000

Hasièský záchranný sbor Olomouckého kraje, Olomouc
Krajské kolo soutìe drustev profesionálních a dobrovolných hasièù Ol. a Moravskoslezského kraje v poárním sportu
– stadion TJ Spartak Pøerov

92 863

Jeseníky pøes hranici o.s., Jeseník
Chu Jeseníkù, Chu Hané

50 000

RALLYE REJVÍZ, o. s., Brno
RALLYE REJVÍZ 2013, ZLATÉ SLUCHÁTKO 2013, HELPÍKÙV POHÁR 2013, MUC.RR 2013

300 000

Sdruení cestovního ruchu Jeseníky, Šumperk
Údrba lyaøských bìeckých tras v Jeseníkách

500 000

Sdruení hasièù Èech, Moravy a Slezska okresní sdruení Olomouc
Pøíspìvek na èinnost a významné projekty OSH Olomouc v roce 2013
SPOLEÈNOST VINCENZE PRIESSNITZE, o.s., Jeseník
Vyhlídkový vláèek
OBLAST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE CELKEM

80 000
900 000

2 112 863

Mikroregion Hranicko, Hranice
Dobudování Cyklostezky Beèva po hranice se Zlínským krajem

400 000

OBLAST DOPRAVY A SILNIÈNÍHO HOSPODÁØSTVÍ CELKEM

400 000

Adamec Zdenìk, Drnovice
Penzion Rejvíz – rekonstrukce støechy

250 000

Agentura Lafayette,o.s., Olomouc
Osobnosti Olomouckého kraje

100 000

Arcibiskupství olomoucké, Olomouc
Noc kostelù

50 000

ARKS Plus s.r.o., Olomouc-Hejèín
X. roèník hudebního festivalu „Šternberský kopec”

250 000

ARKS Plus s.r.o., Olomouc-Hejèín
MONUMENTAL OPEN AIR OPERA „PRODANÁ NEVÌSTA” NA HRADÌ

100 000

Association Military Fan – Petr Kuèera, Konice
MILITARY FEST

50 000

Baletní studio pøi Moravském divadle Olomouc
Baletní pohádka „Brouèci” na motivy J. Karafiáta

300 000

Císaøská Slavkovská Garda o.s., Slavkov u Brna
Olmütz 1813

150 000

DESMOS REAL s.r.o., Pavlovièky -Olomouc
Veteran Arena – muzeum historických automobilù Olomouc

400 000

Divadlo Konvikt, o.s., Olomouc
17. mezinárodní festival DIVADELNÍ FLORA

350 000

Divadlo na Šantovce o.p.s.,Olomouc
Divadlo na Šantovce

500 000

Ensemble Damian o.s., Doubravice - Moravièany
Opera Schrattenbach 2013
Evolution Films, s.r.o., Praha
Díra u Hanušovic – realizace výroby celoveèerního filmu reiséra Miroslava Krobota
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Významné projekty Olomouckého kraje za rok 2013 dle oblastí

Kè

FESTA MUSICALE OLOMOUC o.s., Olomouc
Svátky písní Olomouc 2013

80 000

Friendly & Loyal s.r.o., Olomouc-Chválkovice
Koncert Paco de Lucia / Horní námìstí Olomouc

250 000

Historické koèáry MYLORD o.s., Èechy pod Kosíøem
Záchrana a restaurování koèárových „Gala” postrojù

100 000

Láznì Slatinice a.s., Slatinice
Hanácké kulturní léto

100 000

Láznì Teplice nad Beèvou a.s.
Otevøení lázeòské kolonády 2013 (11. kvìtna 2013)

50 000

Libor Gašparoviè - Agentura GALIA, Olomouc
Galerie Patro 2013

350 000

LOVE.FRAME s.r.o., Praha
Krásno – realizace výroby celoveèerního filmu reiséra Ondøeje Sokola

500 000

Matice svatokopecká, Olomouc-Svatý Kopeèek
Dokonèení obnovy vstupního prostoru pøed svatokopeckou bazilikou

100 000
1 000 000

Mìsto Jeseník
Revitalizace areálu bývalého klášteru sv. Voršily - I. etapa
Mìsto Moravský Beroun
Podpora Ol. kraje akcí mìsta Moravský Beroun souvisejících s oslavami 15. výroèí partnerství mezi mìsty
Moravský Beroun a Bieruò

250 000

Mìsto Unièov
Unièov, dìjiny moravského mìsta

200 000

Mìsto Zlaté Hory
Zlaté dny

120 000

Modus Olomuciana o.s., Olomouc
Oslava maršála Radeckého

400 000
80 000

MOTOR expert s.r.o. – divize AGEUM, Pøerov
Rockový Helfštýn 2013
NB Trade, s.r.o., Bohuòovice
Festival Bounty rock cafe open air

150 000

Obec Èechy pod Kosíøem
Venkovní fasáda hasièského muzea v Èechách pod Kosíøem

400 000

Obec Mikulovice
Oslavy 750 let obce Mikulovice

50 000

Obec Oprostovice
Oslava 645 let zaloení obce Oprostovice

50 000

Obec Sobìchleby
645 let Sobìchleby – 660 let Simøe „Sobìchlebské hody vèera a dnes 2013”

80 000

Sdruení D o.s., Olomouc
Dramacentrum Olomouc a sociální prevence formou pøíbìhových dramat

80 000

SPOLEÈNÌ OBÌTEM HOR, pro podporu výstavby lapidária, o.s., Staré mìsto pod Snìníkem
Výstavba památníku obìtem hor na Èervenohorském sedle

50 000

Stopy pamìti, o.s.,Olomouc
STOPY PAMÌTI

100 000

Vojenská nemocnice Olomouc
Klášterní Hradisko – Obnova malíøské výzdoby Kapitulní kaple

200 000

Výstavištì Flora Olomouc, a.s.
Rozkvetlé památky

300 000

idovská obec Olomouc
Památník obìtem holocaustu
OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉÈE CELKEM
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8 030 000
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Významné projekty Olomouckého kraje za rok 2013 dle oblastí
Haná pod Jedovou, o.p.s., Bohuòovice
Tvorba Intergrované strategie území MAS Šternbersko
Hranická rozvojová agentura, sdruení, Hranice
Prodejna certifikovaných produktù MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt
MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hanušovice
Propagace a rozvoj znaèky – „JESENÍKY originální produkt”
Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví) o. s., Èervenka
HANÁ – regionální produkt aneb Hanáci omijó ledasco –zkoste to – III.
OBLAST STRATEGICKÉHO ROZVOJE CELKEM
Èeský tenisový svaz vozíèkáøù, o.s., Brno-abovøesky
SMP WHEELCHAIR CZECH OPEN 2013 – mezin. turrnaj v tenise na vozíku (kategorie IFT2) v Prostìjovì

Kè
120 000
50 000
100 000
50 000

320 000
80 000

Èeský tenisový svaz vozíèkáøù, o.s., Brno-abovøesky
SMP WHEELCHAIR CZECH OPEN 2013 – mezin. turrnaj v tenise na vozíku (kategorie IFT2) v Prostìjovì – navýšení dotace

100 000

DC 90 o.s., Olomouc-Topolany
Zkvalitnìní sociálních slueb revitalizací prostor denního stacionáøe DC 90 o.s.

400 000

ISIS-obèanské sdruení pro pomoc náhradním rodinám, Olomouc-Lazce
Odborné a odlehèovací sluby poskytované náhradním rodinám

100 000

Národní rada osob se zdravotním postiením Èeské republiky o.s., Olomouc
Euroklíè v Olomouckém kraji

400 000

OLiVy o.s., Jeseník
Spoleèný projekt mateøských center Olomouckého kraje zamìøený na podporu èinnosti mateøských center
a rodinných center a vzdìlávání

150 000

Sun Drive Communications s.r.o., Brno-Tuøany
Senior pas

200 000

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Olomouc
Výstava (Ne)viditelná Olomouc

50 000

Univerzita Palackého v Olomouci
Mezinárodní humanitární kongres 2013 v Olomouci

65 000

OBLAST SOCIÁLNÍCH VÌCÍ CELKEM

1 545 000

Atletický klub Prostìjov
Tréninková základna atletického klubu Prostìjov - II. etapa dostavby

200 000

AUTO KLUB DLOUHÁ LOUÈKA
Mezinárodní mistrovství ÈR v motokrosu 14.4.2013 - Dlouhá Louèka, Louèská kotlina
a Mezinárodní mistrovství ÈR v sidecar a ètyøkolkách 29. 6. 2013

150 000

AUTOKLUB Pøerov
Mezinárodního mistrovství Èeské republiky a Zóny Støední Evropy v autokrosu 15. 16. 6. 2013
a Mistrovství Evropy v autokrosu 24. 25. 8. 2013

200 000

Automotoklub ECCE HOMO Šternberk
Rally Jeseníky

100 000

Automotoklub ECCE HOMO Šternberk
ECCE HOMO

500 000

Automotoklub Mohelnice, Mohelnice-Podolí
Velká cena Mohelnice TRUCK TRIAL 2013

60 000

BASKETBAL OLOMOUC s.r.o.,Olomouc-Neøedín
Basketbal v Olomouci

100 000

BK Prostìjov
Podpora basketbalistù

800 000

Cyklistika Unièov, Unièov-Brníèko
Èeský pohár TOI TOI CUP mládee + mui a eny Elite + U23 2013/2014

80 000

Cyklo team KOLARNA o.s., Olomouc
Bìlkovický øetìz

50 000

Výroèní zpráva Olomouckého kraje
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Významné projekty Olomouckého kraje za rok 2013 dle oblastí

Kè

Èeská asociace stolního tenisu, Praha-Bøevnov
GAC World Tour Czech Open, Olomouc 21.–25. 8. 2013

400 000

Dùm dìtí a mládee Olomouc
Ozdravný poznávací pobyt dìtí z Vojvodiny (Republika Srbsko) – letní dìtský tábor

200 000

Ekojoga Èeské republiky o.s., Jeseník
Ekojóga 2013 (investice) – region

50 000

Eurohockeyschool o.s., Pøerov
Poøádání hokejových turnajù pro mláde

50 000
500 000

HC Olomouc – mláde, o.s., Olomouc
Akademie hokejové mládee Olomouckého kraje
Junák – svaz skautù a skautek ÈR, okres Olomouc, Olomouc-Hodolany
Rekonstrukce regionální skautské základny Skautský dùm v olomouckém regionu

90 000

Klub pøátel Hotelové školy Jeseník
Mezinárodní soutì juniorù BACARDI Lázeòský pohár 2013 Jeseník

80 000

Marèan Vladimír, Olomouc
Podpora handicapovaného sportovce na Svìtovém poháru v Bangkoku

50 000

Mikroregion Kosíøsko, Tìšetice
Dostavba turistické rozhledny na vrcholu kopce Velký Kosíø

500 000

MORAVIAN DRAGONS o.s., Pøerov
Pøerovský festival draèích lodí – IX. roèník 15. –16. 6. 2013

80 000

Nosálek Vít, Zábøeh
Podpora závodní èinnosti, udrení dominantního postavení Víta Nosálka v seriálu autokrosových závodù
Mistrovství Evropy a Mezinárodního mistrovstvíÈR
Obèanské sdruení „PØIJDU VÈAS”, Prostìjov
Projekt „Pøijdu vèas” – vybavení hlavního vlakového a autobusového nádraí v Prostìjovì bezpeènostními hodinami
Obec Lhota
Vybudování víceúèelového høištì v obci Lhota
Olomoucká krajská organizace ÈSTV, Olomouc
Podpora pøi zajišování provozu a údrby sportovních a tìlovýchovných zaøízení sport. Klubù
a TJ sdruených v Olomoucké krajské organizaci ÈSTV

100 000

40 000
400 000
3 600 000

PH SPORT & MARKETING s.r.o., Olomouc
Fotbalová škola Romana a Michala Hubníka v areálu SK Sigma Olomouc

100 000

Ricardo - racing team o.s.,Prostìjov
GRAND PRIX Prostìjov - Memoriál Otmara Maleèka

100 000

Sdruení Pohybového studia Lenky Bachové, Jeseník
Úèast maoretek Pohybového studia Lenky Bachové na soutìích v seriálu lMistrovství ÈR
a Mistrovství Evropy v maoretkovém sportu
SK Olomouc Sigma M, Olomouc
Rekonstrukce a dostavba zázemí západní tribuny Androva stadionu v Olomouci
SMASH GYM KICKBOX, o.s., Olomouc
CZECH OPEN 2013 – mezinárodní turnaj v kickboxu
Sokolská upa Severomoravská Zábøeh
Opravy a údrba sportovních a tìlovýchovných zaøízení

50 000

1 000 000
100 000
1 700 000

Sport Management s.r.o., Pøerov
Vyhlášení ankety o nejlepší tenisty ÈR „Zlatý kanár 2013”

300 000

SPORTCLUB AGENTURA 64 OLOMOUC
Olomoucké šachové léto

150 000

Sportovní klub ŠELA SPORT, Pøerov
AUTHOR ŠELA MARATHON 2013 – mezinárodní cyklistický maraton pro širokou veøejnost

100 000

Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci
Prestiní evropský pohár poøádaný Evropskou volejbalovou federací – doprovodné reprezentativní
a charitativní akce k 60. výroèí zaloení SKUP Olomouc

100 000

Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci
CEV Volleyball Challenge Cup 2013

455 000
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Významné projekty Olomouckého kraje za rok 2013 dle oblastí
Tìlocvièná jednota Dubicko
Pøestavba sokolovny na multifunkèní zaøízení, zateplení objektu a zmìna vytápìní – druhá etapa

Kè
900 000

Tìlocvièná jednota Sokol Šumperk
13. Mistrovství svìta IPCA tìlesnì postiených šachistù

80 000

Tìlovýchovná jednota Vodní sporty Litovel
BOBR CUP 2013 – 19. roèník extrémního závodu štafet

100 000

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

700 000

TJ Sokol Horní Moštìnice, o. s.
Mikroregionální víceúèelové sportovištì

150 000

TK PLUS s.r.o., Prostìjov
IFT Super Seniors World Team Championship 2013

1 000 000

TTV Sport Group o.s., Olomouc
5. roèník mezinárodního cyklistického etapového závodu Czech Cycling Tour 2013, Svìtový pohár v silnièní cyklistice

150 000

Václav Janík, Pòovice
Podpora sportovní èinnosti Janík Motorsport (reprezentant ÈR) v sezonì 2013
s moností reprezentace Olomouckého kraje v rámci ÈR i zahranièí

300 000

Veslaøský klub Olomouc
XX. Mezinárodní mistrovství ÈR 2013 v jízdì na veslaøském trenaeru v Olomouci
OBLAST SPORTU CELKEM

50 000

15 965 000

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

100 000

Sluòákov – centrum ekologických aktivit mìsta Olomouce, o.p.s., Horka nad Moravou
Environmentální vzdìlávání pro školy a veøejnost Olomouckého kraje – Sluòákov 2013

800 000

OBLAST VZDÌLÁVÁNÍ CELKEM

900 000

Arak o.p.s., Olomouc-Neøedín
MANDALA: A. kapitola: Liga proti kazu + 2. olomoucká Arakiáda,
B. kapitola: 4. roèník mezinárodní konference „Víme jak na zubní kaz”

300 000

Nadace HAIMAOM, Olomouc
Zakoupení digitálního ultrazvukového systému LANDWIND Mirror 2HD

100 000

Obèanské sdruení LENOCHOD, Olomouc-Èernovír
Fun For Fit

100 000

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM

500 000

Agrární komora Olomouckého kraje, Olomouc
KIS - Krajské informaèní støedisko pro rozvoj zemìdìlství a venkova Olomouckého kraje

250 000

Èeský rybáøský svaz místní organizace Loštice
Modernizace pstruí líhnì a odchovných zaøízení s dopadem na zkvalitnìní ivotního prostøedí

150 000

Èeský rybáøský svaz, místní organizace Domašov nad Bystøicí
Školící a ubytovací základna pstruí líheò Bìlá

250 000

Èeský rybáøský svaz, Místní organizace Olomouc, Olomouc-Chválkovice
Posílení a obnova rybích populací v povodí øeky Moravy

450 000

Èeský svaz chovatelù, Okresní organizace Prostìjov
Klubovna pro Mladé chovatele

50 000

Èeský svaz ochráncù pøírody Regionální sdruení Iris, Prostìjov
Pomáháme pøírodì Olomouckého kraje

40 000

Equine Sport Center Olomouc o.p.s.
Poøádání jezdeckých parkurových závodù
Obèanské sdruení Ryzáèek, Vyšehorky-Líšnice
Èarovná síla konì
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2 000 000
50 000
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Významné projekty Olomouckého kraje za rok 2013 dle oblastí

Kè

WRC Lovecká chata o.s., Olomouc
Bezpeènost mládee nejen v silnièním provozu, ale i pøi jezdeckém sportu 2013

100 000

Zelináøská unie Èech a Moravy, o.s., Olomouc
Podzimní Flora Hortikomplex

50 000

OBLAST IVOTNÍHO PROSTØEDÍ CELKEM

3 390 000

CELKEM

33 162 863

Pøíspìvky poskytnuté Olomouckým krajem v roce 2013
Skuteènost
v tis. Kè

Název
První narozený obèan Olomouckého kraje v roce 2012
Významné projekty Olomouckého kraje

15
33 163

Pøíspìvky do 25 tis.Kè celkem
z toho: oblast školství, mládee a tìlovýchovy
oblast kultury a památkové péèe

12 814
5 792
3 669

oblast sociálních vìcí
oblast dopravy a silnièního hospodáøství
oblast strategického rozvoje kraje
oblast krizového øízení
oblast ivotního prostøedí a zemìdìlství
oblast zdravotnictví
Dotace jednotkám sborù dobrovolných hasièù
Financování základních sloek IZS
Ostatní pøíspìvky
Odstraòování povodòových škod
Pøíspìvek na zateplení a výmìnu oken z rozpoètu Olomouockého kraje
Plán Olomouckého kraje na zmírnìní dopadù hospodáøské krize pøíspìvek na vzdìlávání/rekvalifikaci zamìstnancù
Program obnovy venkova
Studijní stipendium Olomouckého kraje
Finanèní pøíspìvky v oblasti sportu
Evironmentální vzdìlávání, výchova a osvìta
Talent Olomouckého kraje

834
50
69
1 482
697
221
4 965
6 422
45 127
0
0
0
21 537
1 074
33 597
395
156

Uèòovské stipendium
Pøíspìvky divadlùm a filharmoniím
Pøíspìvky vysokým školám

7 910
1 500
10 500

Regionální funkce knihoven
Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji
Obnova staveb drobné architektury místného významu v Olomouckém kraji
Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji
Pøímá podpora významných kulturních akcí
Dotaèní program Olomouckého kraje pro vzdìlávání ve zdravotnictví pro rok 2013
Dotaèní program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2013
Podpora poskytování sociálních slueb
Podpora prevence kriminality

9 000
8 027
1 977
11 312
4 855
400
2 500
5 595
500

Podpora integrace romských komunit
Regionální inovaèní strategie
Cestovní ruch

150
4 968
21 155

Zastupování zájmù Olomouckého kraje v Bruselu
Prostøedky z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodáøské infrastruktury
Pøíspìvky na hospodaøení v lesích

2 388
48 879
10 000

Pøíspìvky obcím na øešení mimoøádných událostí
Program na podprou zaèínajících vèelaøù na území Olomouckého kraje

4 292
313
315 486
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GLOBÁLNÍ GRANTY OLOMOUCKÉHO KRAJE REALIZOVANÉ V RÁMCI
OPERAÈNÍHO PROGRAMU VZDÌLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Název a adresa pøíjemce

Název grantového projektu

Výše
podpory
dle
smlouvy
(v tis. Kè)

Výše
skuteènì
vyplacené
podpory
(v tis. Kè)

OBLAST ŠKOLSTVÍ

554 647,99 513 347,15

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

258 265,66 246 175,44

1

Soukromá støední odborná škola
ivnostenská Pøerov, s.r.o.

Palackého 1380/19,
750 02 Pøerov 1-Mìsto

Implementace nových vyuèovacích metod
a forem výuky na SSOŠ Pøerov

8 271,19

7 882,92

2

Gymnázium, Olomouc-Hejèín,
Tomkova 45

Tomkova 45,
779 00 Olomouc-Hejèín

Studujeme modernì a dvojjazyènì

2 967,23

2 177,05

3

Základní škola Bílá Lhota, okres
Olomouc, pøíspìvková
organizace

Bílá Lhota 56,
783 21 Bílá Lhota

Nové vyuèovací metody, organizaèní formy,
výuková èinnost, jazyková podpora a
praktické vyuití ICT na ZŠ Bílá Lhota

1 969,90

1 879,09

4

Støední odborná škola a Støední
odborné uèilištì, Unièov,
Moravské nám. 681

Moravské nám. 681,
783 91 Unièov

Moderní absolvent strojírenství

9 788,84

9 506,77

5

Støední prùmyslová škola
strojnická, Olomouc,
tø. 17. listopadu 49

tø. 17. listopadu 49,
772 11 Olomouc

Digitální projektování ve strojírenství

6 601,53

6 431,50

6

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

E-learning na støední zdravotnické škole

5 243,83

4 754,98

7

Reálné gymnázium a základní
škola mìsta Prostìjova,
Studentská ul. 2

Modernì a tvoøivì – implementace školního
vzdìlávacího programu s vyuitím digitalizace a ICT na RG a ZŠ mìsta Prostìjova

2 309,29

2 305,62

8

Slovanské gymnázium, Olomouc, tø. Jiøího z Podìbrad 13,
771 11 Olomouc
tø. Jiøího z Podìbrad 13

Fyzika a chemie kolem nás

2 914,65

2 842,89

9

Støední škola designu a módy,
Prostìjov

Odborná výuka v odìvnictví – novì,
atraktivnì, modernì

9 055,71

7 991,11

10

Boetìchova 3,
Vyšší odborná škola a Støední
prùmyslová škola elektrotechnic- 770 00 Olomouc
ká, Olomouc, Boetìchova 3

Technická angliètina pro støední
prùmyslové školy se zamìøením
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 pøípadových studií
z úèetnictví a odborných pøedmìtù vèetnì
jejich øešení a certifikace získaných znalostí

2 306,26

2 273,26

12

Støední odborné uèilištì Litovel,
Komenského 677

Komenského 677,
784 01 Litovel

Škola mixologie

3 538,21

3 497,53

13

Boetìchova 3,
Vyšší odborná škola a Støední
prùmyslová škola elektrotechnic- 772 00 Olomouc
ká, Olomouc, Boetìchova 3

Digitální škola: ICT ve výuce technických
pøedmìtù

18 000,00

17 642,02

14

Gymnázium Jiøího Wolkera,
Prostìjov, Kollárova 3

Kollárova 3/2602,
796 01 Prostìjov

Student na prahu 21. století – vyuití ICT
ve vyuèování matematiky na gymnáziu

4 371,21

4 327,89

15

Mìsto Jeseník

Masarykovo námìstí
1/167, 790 01 Jeseník

Zvyšování kvality ve vzdìlávání a zavádìní
evaluaèních nástrojù

8 017,70

7 888,18

16

Univerzita Palackého v Olomouci Køíkovského 8,
779 00 Olomouc

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

Asistenèní centrum, a. s.

Sportovní 3302,
434 01 Most

Aktivní motivace ákù ZŠ = jistota pro
budoucnost øemesel

15 104,08

15 092,15

19

Základní škola a Mateøská škola
Potštát, okres Pøerov

Školní 76,
753 62 Potštát

Technické a jazykové vzdìlávání ZŠ
Potštát: energetikou k udritelnému rozvoji

3 576,19

3 560,19
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Studentská ul. 2,
796 01 Prostìjov
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Regionální evaluaèní centrum

8 453,64

8 205,35

Jurikova 588,
753 01 Hranice

Uèení nás bude více bavit aneb moderní
výuka oboru lesnictví prostøednictvím ICT

4 774,68

4 621,85

Støední škola polygrafická, Olomouc, Støední Novosadská 55

Støední Novosadská 55,
779 00 Olomouc

Podpora vzdìlávání pro práci s digitální
fototechnikou

1 360,98

1 323,12

23

Gymnázium Jana Blahoslava a
Støední pedagogická škola,
Pøerov, Denisova 3

Denisova 2390/3,
751 52 Pøerov

Výuka znakové øeèi na Gymnáziu Jana
Blahoslava a Støední pedagogické škole
v Pøerovì

1 973,61

1 906,99

24

Gen. Krátkého 950/1,
Vyšší odborná škola a Støední
prùmyslová škola, Šumperk, Gen. 787 29 Šumperk
Krátkého 1

Standardizace ICT výuky

2 618,44

2 520,83

25

Základní škola a mateøská škola
T. G. Masaryka Brodek u Konice,
pøíspìvková organizace

Vyuití multimediálních nástrojù pro rozvoj
klíèových kompetencí ákù ZŠ Brodek u
Konice

1 536,45

1 536,00

26

Základní škola a mateøská škola Zábøeská 143,
Dubicko, pøíspìvková organizace 789 72 Dubicko

Modernizace uèebních opor, vzdìlávacích
metod a organizaèních forem výuky
s dùrazem na vyuití ICT

1 229,80

1 229,54

27

Základní škola a mateøská škola
Lobodice, pøíspìvková
organizace, Lobodice 39

Lobodice 39,
751 01 Lobodice

I cesta mùe být cíl

1 945,00

1 938,26

28

Sluòákov – centrum
ekologických aktivit mìsta
Olomouce, o.p.s.

Skrbeòská 699/70,
785 35 Horka nad
Moravou

Environmentální inspirace do škol (Pøírodì
OK 2)

6 258,28

5 515,22

29

Základní škola a Mateøská škola
Údolí Desné, Drustevní 125,
Rapotín

Drustevní 125,
788 14 Rapotín

Rozvoj a inovace ICT vzdìlávání
ve svazkové škole obcí Údolí Desné

4 895,07

4 321,15

30

Gymnázium Jana Blahoslava a
Støední pedagogická škola,
Pøerov, Denisova 3

Denisova 2390/3,
751 52 Pøerov

Zkvalitòování nástrojù a metod výuky dìjin
umìní na Gymnáziu Jana Blahoslava
a Støední pedagogické škole v Pøerovì

1 564,91

1 533,12

31

Støední škola polytechnická,
Olomouc, Rooseveltova 79

Rooseveltova 472/79,
779 00 Olomouc

Obnova a modernizace technických
oborù v Olomouckém kraji

5 131,66

4 879,37

32

Gymnázium Jiøího Wolkera,
Prostìjov, Kollárova 3

Kollárova 2602/3,
796 01 Prostìjov

Nové formy výuky s podporou ICT

4 914,11

4 654,38

33

Støední škola automobilní
Prostìjov, s.r.o.

Vápenice 2977/9,
796 01 Prostìjov

Inovace uèebních pomùcek pro zvýšení
uplatnitelnosti oborù automechanik
a autoklempíø na trhu práce

2 929,04

2 870,66

34

Støední škola technická, Pøerov,
Kouøílkova 8

Kouøílkova 1028/8,
750 02 Pøerov

Inovace výuky technických pøedmìtù
pro zvyšování konkurenceschopnosti ákù

5 444,64

5 416,18

35

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

Jaselská 832,
753 01 Hranice

Zavádìní modulových vzdìlávacích
programù orientovaných na vytváøení
kompetencí ákù do systému vzdìlávání

3 316,28

3 304,42

36

Statutární mìsto Olomouc

Horní námìstí 583,
779 00 Olomouc

Dejme šanci pøírodì – Interaktivní výuka
pøírodovìdných pøedmìtù na ZŠ

8 614,50

8 096,82

37

Jeseníky – Sdruení 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 Mateøská škola Lidická 396/9,
Horka nad Moravou, pøíspìvková 783 35 Horka nad
Moravou
organizace

NAjdi si své místo v IVOtì cestou
udritelného rozvoje plus

2 200,94

1 401,08

39

Základní škola a Mateøská škola Sobìchleby, pøíspìvková organizace

MAKOVICE – moderní venkovská škola

1 211,16

1 206,29

20

SCHOLA SERVIS – zaøízení pro dal- Palackého 150/8,
796 01 Prostìjov
ší vzdìlávání pedagogických pracovníkù a støedisko slueb školám,
Prostìjov, pøíspìvková organizace

21

Støední lesnická škola, Hranice,
Jurikova 588

22

88

Brodek u Konice 265,
798 46 Brodek u Konice

Sobìchleby 198,
753 54 Sobìchleby
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40

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka
Èecha 683

Svatopluka Èecha 586,
752 01 Kojetín

Zavádìní nových metod vycházejících
z právní praxe ve výuce spoleèenskovìdních pøedmìtù, chemie a biologie
na støedních školách Olomouckého kraje

4 272,29

4 230,60

41

Obchodní akademie, Mohelnice,
Olomoucká 82

Olomoucká 389/82,
789 85 Mohelnice

Ekonomické kompetence v obèanském
ivotì

6 017,46

5 031,39

42

Gymnázium, Hranice,
Zborovská 293

Zborovská 293,
753 11 Hranice

Pøírodní vìdy modernì a interaktivnì

2 774,01

2 773,85

43

Slovanské gymnázium, Olomouc, tø. Jiøího z Podìbrad 13,
771 11 Olomouc
tø. Jiøího z Podìbrad 13

Uème se novì

2 737,18

2 732,38

44

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Palackého 1381/25,
750 02 Pøerov I – Mìsto

Pøíprava na vysoké školy technických
oborù

2 365,97

2 363,75

45

Gymnázium, Šternberk, Horní
námìstí 5

Horní námìstí 5,
785 01 Šternberk

Moderní škola

1 833,82

1 717,98

46

Základní škola Milady Petøkové
Velký Týnec

Pøíèná 326,
783 72 Velký Týnec

Interaktivita a e-learning – progresivní
nástroje moderního vzdìlávání

1 961,35

1 924,12

47

Cyrilometodìjské gymnázium
a mateøská škola v Prostìjovì,
Komenského 17, Prostìjov

Komenského 17,
796 01 Prostìjov

Centrum podpory etické výchovy
v Olomouckém kraji

4 063,37

3 780,50

48

Støední škola technická, Pøerov,
Kouøílkova 8

Kouøílkova 8,
750 02 Pøerov

Inovace technických oborù – autodiagnostiky, mechatroniky a optiky na SŠT Pøerov

3 115,16

3 084,15

49

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

Bartošova 24,
750 02 Pøerov

Zavádìní nových vyuèovacích metod
vyuívajících ICT pøi výuce pøedmìtù
na OA Pøerov

1 476,70

1 461,21

50

Støední škola gastronomie
a slueb, Pøerov, Šíøava 7

Šíøava 7,
750 02 Pøerov

Výuka anglického jazyka s interaktivní tabulí
a e-learningem

1 041,08

1 041,02

51

Gymnázium, Olomouc,
Èajkovského 9

Èajkovského 9,
779 00 Olomouc

Fyzika na scénì – exploratorium pro áky
základních a støedních škol

2 916,62

2 114,69

52

Slovanské gymnázium, Olomouc, tø. Jiøího z Podìbrad 13,
771 11 Olomouc,
tø. Jiøího z Podìbrad 13

Inovace výuky spoleèenských vìd

2 287,50

2 222,72

53

Støední škola polytechnická,
Olomouc, Rooseveltova 79

Modulová výuka diagnostiky osobních aut
na SŠPROOL

2 593,07

2 456,55

54

Univerzita Palackého v Olomouci Køíkovského 8,
779 00 Olomouc

PROŠ – programování do škol

4 574,13

4 480,51

55

Základní škola a Mateøská škola
Údolí Desné, Drustevní 125,
Rapotín

Inovace jazykového vzdìlávání na ZŠ
a MŠ Údolí Desné

2 763,21

2 176,89

56

Støední prùmyslová škola, Pøerov, Havlíèkova 2,
750 02 Pøerov
Havlíèkova 2

Digitální škola II – podpora vyuití ICT ve výuce technických a všeobecných pøedmìtù

5 571,69

5 431,56

57

PPŠ – institut celoivotního
vzdìlávání Pøerov, s.r.o.

Palackého 1380/19,
750 02 Pøerov

Vyuití ICT technologií pøí výuce
projektového øízení

3 869,49

3 861,95

58

Gymnázium, Olomouc,
Èajkovského 9

Èajkovského 9,
779 00 Olomouc

Rozvoj klíèových kompetencí ákù v oblasti
informaèních technologií pøí výuce
projektového øízení

3 993,30

3 936,43

93 597,88

87 461,01

899,02

898,90

Rooseveltova 472/79,
779 00 Olomouc

Drustevní 125,
788 14 Rapotín

Globální grant „Rovné pøíleitosti dìtí a ákù, vèetnì dìtí a ákù se speciálními vzdìlávacími
potøebami v Olomouckém kraji” (oblast podpory 1.2)
59

Støední škola sociální péèe a
slueb, Zábøeh, nám. 8. kvìtna 2

nám. 8. kvìtna 2,
789 01 Zábøeh

Zlepšení výuky autoškoly u ákù se speciál.
vzdìlávacími potøebami prostøednictvím ICT

60

Odborné uèilištì a Praktická
škola, Lipová-láznì 458

Lipová-láznì 458,
790 61 Lipová-láznì

Zpøístupnìní ICT a CAD systémù i ákùm
se speciálními vzdìlávacími potøebami

2 805,48

2 454,11

61

Liberix, o. p. s.

Kateøinská 107/5,
772 00 Olomouc

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé
áky

7 197,82

6 963,56
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62

Církevní gymnázium Nìmeckého
øádu, spol. s r.o.

Nešverova 693/1,
779 00 Olomouc

Nová cesta

9 090,87

8 962,25

63

Základní škola a Mateøská škola
Pøerov – Pøedmostí, Pøerov,
Pod skalkou 11

Pod Skalkou 11,
751 24 Pøerov

Mateøídouška bez bariér

2 842,41

2 544,54

64

Gymnázium Jakuba Škody,
Pøerov, Komenského 29

Komenského 29,
750 02 Pøerov

Zkvalitnìní pøíprav matematických talentù
základních a støedních škol Olomouckého
kraje

3 958,13

3 953,31

65

EUFORALL o. s.

Švédská 413/8,
779 00 Olomouc

Vzdìlávání pro budoucnost v
Olomouckém kraji

4 928,26

4 349,31

66

Základní škola Unièov, Haškova
211, okres Olomouc

Haškova 211,
783 91 Unièov

Podpora ákù se zvýšeným rizikem
školního selhávání získáním strategií uèení
s podporou patronské sluby

2 515,19

2 008,14

67

Základní škola a mateøská škola
Prostìjov, Kollárova ul. 4

Kollárova 2596/4,
796 01 Prostìjov

Nastavení rovných pøíleitostí pro áky
s SPU ze specializovaných tøíd pøi
pøechodu na novou školu

815,84

797,65

68

Švehlova støední škola, Prostìjov, nám. Spojencù 17,
796 01 Prostìjov
nám. Spojencù 17

Zkvalitnìní výuky technických oborù za
pomoci multimediálního e-learningového
systému

3 284,05

3 283,05

69

Základní škola prof. Z. Matìjèka
Olomouc, Svatoplukova 11

Svatoplukova 65/11,
779 00 Olomouc

Zavedení metod a forem výuky pomocí ICT
pro áky 6. a 7. roèníkù ZŠ se speciálními
vzdìlávacími potøebami

4 281,24

4 177,05

70

Základní škola a Dìtský domov,
Zábøeh, Sušilova 40

Sušilova 1912/40,
789 01 Zábøeh

Nové formy výuky pro podporu áka na
trhu práce opouštìjícího ZŠ praktickou
a ZŠ speciální

5 921,15

5 874,74

71

PONTIS Šumperk o.p.s.

Temenická 2620/5,
787 01 Šumperk

Znáš mì 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 áky

4 211,44

4 203,38

73

Støední škola, Základní škola a Ma- Hanácká 145/3,
787 01 Šumperk
teøská škola Šumperk, Hanácká 3

Zahrada pøátelství a porozumìní

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. Pøerovského povstání PROÈ – Pøíbìhy Rozprávìjící O Èlovìku
1, 750 02 Pøerov

1 463,62

1 352,29

76

Základní škola Kojetín, Sladovní
492

Sladovní 492,
752 01 Kojetín

Etická výchova, Finanèní gramotnost a
Pøedprofesní pøíprava v základní škole
praktické

1 499,55

1 447,09

77

Gymnázium Jana Blahoslava
a Støední pedagogická škola,
Pøerov, Denisova 3

Denisova 2390/3,
751 52 Pøerov

Vyhledávání a podpora talentù z øad
sociokulturnì znevýhodnìných ákù

1 893,76

1 608,02

78

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

U Beèvy 2883/2,
750 00 Pøerov

Zvyšování kvality výuky prostøednictvím ICT
pro áky se speciálními vzdìlávacími
potøebami

1 936,23

1 811,80

79

Dùm dìtí a mládee Olomouc

tø. 17. listopadu 47,
771 74 Olomouc

Cesta do minulosti

3 609,95

3 460,69

80

Centrum pro veøejnou politiku

Výjezdová 510,
190 11 Praha 10

Tvorba metodiky na poskytování vèasné
péèe dìtem se sociokulturním znevýhodnìním a její implementace do MŠ

1 385,76

957,82

81

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4,
779 00 Olomouc
Hálkova 4, pøíspìvková
organizace

Zvyšování kvality vzdìlávání mimoøádnì
nadaných dìtí na 1. stupni ZŠ

2 810,14

2 786,62
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82

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

Jaselská 832,
753 01 Hranice

Podpora vzdìlávání ákù se specifickými
poruchami uèení a ákù mimoøádnì
nadaných

1 927,30

1 919,60

83

Základní škola Pøerov, Boeny
Nìmcové 16

Boeny Nìmcové
101/16,
750 02 Pøerov

ZŠ Boeny Nìmcové – centrum podpory
ákù ze sociokulturnì znevýhodnìného
prostøedí

2 218,94

2 184,18

84

Základní škola a Dìtský domov
Zábøeh, Sušilova 40, 789 01
Zábøeh

Sušilova 40,
789 01 Zábøeh

Jde to i jinak – inkluzivní vzdìlávání dìtí
a mládee z DD

2 859,38

2 778,79

85

Základní škola pro áky se
specifickými poruchami uèení
a mateøská škola logopedická
Schola Viva, o.p.s.

Erbenova 16,
787 01 Šumperk

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

2 988,17

2 305,52

86

Odborné uèilištì, Uèilištì
a Praktická škola, Mohelnice

Vodní 27,
789 85 Mohelnice

Inovace vzdìlávacích aktivit ve výuce jazykù
a dalších pøedmìtù pro áky se SVP na OU
a PRŠ Mohelnice

2 273,13

2 165,24

87

Základní škola a støední škola
Pomnìnka o.p.s.

Šumavská 13,
787 01 Šumperk

Za spoleèným cílem

867,16

790,62

88

Støední škola, Základní škola a Ma- Hanácká 3,
787 01 Šumperk
teøská škola Šumperk, Hanácká 3

PRO – program podpory profesní orientace ákù ZŠ se speciálními potøebami

1 450,84

1 329,13

89

MM solution s.r.o.

Holická 1173/49a,
779 00 Olomouc

Mladý vìdec

2 256,89

1 672,64

90

Základní škola Lipník nad
Beèvou, Osecká 301

Osecká 301,
751 31 Lipník nad
Beèvou

Zavádìní a ovìøování inovativních systémù
práce s dìtmi se sociokulturním
znevýhodnìním v pøípravné tøídì

958,80

958,77

91

JŠ Miramare, s.r.o.

Masarykova 37,
602 00 Brno

Uplatòování nových forem a metod pøi
vzdìlávání dìtí a ákù s dyslexií, dysgrafií
a dysortografií

2 056,00

2 047,00

Globální grant „Další vzdìlávání pracovníkù škol a školských zaøízení
v Olomouckém kraji” (oblast podpory 1.3)

117 301,05 103 344,43

92

Cyrilometodìjské gymnázium
v Prostìjovì

Komenského 1592/17,
796 01 Prostìjov

Akademie rozvoje klíèových kompetencí
pedagogù

3 497,69

3 414,53

93

Gymnázium Jana Blahoslava a
Støední pedagogická škola,
Pøerov, Denisova 3

Denisova 3,
751 52 Pøerov

Øízení lidských zdrojù – od vykonavatele
k lídrovi

2 579,87

2 439,05

94

Gymnázium Jiøího Wolkera,
Prostìjov, Kollárova 3

Kollárova 3,
796 01 Prostìjov

Pohyb pro všechny – více motivace, ádný
závod, ádná diskriminace

4 094,06

4 058,04

95

Obchodní akademie, Olomouc,
tø. Spojencù 11

tø. Spojencù 11,
779 00 Olomouc

Ekonomické procesy v podniku názornì
a zajímavì

2 029,55

1 721,95

96

Poèítaèová sluba s.r.o.

Stupkova 413/1a,
779 00 Olomouc

QUIDO – Zdokonalení kompetencí
v oblasti ICT a P u pedagogù v Olomouckém kraji

7 429,37

6 530,12

97

SCHOLA SERVIS – zaøízení pro
další vzdìlávání pedagogických
pracovníkù a støedisko slueb
školám, Prostìjov, pøíspìvková
organizace

Palackého 150/8–10,
796 01 Prostìjov

Výtvarná výchova novì, ale jak? Pracovní
díla

5 846,52

4 710,44

98

SPORT A VÌDA

Èeskobratrská 35,
796 01 Prostìjov

Prohlubování znalostí vyuèujících tìlesné
výchovy na základních, støedních školách
a ŠMVZP Olomouckého kraje a zavádìní
nových poznatkù do výuky v kontextu
moderních trendù v tradièních zemích
Evropské unie

6 008,70

5 373,00
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Šíøava 7,
750 02 Pøerov

Specializace uèitelù odborného výcviku
a odborných pøedmìtù ve slubách

2 992,39

2 893,50

110 Univerzita Palackého v Olomouci

Køíkovského 8,
771 47 Olomouc

Rozvoj ICT kompetencí pedagogických
pracovníkù Olomouckého kraje pomocí
e-learningu

3 961,01

3 935,68

101 Vyšší odborná škola a Støední
prùmyslová škola
elektrotechnická, Olomouc,
Boetìchova 3

Boetìchova 3,
779 00 Olomouc

E-learningové studijní opory s notebookem
pro úèastníky

3 129,21

3 123,16

102 Základní škola a Mateøská škola
Pøerov, Malá Dláka 4

Malá Dláka 589/4,
750 02 Pøerov

Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníkù v oblasti jazykového vyuèování ákù
se speciálními vzdìlávacími potøebami

1 509,06

1 459,05

103 Gymnázium Jiøího Wolkera,
Prostìjov, Kollárova 3

Kollárova 3,
796 01 Prostìjov

Uème fyziku jinak! – Modernizace
výukových metod v zrcadle kurikulární
reformy fyzikálního vzdìlávání

3 743,03

3 725,80

104 Gymnázium, Olomouc-Hejèín,
Tomkova 45

Tomkova 45,
779 00 Olomouc

Aplikace cizojazyèných prvkù ve výuce
vybraných pøedmìtù na støedních školách

4 172,20

3 877,30

Rozvoj psychosociálních dovedností
pedagogù a øídících pracovníkù škol,
zvyšování kvality klientského servisu škol

4 405,58

3 864,85

99

Støední škola gastronomie
a slueb, Pøerov, Šíøava 7

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

Palackého tø. 22,
612 00 Brno

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

2 233,01

2 010,55

107 NET UNIVERSITY s.r.o.

U Cukrovaru 672/5A,
779 00 Olomouc

Nebezpeèné komunikaèní jevy pro uèitele
se zamìøením na kyberšikanu,
kyberstalking, kybergrooming a další
sociálnì-patologické jevy

3 582,58

3 211,41

108 SCHOLA SERVIS – zaøízení pro
další vzdìlávání pedagogických
pracovníkù a støedisko slueb
školám, Prostìjov, pøíspìvková
organizace

Palackého 150/8–10,
796 01 Prostìjov

Odborný rùst pedagoga aneb úspìšné
zvládnutí nových pedagogických
dovedností

5 960,71

5 237,78

109 Slovanské gymnázium, Olomouc,
tø. Jiøího z Podìbrad 13

tø. Jiøího z Podìbrad 13,
771 11 Olomouc

Rozvoj profesních kompetencí uèitelù
fyziky základních a støedních škol
v Olomouckém kraji

4 480,99

4 231,64

Další vzdìlávání pedagogù Olomouckého
kraje – komplexní environmentální výchova
modernì

3 117,47

2 161,41

110 Sluòákov – centrum ekologických Skrbeòská 669/70,
783 35 Horka nad
aktivit mìsta Olomouce,
Moravou
o.p.s.
111 Støední odborná škola
gastronomie a potravináøství,
Jeseník, U Jatek 8

U Jatek 916/8,
790 01 Jeseník

Zdokonalovací odborné kurzy

2 586,80

2 140,09

112 Støední prùmyslová škola
strojnická, Olomouc, tø. 17.
listopadu 49

tø. 17. listopadu 49,
772 11 Olomouc

Dalším vzdìláváním pedagogických
pracovníkù ke zvýšení kvality výuky
na školách v Olomouckém kraji

2 780,77

2 657,95

Inovativní vzdìlávání vychovatelù domovù
mládee

1 992,45

1 557,77

Pöttingova 27,
113 Støední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická 771 00 Olomouc
Emanuela Pöttinga, Olomouc,
Pöttingova 2
114 Støední zdravotnická škola,
Prostìjov, Vápenice 3

Vápenice 3,
796 01 Prostìjov

Další vzdìlávání pro pracovníky škol
a školských zaøízení v OK v oblasti
integrovaného záchranného systému

3 011,61

2 823,30

115 Univerzita Palackého v Olomouci

Køíkovského 8,
771 47 Olomouc

Stimulace profesního potenciálu
výchovných pracovníkù v Olomouckém
kraji

1 909,71

1 842,52
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116 Akademie Jana Amose
Komenského, oblast Šumperk

nám. Míru 4,
787 01 Šumperk

Výuka anglického jazyka pro uèitele
mateøských škol a uèitele 1. stupnì
základních škol v okrese Šumperk

2 864,57

2 578,11

117 EDUKOL vzdìlávací a
poradenské sdruení s.r.o.

Køemelná 443/30,
783 36 Køelov-Bøuchotín

DVPP v projektovém øízení za vyuití
e-aplikace

2 855,68

2 155,44

118 Obchodní akademie, Prostìjov,
Palackého 18

Palackého 18,
796 01 Prostìjov

Vzdìlávání pedagogù základních škol
v oblasti finanèní gramotnosti

1 330,39

1 329,18

119 ORE-institut, o.p.s.

Dolní námìstí 194/7,
772 00 Olomouc

Na jedné lodi

2 804,62

1 575,65

120 SCHOLA SERVIS – zaøízení pro
další vzdìlávání pedagogických
pracovníkù a støedisko slueb
školám, Prostìjov, pøíspìvková
organizace

Palackého 150/8–10,
796 01 Prostìjov

Jak uèit etickou výchovu

2 952,98

2 915,08

121 SCHOLA SERVIS – zaøízení pro
další vzdìlávání pedagogických
pracovníkù a støedisko slueb
školám, Prostìjov, pøíspìvková
organizace

Palackého 150/8–10,
796 01 Prostìjov

Výtvarné dílny nejen pro uèitele výtvarné
výchovy

3 397,24

3 057,51

122 Støední odborná škola
gastronomie a potravináøství,
Jeseník, U Jatek 8

U Jatek 916/8,
790 01 Jeseník

Zdokonalovací odborné kurzy II

2 332,16

1 705,90

123 Støední odborná škola Litovel,
Komenského 677

Komenského 677,
784 01 Litovel

Vzdìlávání pedagogických pracovníkù
odborných pøedmìtù slubových oborù
zamìøené na nové trendy v gastronomii

2 505,97

1 883,50

124 Univerzita Palackého v Olomouci

Køíkovského 8,
771 47 Olomouc

Tvorba a realizace kurzù zamìøených na
práci s áky se speciálními vzdìlávacími
potøebami pro pedagogické pracovníky
støedních škol a druhého stupnì
základních škol

3 248,96

2 428,07

125 EUFORALL o. s.

Švédská 413/8,
779 00 Olomouc

Moderní trendy ve vzdìlávání

1 461,45

1 460,58

126 Gymnázium, Olomouc,
Èajkovského 9

Èajkovského 9/68,
779 00 Olomouc

DVPP v projektovém øízení v Olomouckém kraji

2 949,60

1 758,84

127 Støední škola zemìdìlská,
Olomouc, U Hradiska 4

U Hradiska 4,
779 00 Olomouc

DVPP zamìøené na vyuívání ICT
a moderní pedagogické metody
projektového vyuèování v praxi
pedagogických pracovníkù Støední školy
zemìdìlské, Olomouc, U Hradiska 4

1 543,08

1 495,69

85 483,39

76 366,27

4 449,02

4 066,90

659,86

597,22

Globální grant „Podpora nabídky dalšího vzdìlávání v Olomouckém kraji”
(oblast podpory 3.2)
128 B.I.B.S., a.s.

Lidická 960/81,
602 00 Brno

Zvyšování manaerských kompetencí
pracovníkù nemocnic Olomouckého kraje

129 Èeský nanotechnologický klastr,
drustvo

Mozartova 178/12,
779 00 Olomouc

Vzdìlávání øídících pracovníkù podnikù
v oblasti nanotechnologií a nanomateriálù za
úèelem zvýšení profesní odbornosti

130 EUFORALL o. s.

Švédská 413/8,
779 00 Olomouc

Moderní trendy vzdìlávání pedagogických
pracovníkù pùsobících v ústavní výchovì

3 223,36

2 497,44

131 GLOBCOM spol. s r.o.

nám. 14. øíjna 1307/2,
150 00 Praha

Další vzdìlávání pro rozvoj manaerských
a ICT dovedností

3 216,26

3 152,85

132 Jeseníky – Sdruení cestovního
ruchu

Kladská 1,
787 01 Šumperk

Další vzdìlávání pro rozvoj cestovního
ruchu v Jeseníkách: reflexe vzdìlávacích
potøeb pracovníkù v cestovním ruchu

3 392,08

3 241,07
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133 Kariérový a personální servis s.r.o.

Na Støelnici 343/48,
779 00 Olomouc

Lidský faktor v dopravì

1 956,09

1 601,21

134 METODICA, institut pro další
vzdìlávání

Palackého tø. 22,
612 00 Brno

„E-learning je mrtev… A ije blended –
learning” – Podpora vzdìlávání lektorù
DPV v oblasti vyuití E-learningu a blended
learningu v Olomouckém kraji

3 063,19

2 284,49

135 Regionální agentura pro rozvoj
støední Moravy

Horní nám. 5,
772 00 Olomouc

Další vzdìlávání v dovednostech
souvisejících s projektovým øízením

3 507,50

3 329,69

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

Jaselská 832,
753 01 Hranice

Škola – centrum celoivotního uèení:
vzdìlávání dospìlých v cestovním ruchu

1 994,78

1 876,55

137 Støední škola polytechnická,
Olomouc, Rooseveltova 79

Rooseveltova 79,
779 00 Olomouc

Profesní kvalifikace v systému modulárního
dalšího vzdìlávání

4 959,28

4 824,39

138 ECS Eurofinance, s.r.o.

Mimoòská 3223,
470 01 Èeská Lípa

Vytvoøení a ovìøení nových vzdìlávacích
programù („Ekonomické myšlení pro liniové
manaery“ a „Specialista investic –
investièák“) pro úèastníky dalšího
vzdìlávání v Olomouckém kraji

729,97

728,81

139 EDUKOL vzdìlávací a
poradenské sdruení s.r.o.

Køemelná 443/30,
783 36 Køelov-Bøuchotín

E-learningové vzdìlávací kurzy

3 061,38

2 807,28

140 EUFORALL o.s.

Švédská 413/8,
779 00 Olomouc

Rozvoj profesních kompetencí vzdìlavatelù
– ASSIST

2 180,83

1 957,19

141 GLOBCOM spol. s r.o.

nám. 14. øíjna 1307/2,
150 00 Praha

Další vzdìlávání v marketingových
dovednostech

2 749,00

2 458,52

142 ISTIMA a. s.

Cejl 40/107,
602 00 Brno

Dnes nejistì, zítra smìle, v budoucnu u
stojíš v èele!

3 330,78

2 787,69

143 Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Olomouc

Pöttingova 2,
771 00 Olomouc

Administrativní pracovník pro cizojazyènou
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

3 214,65

145 Kariérový a personální servis
s.r.o.

Na Støelnici 343/48,
779 00 Olomouc

Utìšuji, pomáhám, podporuji… Kadý
den!

1 687,37

1 332,87

146 KMA TRADE s.r.o.

Dvoøákova 141/28,
682 01 Vyškov

Profesionální lektor

2 809,23

2 555,51

147 MenSeek s.r.o.

Milady Horákové 1,
602 00 Brno

Personální marketing v praxi – vyuití
marketingových nástrojù v oblasti øízení
lidských zdrojù

2 896,04

2 704,00

148 PPŠ – institut celoivotního
vzdìlávání Pøerov, s. r. o.

Palackého 1380/19,
750 02 Pøerov

Vývoj, ovìøení a realizace systému dalšího
vzdìlávání v sociálnì právní oblasti

5 922,25

5 857,46

149 Regionální agentura pro rozvoj
støední Moravy

Horní nám. 5,
772 00 Olomouc

Další vzdìlávání v dovednostech
souvisejících s odpadovým hospodáøstvím

2 760,59

2 735,31

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

Jaselská 832,
753 01 Hranice

Více vím, více mùu – nebojme se
certifikací a dílèích kvalifikací

2 515,25

2 440,45

151 Støední Morava – Sdruení
cestovního ruchu

Horní nám. 5,
772 00 Olomouc

Další vzdìlávání v oblasti kvality slueb
cestovního ruchu v turistickém regionu
Støední Moravy

2 605,88

2 359,09

152 Støední škola øezbáøská, Tovaèov,
Nádraní 146

Nádraní 146,
751 01 Tovaèov

Trénink lektorù zamìøených na práci se
starší støední generací

4 721,12

4 249,69

Škola jako centrum celoivotního uèení –
další vzdìlávání maloobchodních prodejcù

2 849,35

2 715,53

TEMPO vzdìlávání pro Olomoucký kraj

1 809,97

1 557,87

153 Švehlova støední škola, Prostìjov, nám. Spojencù 17,
796 01 Prostìjov
nám. Spojencù 17
154 TEMPO TRAINING &
CONSULTING s.r.o.
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155 Základní organizace Svazu
úèetních

Kollárovo nám. 698/7,
772 00 Olomouc

Vzdìlávání v oblasti úèetnictví s rozšíøeným zamìøením na mìkké dovednosti

3 263,45

2 998,48

156 Centrum uznávání a celoivotního uèení Olomouckého kraje

Rooseveltova 79,
779 00 Olomouc

Další profesní vzdìlání – cesta k nové
kvalifikaci

4 498,66

3 554,38

157 MEROSYSTEM s.r.o.

Tyršova 1840/10,
702 00 Ostrava

Rozšiøování nabídky dalšího vzdìlávání pro
pracovníky ve stravovacích a ubytovacích
slubách v Olomouckém kraji

2 519,77

2 338,69

158 Støední škola gastronomie
a slueb, Pøerov, Šíøava 7

Šíøava 7,
750 02 Pøerov

Získávání dílèích kvalifikací v oblasti
gastronomie

2 449,26

1 757,60

159 QUALIMATE s.r.o.

ikova 1696/15,
586 01 Jihlava

Ekonomie a øízení rizik ve stavebnictví

2 216,18

1 942,74

160 TIZZI spol. s r.o.

Jiráskova 1097,
767 01, Kromìøí

Systém kontinuálního vzdìlávání pro
zdravotnický sektor Olomouckého kraje

4 381,75

3 663,25

161 RPIC-EKONOMSERVIS Pøerov
s.r.o.

Blahoslavova 72/4,
750 02 Pøerov

Nové kvalifikace dle legislativy a potøeb
trhu práce

4 012,09

2 130,96

162 ivý venkov, o.s.

Jídlo z blízka – vzdìlávání kuchaøù
Vinohradská 261,
664 34 Moravské Knínice a zemìdìlcù pro vytvoøení regionální
gastronomie jako souèást udritelného
cestovního ruchu Olomouckého kraje

4 545,04

4 515,31

163 EDUKOL vzdìlávací
a poradenské sdruení s.r.o.

Køemelná 443/30,
783 36 Køelov-Bøuchotín

Rozvoj veøejné správy v Olomouckém kraji
e-learningovým vzdìláváním

3 503,13

3 347,03

164 FWR s.r.o.

Švédská 413/8,
772 00 Olomouc

Professional language

3 412,34

1 981,38

165 Regionální agentura pro rozvoj
støední Moravy

Horní námìstí 5,
779 00 Olomouc

Tvorba vzdìlávacích modulù dalšího
vzdìlávání se zamìøením na cizí jazyky
v kombinaci s technickými obory

4 211,16

2 373,67

166 KPM CONSULT, a.s.

Kounicova 688/26,
602 00 Brno

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

3 080,85

2 251,62

167 Jeseníky – Sdruení cestovního
ruchu

Kladská 1,
787 01 Šumperk

Další vzdìlávání pro rozvoj cestovního ruchu
v Jeseníkách: balíèky pro cestovní ruch

2 920,03

1 505,35

168 Pampaedia servis s.r.o.

Karafiátova 294/6,
779 00 Olomouc

Nové trendy

3 648

2 750,92

169 Okresní hospodáøská komora
Pøerov

Generála Štefánika 8,
750 02 Pøerov

OTEC A SYN

4 107,93

2 442,99

170 MEK – IN, s.r.o.

Korunní 595/76,
709 00 Ostrava

Inovace dalšího vzdìlávání pro zamìstnance v lázeòství a cestovním ruchu

2 266,14

1 566,81

171 Sdruení Cepac – Morava

Jeremenkova 1142/42,
772 00 Olomouc

Zvýšení kvalifikace zamìstnancù
s podporou e-learningu

1 926,23

1 891,74

172 EDUA Group, s.r.o.

U Pùjèovny 952/2,
110 00 Praha 1

Business Basics s rodilým mluvèím –
o-learning

2 022,88

1 227,25

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

Vítìzslava Nezvala 2480,
434 01 Most

Právo pro firmy

4 681,67

3 857,06

174 EUFORALL o.s.

Švédská 413/8,
779 00 Olomouc

Rozvoj profesních kompetencí
vzdìlavatelù – CAREER

2 672,09

1 711,04

175 SENBIO s.r.o.

Nad Kolèavkou 906/6,
190 00 Praha 9

Veøejné zakázky – elektronicky

1 838,25

459,56

176 Jeseníky – Sdruení cestovního
ruchu

Kladská 233/1,
787 01 Šumperk

Sociální podnikání jako efektivní nástroj
sniování nezamìstnanosti

1 525,15

381,29

177 GARANCE BRNO, spol. s.r.o.

Nováèkova 26,
614 00 Brno

Tvorba vzdìlávacích programù pro
prádelenství a èistírenství

1 376,51

344,13
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178 PANGEA – jazyková agentura
s. r. o.

Sušilova 1844/24,
750 02 Pøerov

Tvorba jazykového vzdìlávání pro lékaøe

1 949,74

487,43

179 Arrows, o. s.

Bílovecká 1162/167,
747 06 Opava

Vyuití mikrovlnné technologie – vzdìlávací
moduly a jejich ovìøení

2 054,36

862,26

180 Vzdìlávací støedisko VEGA,
o. p. s.

Opletalova 574,
537 01 Chrudim

Moderní trendy v oblasti obsluhy hostù

2 422,07

605,52

181 QUALIFOOD s. r. o.

nám. Míru 111/17,
787 01 Šumperk

Tvorba vzdìlávání pro pracovníky
potravináøského prùmyslu

1 293,93

323,48

182 Agentura VIKO s. r. o.

Vídeòská 635/8,
779 00 Olomouc

Zvyšování kompetencí lektorù vzdìlávání
dospìlých

2 408,44

602,11

183 Lingua Centrum, s.r.o.

U Stadiónu 1205/10,
779 00 Olomouc

Moderní vzdìlávání – informaèní
technologie, multimediální pomùcky

1 576,43

394,11

184 Støední škola technická, Pøerov,
Kouøílkova 8

Kouøílkova 1028/8,
750 02 Pøerov

Další profesní vzdìlávání pro technické
kvalifikace

3 589,10

897,28

185 Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Olomouc

Pöttingova 624/2,
779 00 Olomouc

Cizojazyèná komunikace
pro hospodáøskou praxi

3 928,36

982,09

186 OLOMOUC TRAINING CENTRE,
s. r. o.

Brnìnská 47,
779 00 Olomouc

Vzdìlávání pedagogù støedních
odborných škol Olomouckého kraje
v nových trendech vyuèovaných oborù

2 598,12

649,53

187 ATRACT CONSULTING s. r. o.

Javùrkova 505/46,
700 30 Ostrava

Sociální podnikání jako efektivní nástroj
sniování nezamìstnanosti

1 510,71

377,68

188 MILKPROGRES – poradenství
s.r.o.

Nový Dvùr 242,
784 01 Èervenka

Praktická škola øízení mléèné farmy –
vzdìlávání odborníkù v prvovýrobì mléka

1 857,02

464,25

189 c.m.l. SYSTEM s. r. o.

Mišákova 15/326,
779 00 Olomouc

Interní auditor kvality ve zdravotnictví

1 071,73

267,93

190 FRAMO, s. r. o.

Jeremenkova 1142/42,
779 00 Olomouc

Vzdìlávání kompetenèních modelù
s podporou e-technologií

1 205,11

578,83
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OBLAST ŠKOLSTVÍ

265 937,43 142 427,83

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

148 961,23

77 673,65

Výuka technických pøedmìtù s interaktivní
tabulí a e-learningem

1 980,74

1 462,92

Šíøava 7,
750 02 Pøerov

1

Støední škola gastronomie a
slueb, Pøerov, Šíøava 7

2

Švehlova støední škola, Prostìjov, nám. Spojencù 17,
796 01 Prostìjov
nám. Spojencù 17

Krok za krokem ke zlepšení výuky
automobilních oborù

4 273,27

2 191,27

3

Soukromá støední odborná škola Jaselská 832,
753 01 Hranice
Hranice, s. r. o.

Zkvalitòování vzdìlávání technických oborù
se zamìøením na ICT technologie

1 873,46

1 756,99

4

Støední škola logistiky a chemie,
Olomouc, U Hradiska 29

U Hradiska 29,
779 00 Olomouc

Digitální škola III – podpora vyuití ICT
ve výuce technických pøedmìtù

5 460,56

5 297,33

5

Centrum uznávání
a celoivotního uèení
Olomouckého kraje

Rooseveltova 79,
779 00 Olomouc

Posilování spolupráce škol s aktéry trhu
práce

5 164,24

3 252,66

6

Støední škola automobilní
Prostìjov, s. r. o.

Vápenice 2977/9,
796 01 Prostìjov

Modernizace výuky se zamìøením
na autodiagnostiku na SŠA Prostìjov

2 171,65

2 151,60

7

Støední škola technická, Pøerov,
Kouøílkova 8

Kouøílkova 8,
750 02 Pøerov

Inovace technického vzdìlávání na SŠT
Pøerov

4 276,71

3 982,50
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8

Støední lesnická škola, Hranice,
Jurikova 588

Jurikova 588,
753 01 Hranice

Moderní výuka oboru lesnictví II

3 880,67

3 667,53

9

Støední prùmyslová škola
strojnická, Olomouc,
tø. 17. listopadu 49

tø. 17. listopadu 49,
772 11 Olomouc

Digitální projektování ve strojírenství II

7 098,67

6 944,22

10

Gymnázium Jana Opletala,
Litovel, Opletalova 189

Opletalova 189,
784 01 Litovel

Zkvalitòování výuky chemie a biologie na
GJO

1 533,34

936,48

11

Základní škola a mateøská škola
Hranice, Struhlovsko,
pøíspìvková organizace

Struhlovsko è. 1795,
753 01 Hranice

Hledání nové cestièky k výuce matematiky

1 998,80

1 574,97

12

Vyšší odborná škola a Støední
prùmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Boetìchova 3

Boetìchova 3,
772 00 Olomouc

Cizí jazyky pro odbornost

1 138,37

912,04

13

Základní škola Javorník

Školní 72,
790 70 Javorník

Škola na konci svìta, pøesto v souladu
s pøírodou

3 919,55

2 787,36

14

Støední škola polygrafická, Olomouc, Støední Novosadská 55

Støední Novosadská 55,
779 00 Olomouc

Podpora vzdìlávání v oblasti
dokonèovacího zpracování digitálního tisku

3 495,13

2 267,50

15

Základní škola a Mateøská škola
Velký Újezd, okres Olomouc,
pøíspìvková organizace

Velký Újezd 321,
783 55 Velký Újezd

Inovace a zatraktivnìní výuky pøírodopisu
a fyziky prostøednictvím interaktivních
digitálních uèebnic

3 263,56

2 683,00

16

Gymnázium Jiøího Wolkera,
Prostìjov, Kollárova 3

Kollárova 3,
796 01 Prostìjov

Pøírodní vìdy hrou výuka chemie
a biologie s podporou IT

3 392,38

3 079,65

17

Støední odborná škola a Støední Dukelská 1240,
790 01 Jeseník
odborné uèilištì strojírenské a
stavební, Jeseník, Dukelská 1240

Technika má zelenou

5 123,84

2 811,04

18

Dùm dìtí a mládee Olomouc, tø. tø. 17. listopadu 47,
771 74 Olomouc
17. listopadu 47

IQ Park Olomouc

6 224,05

6 224,05

19

Støední prùmyslová škola, Pøerov, Havlíèkova 2,
751 52 Pøerov
Havlíèkova 2

Podpora technického vzdìlávání v CAD
aplikacích za vyuití ICT techniky

2 438,88

1 995,11

20

Vysoká škola logistiky, o. p. s.

Palackého 1381/25,
750 02 Pøerov I – Mìsto

Nebojíme se technického vzdìlávání

2 292,13

1 547,48

21

Obchodní akademie, Prostìjov,
Palackého 18

Palackého 18,
796 01 Prostìjov

Jak podnikat – podpora firemní
gramotnosti

2 013,08

503,27

22

Základní škola Mohelnice,
Mlýnská 1

Mlýnská 1,
789 85 Mohelnice

Kariérové poradenství a psychologická
pomoc ákùm ve škole

1 443,42

360,85

23

Gymnázium, Unièov,
Gymnazijní 257

Gymnazijní 257,
783 91 Unièov,

Experimenty k rozvoji fyzikálního myšlení

1 220,59

305,15

24

Gymnázium, Hranice,
Zborovská 293

Zborovská 293,
753 01 Hranice

Svìt práce v kadodenním ivotì

3 485,37

1 521,34

25

Švehlova støední škola
polytechnická Prostìjov

Erbenova 2589/1,
796 01 Prostìjov

Zlepšování podmínek pro výuku
technických oborù a øemesel Švehlovy
støední školy polytechnické Prostìjov

2 706,62

676,65

26

Kegler Consulting s.r.o.

Luèní ètvr 1867,
686 03 Staré Mìsto

Uèíme se podnikat v ekonomické
laboratoøi

2 732,70

683,18

27

Základní škola Zlaté Hory

Wolkerova 712,
793 76 Zlaté Hory

Uèíme se modernì, uèíme se pro ivot!

1 383,79

345,95

28

Støední odborné uèilištì
obchodní Prostìjov,
nám. Edmunda Husserla 1

nám. Edmunda Husserla
30/1, 796 01 Prostìjov

Zvýšení kvality vzdìlávání na Støedním
odborném uèilišti obchodním Prostìjov
prohloubením spolupráce s regionálními
zamìstnavateli a rozvojem kariérového
poradenství

1 447,80

361,95
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29

Základní škola Pøerov,
elatovská 8

elatovská 8/2583,
750 02 Pøerov

Motivaèní workshopy pro áky 8. a 9. tøíd
ZŠ propagující technické a pøírodovìdné
obory

2 527,81

631,95

30

Centrum pro rozvoj a podporu
regionù, o.p.s.

Hamerská 314,
779 00 Olomouc

PODNIKATEL – rozvoj podnikatelských
dovedností u ákù základních škol

4 483,92

1 120,98

31

Gymnázium Palackého a Støední Palackého 19/1380,
750 02 Pøerov
odborná škola ivnostenská
Pøerov, s.r.o.

Fiktivní firma

1 172,15

293,04

32

Moravská vysoká škola Olomouc, Jeremenkova 42/1142,
779 00 Olomouc
o.p.s.

Rozvoj podnikatelské gramotnosti ákù
obchodních akademií

2 484,14

621,04

33

Støední odborná škola podnikání Rejskova 4/2987,
796 01 Prostìjov
a obchodu, spol. s r.o.

Inovace ve vzdìlávání a rozvoji
podnikatelských znalostí

2 459,54

614,89

34

Gymnázium Jana Blahoslava
a Støední pedagogická škola,
Pøerov, Denisova 3

Vìda kolem nás

2 203,78

550,95

35

Støední prùmyslová škola, Pøerov, Havlíèkova 2/377,
750 02 Pøerov
Havlíèkova 2

Inovace elektrotechnického vzdìlávání

1 828,03

457,01

36

Slovanské gymnázium, Olomouc, tø. Jiøího z Podìbrad
13/895,
tø. Jiøího z Podìbrad 13
779 00 Olomouc

Uème se matematiku novì

2 216,74

554,18

37

Støední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4

Elektrotechnika prakticky a perspektivnì

2 549,33

637,33

38

Soukromá støední odborná škola Jaselská 832,
753 01 Hranice
Hranice, s.r.o.

Studijní a informaèní centrum SSOŠ
Hranice aneb samostatný ák

2 434,00

608,50

39

Slatinice 124,
Základní škola a Mateøská škola
Slatinice, pøíspìvková organizace 783 42 Slatinice

Pokusy ve výuce pøírodovìdných
pøedmìtù

2 250,69

562,67

40

Základní škola Prostìjov,
ul. Dr. Horáka 24

Zkvalitnìní výuky pøírodovìdných pøedmìtù
s cílem zvyšování motivace ákù
ke vzdìlávání v tìchto oborech

1 115,75

278,94

41

Støední novosadská
Støední škola polygrafická,
Olomouc, Støední novosadská 55 55/07,
779 00 Olomouc

Pøíprava, zpracování a optimalizace dat pro
digitální tiskové systémy

3 688,43

922,11

42

Gymnázium Jakuba Škody,
Pøerov, Komenského 29

Matematika Plus Podpora matematického
vzdìlávání ákù støedních škol
Olomouckého kraje

2 654,45

671,26

43

Støední odborná škola a Støední Dukelská 27/1240 ,
790 01 Jeseník
odborné uèilištì strojírenské a
stavební, Jeseník, Dukelská 1240

Chci být instalatérem nebo zedníkem

4 571,73

1 142,93

44

Pöttingova 2/624,
Støední zdravotnická škola
779 00 Olomouc
a Vyšší odborná škola
zdravotnická Emanuela Pöttinga,
Olomouc, Pöttingova 2

Elearning na støední zdravotnické škole 2

2 912,52

728,13

45

Základní škola Nìmèice nad
Hanou, okres Prostìjov

Tyršova 360,
798 27 Nìmèice nad
Hanou

Komplexní podpora sluby kariérového
poradenství na Základní škole Nìmèice
nad Hanou

1 643,19

410,80

46

Základní škola a Mateøská škola
Náklo, okres Olomouc
pøíspìvková organizace

Náklo 126,
783 32 Náklo

Zatraktivnìní výuky pøírodovìdných
pøedmìtù prostøednictvím experimentù

1 038,73

259,68

47

Støední škola automobilní
Prostìjov, s.r.o.

Vápenice 9/2977,
796 01 Prostìjov

Modernizace výuky se zamìøením na
komplexní autoopravárenství na SŠA
Prostìjov

1 776,60

444,15

48

Støední zdravotnická škola,
Šumperk, Kladská 2

Kladská 2/234,
787 01 Šumperk

Moderní výuka na SZŠ: Tvorba a aplikace
výukových modulù

1 410,50

352,62

98

Denisova 3/3290,
750 02 Pøerov

Kosinova 4/872,
779 00 Olomouc

ul. Dr. Horáka 24/2611,
796 01 Prostìjov

Komenského 29/800,
750 02 Pøerov
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CAD - poèítaèem podporované technické
kreslení do škol

5 234,38

1 308,59

Název grantového projektu

49

Univerzita Palackého v Olomouci Køíkovského 8/511,
779 00 Olomouc

50

Gymnázium Jiøího Wolkera,
Prostìjov, Kollárova 3

Kollárova 3/2602,
796 01 Prostìjov

Podpora vzdìlávání fyziky a astronomie

4 027,35

1 006,84

51

PMVIA s.r.o.

Prùmyslová 591,
682 01 Vyškov

Správná volba – kariérové poradenství
na ZŠ

2 098,66

524,66

52

Základní škola a Mateøská škola
Hanušovice, okres Šumperk

Hlavní 145,
788 33 Hanušovice

Zvládnu fyziku a chemii - HRAVÌ!!!

2 745,44

686,36

51 776,82

32 986,56

Globální grant „Rovné pøíleitosti dìtí a ákù ve vzdìlávání v Olomouckém kraji II“
(oblast podpory 1.2)
53

Støední škola, Základní škola
a Mateøská škola Šumperk,
Hanácká 3,
Hanácká 3, Šumperk 787 01

Hanácká 3,
787 01 Šumperk

Jsme tu s vámi – pøedprofesní pøíprava
a rozvoj senzomotorických dovedností
u dìtí a ákù s autismem

1 015,26

844,82

54

BRAILCOM, o. p. s.

Vyšehradská 255,
128 00 Praha 2

E-books pro nevidomé a slabozraké áky

4 421,68

3 865,08

55

Základní škola Prostìjov,
ul. E. Valenty 52,
nám. T. G. Masaryka 12–14,
Prostìjov 796 01

ul. E. Valenty 52,
796 03 Prostìjov

Zajištìní rovných pøíleitostí pro áky s SPU
ze specializovaných tøíd se áky bìných
tøíd

1 295,76

841,59

56

Základní škola a mateøská škola
Lobodice, pøíspìvková
organizace, Lobodice 39,
Lobodice 751 01

751 01 Lobodice 39

Neprošlapanou cestièkou

3 612,40

2 872,49

57

Univerzita Palackého
v Olomouci, Køíkovského 8,
Olomouc 771 47

Køíkovského 8,
771 47 Olomouc

Rozvoj kompetencí uèitelù se zamìøením
na rovný pøístup jedincù v primárním
a preprimárním vzdìlávání

3 776,89

1 965,31

58

AC Education s. r. o.;
Sportovní 3302, Most 434 01

Sportovní 3302,
434 01 Most

Na správné cestì

3 216,02

2 538,56

59

Gymnázium Jiøího Wolkera,
Prostìjov, Kollárova 3,
796 01 Prostìjov

Kollárova 3,
796 04 Prostìjov

Podpora vzdìlávání sportovních talentù

2 542,38

2 161,74

60

EUFORALL o. s.,
Švédská 413/8, Olomouc 779 00

Švédská 8,
779 00 Olomouc

S rozumem do ivota

3 531,63

2 765,23

61

Základní škola Štìpánov, okres
Olomouc, pøíspìvková
organizace,
Dolní ul. 597, Štìpánov 783 13

Dolní ul. 597,
783 13 Štìpánov

Zvyšování kvality vzdìlávání ákù
ohroených školním selháváním
prostøednictvím podpory asistenèní sluby

2 488,04

1 782,29

62

Základní škola a Dìtský domov
Zábøeh, Sušilova 40,
Zábøeh 789 01

Sušilova 40,
789 01 Zábøeh

Postavím se na své nohy

2 947,22

1 756,52

63

JŠ Miramare, s. r. o.,
Masarykova 37, Brno 602 00

Masarykova 37,
602 00 Brno

Speciální vzdìlávání pro studenty støedních
škol

2 748,50

1 995,69

64

Forad Consult, s. r. o.,
Rybalkova 1323, Louny 440 01

Rybalkova 1323,
440 01 Louny

Máme šanci tvoøit svùj ivot rukama

3 159,14

3 159,14

65

Odborné uèilištì a Praktická
škola, Lipová-láznì 458,
Lipová-láznì 458 790 61

Lipová-láznì 458,
790 61 Lipová-láznì

Projekt motivace ke studiu

2 926,46

2 914,24

66

Základní škola a Mateøská škola
Olomouc, Nedvìdova 17,
pøíspìvková organizace

Nedvìdova 366/17,
779 00 Olomouc

ZŠ Olomouc – Nedvìdova jako šance pro
integraci sociálnì znevýhodnìných ákù

1 416,24

354,06
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67

SCHOLA SERVIS - zaøízení pro
další vzdìlávání pedagogických
pracovníkù a støedisko slueb
školám, Prostìjov, pøíspìvková
organizace

Olomoucká 2931/25,
796 01 Prostìjov

Logopedická prevence v Olomouckém kraji

3 498,98

874,75

68

PRO CLIENT, s.r.o.

Horní námìstí 81/23a,
779 00 Olomouc

Zefektivnìní výuky ákù se SVP 5.–9. tøíd
ZŠ v Olomouckém kraji prostøednictvím
vytvoøení komplexního programu s vyuitím
ICT aplikací ve výuce matematiky
a èeského jazyka

2 048,42

512,10

69

BRAILCOM, o.p.s.

Vyšehradská 255,
128 00 Praha

E-books pro nevidomé a slabozraké áky II

3 619,13

904,78

70

Základní škola a Dìtský domov
Zábøeh, Sušilova 1912, 789 01
Zábøeh

Sušilova 1912,
789 01 Zábøeh

Globální svìt nás spojuje – Multimediální
inkluzivní vzdìlávání

3 512,67

878,17

60 188,28

31 767,62

Exemplum docet

3 939,55

3 099,70

Globální grant „Další vzdìlávání pracovníkù škol a školských zaøízení v Olomouckém kraji II“
(oblast podpory 1.3 )
71

Církevní gymnázium Nìmeckého Nešverova 693/1,
772 00 Olomouc
øádu, spol. s r.o.

72

Sluòákov – centrum
ekologických aktivit mìsta
Olomouce, o.p.s.

Skrbeòská 669/70,
783 35 Horka nad
Moravou

Environmentální sluby a vzdìlávání pro
udritelný rozvoj

5 047,16

2 887,63

73

SCHOLA SERVIS – zaøízení pro
další vzdìlávání pedagogických
pracovníkù a støedisko slueb
školám, Prostìjov, pøíspìvková
organizace

Olomoucká 25,
796 01 Prostìjov

Kompetentní tøídní uèitel záklaní školy

5 187,96

2 988,02

74

Obchodní akademie, Mohelnice,
Olomoucká 82

Olomoucká 82,
789 85 Mohelnice

Ekonomické kompetence v obèanském
ivotì pro uèitele

2 965,84

2 131,95

75

SPORT A VÌDA

Za Kosteleckou ul. 51,
796 01 Prostìjov

Zvyšování kompetencí vyuèujících tìlesné
výchovy v Olomouckém kraji s podporou
e-learningu v kontextu moderních trendù
v zemích Evropské unie

2 786,28

1 905,35

76

Gymnázium Palackého a Støední Palackého 1380/19,
750 02 Pøerov I - Mìsto
odborná škola ivnostenská
Pøerov, s.r.o.

Prohloubení odborných a klíèových
kompetencí pedagogických pracovníkù
škol a školských zaøízení v oblasti výuky
cizích jazykù a v cizích jazycích

3 164,98

2 307,88

77

PMVIA s.r.o.

Zkvalitnìní kompetencí pedagogických
pracovníkù strojírenských støedních škol
prostøednictvím praktického vzdìlávání

1 556,64

1 217,19

78

Støední odborná škola, Šumperk, Zemìdìlská 3,
787 01 Šumperk
Zemìdìlská 3

Další vzdìlávání pedagogických pracovníkù
v environmentálním vzdìlávání, výchovì
a osvìtì (EVVO)

2 957,03

2 631,44

79

Vzdìlávací institut, spol. s r.o.

Vzdìlávání pedagogických pracovníkù
v základních ICT dovednostech

3 835,07

3 835,07

80

Univerzita Palackého v Olomouci Køíkovského 8,
771 47 Olomouc

Další vzdìlávání pracovníkù škol
a školských zaøízení vèetnì pracovníkù
mateøských škol v Olomouckém kraji

4 005,45

2 577,81

81

Vzdìlávání a rozvoj dospìlých
s.r.o.

Hornosušská 1484/4d,
735 64 Havíøov

Autorita a kreativita jako nástroj pro
pedagogy

3 177,23

794,31

82

Støední zdravotnická škola,
Hranice Studentská 1095

Studentská 1095,
753 01 Hranice

Moderní vyuèování na støední zdravotnické
škole v Hranicích – jdeme s dobou!

1 333,31

333,33
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Prùmyslová 591,
682 01 Vyškov

Vápenice 2980/7,
796 01 Prostìjov
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Název a adresa pøíjemce

Název grantového projektu

Výše
podpory
dle
smlouvy
(v tis. Kè)

Výše
skuteènì
vyplacené
podpory
(v tis. Kè)

83

Univerzita Palackého v Olomouci Køíkovského 511/8,
771 47 Olomouc

Podpora profesního rozvoje pedagogických
pracovníkù v Olomouckém kraji

5 360,76

1 340,19

84

Lipová 233/20,
Lipka školské zaøízení pro
environmentální vzdìlávání, Brno, 602 00 Brno-støed
Lipová 20

Profesní a osobnostní rozvoj školních
koordinátorù environmentální výchovy

2 185,28

546,32

85

Slovanské gymnázium, Olomouc, Jiøího z Podìbrad
936/13,
tø. Jiøího z Podìbrad 13
779 00 Olomouc

Rozvoj profesních kompetencí uèitelù fyziky
základních a støedních škol v Olomouckém
kraji II

1 698,37

424,59

86

METODICA, institut pro další
vzdìlávání

Realizace nových metod výuky na školách
v Olomouckém kraji

1 052,04

263,01

87

Argent, vzdìlávací agentura s.r.o. Hlavní tøída 565/77,
708 00 Ostrava

Rozvoj kompetencí pedagogù MŠ

1 844,32

461,08

88

SCHOLA SERVIS – zaøízení pro
další vzdìlávání pedagogických
pracovníkù a støedisko slueb
školám, Prostìjov, pøíspìvková
organizace

Olomoucká 25,
796 01 Prostìjov

Kompetentní tøídní uèitel støední školy

3 372,96

843,24

89

TSM, spol. s r.o.

Dukelská 12/117, 682
01 Vyškov

Aktualizaèní právní vzdìlávání øídících
pracovníkù škol Olomouckého kraje

1 229,06

307,26

90

ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Dolní Hejèínská 31, 779
00 Olomouc

POKROK profesní rozvoj pedagogických
pracovníkù škol v Olomouckém kraji

2 037,89

509,47

91

Základní škola Šumperk,
Šumavská 21

Šumavská 21,
787 01 Šumperk

Další vzdìlávání pedagogických pracovníkù
Základní školy Šumperk, Šumavská 21

1 451,08

362,77
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Palackého tøída 290/22,
612 00 Brno
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VÝVOJ HOSPODAØENÍ VE SROVNÁNÍ LET 2010–2013
Vývoj pøíjmù Olomouckého kraje ve srovnání let 2010–2013
rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

3 133 318

3 152 595

3 165 015

3 259 322

Nedaòové pøíjmy

517 553

379 290

331 636

370 151

Kapitálové pøíjmy

3 335

12 063

25 171

4 784

Daòové pøíjmy

Pøijaté dotace

6 343 880

5 958 156

5 910 851

5 985 377

Celkem

9 998 086

9 502 103

9 432 673

9 619 634

Financování

1 067 258

1 449 144

1 609 009

1 226 462

11 065 344

10 951 247

11 041 682

10 846 096

Pøíjmy celkem

2011

2010
daòové pøíjmy

daòové pøíjmy

28,3 %

nedaòové pøíjmy

4,7 %

nedaòové pøíjmy

kapitálové pøíjmy

0,1 %

kapitálové pøíjmy

pøijaté dotace
financování

57,3 %
9,6 %

2012

28,8 %
3,5 %
0,1 %

pøijaté dotace

54,4 %

financování

13,2 %

2013

daòové pøíjmy

28,6 %

daòové pøíjmy

nedaòové pøíjmy

3,0 %

nedaòové pøíjmy

kapitálové pøíjmy

0,2 %

kapitálové pøíjmy

30,0 %
3,4 %
0,1 %

pøijaté dotace

53,5 %

pøijaté dotace

55,2 %

financování

14,6 %

financování

11,3 %

(v tis. Kè)

Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
0
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Vývoj výdajù Olomouckého kraje ve srovnání let 2010–2013

Bìné výdaje
Kapitálové výdaje
Neinvestièní pøíspìvky PO
Investièní pøíspìvky PO
Celkem
Financování
Výdaje celkem

2010

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

5 254 906

5 091 898

5 202 651

5 348 945

852 123

1 006 403

1 277 335

931 789

3 510 100

3 569 306

3 671 883

3 572 560

660 858

378 745

178 014

48 958

10 277 987

10 046 352

10 329 883

9 902 252

130 431

35 970

87 872

138 782

10 408 418

10 082 322

10 417 755

10 041 034

2011

bìné výdaje
kapitálové výdaje

50,5 %
8,2 %

bìné výdaje

50,5 %

kapitálové výdaje

10,0 %

neinvestièní pøíspìvky PO 33,7 %

neinvestièní pøíspìvky PO 35,4 %

Investièní pøíspìvky PO

6,3 %

Investièní pøíspìvky PO

3,7 %

financování

1,3 %

financování

0,4 %

2012

2013

bìné výdaje

49,9 %

bìné výdaje

kapitálové výdaje

12,3 %

kapitálové výdaje

53,3 %
9,3 %

neinvestièní pøíspìvky PO 35,3 %

neinvestièní pøíspìvky PO 35,5 %

Investièní pøíspìvky PO

1,7 %

Investièní pøíspìvky PO

0,5 %

financování

0,8 %

financování

1,4 %

(v tis. Kè)

Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
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Výsledek hospodaøení Olomouckého kraje ve srovnání let 2010–2013

Výsledek hospodaøení (pøebytek)

12 000 000

(v tis. Kè)

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

98 840

168 955

209 300

176 232

Pøebytek hospodaøení pøedstavuje èástku po provedení finanèního vypoøádání se státním rozpoètem za pøedchozí rok.
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Vývoj pøíspìvku pøíspìvkovým organizacím Olomouckého kraje ve srovnání let 2010–2013

(v tis. Kè)

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

Oblast školství

2 579 484

2 513 987

2 506 301

2 418 812

Oblast dopravy

1 014 830

811 669

656 254

557 234

133 929

133 473

146 083

134 973

Oblast kultury
Oblast sociálních vìcí

187 175

236 201

279 183

237 640

Oblast zdravotnictví

255 540

252 721

262 076

272 859

4 170 958

3 948 051

3 849 897

3 621 518

Celkem

2010

2011

oblast školství

61,9 %

oblast školství

63,7 %

oblast dopravy

24,3 %

oblast dopravy

20,6 %

oblast kultury

3,2 %

oblast kultury

3,4 %

oblast sociálních vìcí 4,5 %

oblast sociálních vìcí 6,0 %

oblast zdravotnictví

oblast zdravotnictví

6,1 %

2012

6,3 %

2013

oblast školství

65,1 %

oblast školství

66,8 %

oblast dopravy

17,0 %

oblast dopravy

15,4 %

oblast kultury

3,8 %

oblast kultury

3,7 %

oblast sociálních vìcí 7,3 %

oblast sociálních vìcí 6,6 %

oblast zdravotnictví

oblast zdravotnictví
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6,8 %

7,5 %
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HOSPODAØENÍ S MAJETKEM OLOMOUCKÉHO KRAJE V ROCE 2013
O rostoucí ekonomické síle Olomouckého kraje svìdèí i nárùst hodnoty jeho majetku – v roce 2001 byla hodnota majetku ve výši
11,3 mld. Kè a v roce 2013 ji ve výši 29,8 mld. Kè – jde o majetek v poøizovacích hodnotách.

(v tis. Kè)

31. 12. 2012

31. 12. 2013

Hodnota majetku Olomouckého kraje v tis. Kè brutto (v poøizovacích cenách):

28 891 199,65

29 821 741,97

Hodnota majetku Olomouckého kraje v tis. Kè netto (po odpoètu oprávek):

21 814 827,98

22 357 111,60

Z hlediska uívání lze èlenit majetek:
1. majetek v uívání Krajského úøadu Olomouckého kraje v tis.Kè:
Název majetku
Dlouhodobý hmotný majetek celkem brutto:

3 956 965,09

3 868 117,38

Dlouhodobý hmotný majetek celkem netto:

3 098 679,18

2 955 237,41

z toho:

2 769 747,33

2 858 258,08

-725 961,37

-768 762,73

162 592,11

209 780,10

– nemovitý majetek:
– oprávky nemovitého majetku
– movitý majetek:
– oprávky movitého majetku

-132 324,54

-144 117,25

1 022 124,86

797 578,41

2 500,79

2 500,79

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem brutto:

59 923,68

90 112,08

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem netto:

18 807,25

43 982,23

– nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
– zálohy

z toho:

– nehmotný majetek:
– oprávky nehmotného majetku
– nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek:

Dlouhodobý finanèní majetek celkem brutto:
Dlouhodobý finanèní majetek celkem netto:
z toho:

– majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem
– oprávky finanèního majetku

52 417,17

88 805,03

-41 116,43

-46 129,85

7 506,51

1 307,05

1 292 842,50

1 292 842,50

436 842,50

386 842,50

1 291 822,50

1 291 822,50

-856 000,00

-906 000,00

(vklad Olomouckého kraje do Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.)
1 020,00

1 020,00

Celkem majetek brutto (v poøizovacích cenách):

– majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem

5 309 731,27

5 251 071,96

Celkem majetek netto (po odpoètu oprávek):

3 554 328,93

3 386 062,14

Dlouhodobý hmotný majetek celkem brutto:

23 468 447,86

24 453 489,04

Dlouhodobý hmotný majetek celkem netto:

18 232 355,60

18 939 467,24

z toho:

– nemovitý majetek:

19 767 552,69

20 671 751,21

– oprávky nemovitého majetku

-2 142 942,40

-2 325 428,51

3 596 385,20

3 666 049,57

-3 093 149,85

-3 188 593,29

104 399,30

115 688,26

110,66

0,00

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem brutto:

97 046,52

96 609,97

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem netto:

12 169,45

11 011,22

2.

majetek ve správì pøíspìvkových organizací v tis. Kè:

Název majetku

– movitý majetek:
– oprávky movitého majetku
– nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek:
– zálohy

z toho:

– nehmotný majetek:
– oprávky nehmotného majetku
– nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek:
– zálohy:

94 224,60

94 070,55

-84 877,07

-85 598,75

2 816,59

2 539,42

5,33

0,00

100,00

100,00

Celkem majetek brutto (v poøizovacích cenách):

23 565 494,38

24 550 099,01

Celkem majetek netto (po odpoètu oprávek):

18 244 525,05

18 950 478,46

Dlouhodobý finanèní majetek celkem:
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(v tis. Kè)
31. 12. 2012

31. 12. 2013

3. Nemocnice Olomouckého kraje, a.s
Název majetku
Obìná aktiva celkem brutto:

15 974,00

Obìná aktiva celkem netto:

15 974,00

20 571,00

9 757,00

14 267,00

Celkem brutto (v poøizovacích cenách):

15 974,00

20 571,00

Celkem netto (po odpoètu oprávek):

15 974,00

20 571,00

z toho:

– krátkodobý finanèní majetek

Vývoj majetku Olomouckého kraje ve srovnání let 2010–2013
rok 2010
V uívání Krajského úøadu Olomouckého kraje
Ve správì pøíspìvkových organizací Olomouckého kraje
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
Celkem

20 571,00

(v tis. Kè)
rok 2011

rok 2012

rok 2013

4 795 301,04

5 023 057,23

5 309 731,27

5 251 071,96

21 309 237,00

22 530 008,41

23 565 594,36

24 550 099,01

28 052,00

28 052,00

15 974,00

50 571,00

26 132 590,04

27 553 065,64

28 891 199,65

29 821 741,97

Hodnota majetku je uvedena v poøizovacích cenách bez oprávek
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAØENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA ROK 2013
(zkrácená verze)
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11.
IDENTIFIKACE
OLOMOUCKÉHO KRAJE
IDENTIFICATION
OF THE OLOMOUC REGION

IDENTIFIKACE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj vznikl s úèinností ode dne 1. ledna 2000 na základì ústavního zákona è. 347/1997 Sb., o vytvoøení vyšších územních
samosprávných celkù a o zmìnì ústavního zákona Èeské národní rady è. 1/1993 Sb., Ústava Èeské republiky. Tímto zákonem byl
Olomoucký kraj vytvoøen jako vyšší územní samosprávný celek se sídlem v Olomouci a je vymezen územím okresù Jeseník, Olomouc,
Prostìjov, Pøerov a Šumperk. Postavení krajù, pùsobnost a jejich orgány upravuje zákon è. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zøízení)
ve znìní pozdìjších pøedpisù.

SYMBOLY KRAJE (SLOVY AUTORÙ NÁVRHÙ ZNAKU A LOGA KRAJE)
ZNAK OLOMOUCKÉHO KRAJE
Návrh znaku vychází z usnesení parlamentního výboru pro vìdu, vzdìlání, kulturu, mláde a tìlovýchovu ze dne
8. 11. 2000, jím byla schválena kritéria pro udìlování znakù a praporù krajùm, stanovená podvýborem pro heraldiku.
Tato kritéria stanovila, e znakem má být ètvrcený štít, v nìm první ètvr má obsahovat znak historické zemì, na
jejím území kraj leí. V pøípadì, e kraj sahá ještì do další historické zemì, má být její znak v poslední ètvrti, pokud je
to heraldicky a výtvarnì vhodné. Jinak mùe být i v jiné ètvrti. Další ètvr má obsahovat znak hlavního mìsta kraje, jeli to znak jednoduchý, v opaèném pøípadì je jeho derivát, tj, jen nìjaké výrazné znamení z nìj. Tøetí ètvr má být
vyhrazena symbolice kraje samotného.
V pøípadì našeho kraje je v první ètvrti (modré) moravská støíbrno-èervenì šachovaná orlice, ponìvad pøeváná jeho èást leí na Moravì.
Ve druhé ètvrti by teoreticky mìl být symbol opìt modré, co by vedle modrého pole moravského nebylo z výtvarného hlediska vhodné,
proto je do druhé ètvrti dána èerná slezská orlice ve zlatém poli. To vyjadøuje skuteènost, e nejsevernìjší èást kraje náleí historicky
Slezsku. Èerná slezská orlice je navíc i v mìstském znaku Jeseníku. Tøetí pole je vyhrazeno vlastní symbolice kraje. Má to být vyjádøeno
jednoduchým heraldickým znamením a barevnì vyváeno s celkovým øešením znaku. Proto je zvolena zlatá barva jako podklad, èím se
tato ètvr barevnì vyrovnává se zlatou druhou ètvrtí, zároveò její barva symbolizuje lány zralého obilí, Hané, stejnì jako zemìdìlský ráz
jesenické roviny, jí se øíkává Slezská Haná. Pro náš kraj je charakteristický tok øeky Moravy, protékající od Jeseníkù ze severozápadu a k
jeho hranicím na jihovýchodì. V heraldice se vodní toky zpravidla vyjadøují modrým pruhem, èasto vlnitým. Tento pruh, v heraldice zvaný
bøevno, je poloen kosmo, èím vystihuje prùtok øeky Moravy naším krajem. Poslední ètvrté pole je vyhrazeno symbolice hlavního mìsta
kraje. Ponìvad znakem Olomouce je rovnì šachovaná orlice, lišící se od moravské pouze barvou jazyka, jsou v této ètvrti umístìna jen
zlatá písmena SPQO, která byla do mìstského znaku úøednì pøidána roku 1993. Jde o zkratku latinského Senatus populus que
Olomucensis, co znamená Senát (snìm) a lid olomoucký. Pole pod písmeny je modré jako pole olomouckého znaku.
Znak tedy odpovídá stanoveným kritériím i výtvarnému poadavku, ponìvad se v nìm støídají dvì ètvrti modré se dvìma ètvrtìmi zlatými.
Popis znaku zní: Štít je ètvrcen modøe a zlatì. V první ètvrti je støíbno-èervenì šacho-vaná, zlatì korunovaná (moravská) orlice se zlatou
zbrojí. Ve druhé ètvrti je èerná, zlatì korunovaná (slezská) orlice s èervenou zbrojí. Ve tøetí ètvrti je kosmý, vlnitý, modrý pruh a ve ètvrté ètvrti
jsou zlatá písmena SPQO (v poøadí dvì a dvì) tak, jak jsou v mìstském znaku.

VLAJKA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Vlajka má podle kriterií stanovených podvýborem pro heraldiku opakovat znamení ze znaku na plochu vlajky.
Jiøí Louda, autor návrhu

LOGO OLOMOUCKÉHO KRAJE
Popis loga (výpis)
Kvìtina je dle mého soudu symbol vesmìs pozitivní a vstøícný. Kvìtina je jako pøátelský stisk ruky. Kvìtinu
podáváme na dùkaz lásky i úcty. Kvìtina je pøíslibem pøíjemné vùnì, svìesti i perspektivy rùstu. Tato
kvìtina má navíc pro potøeby logotypu kraje ještì minimálnì dvì výhody navíc. Její výrazné a lehce
„èitelné“ tvary ji zvýhodòují na tiskovinách, poutaèích i jiných aplikacích a její jednoduchá jedineènost umoní snazší identifikaci
Olomouckého kraje mezi ostatními. Zeptejte se, koho chcete, co mu vyvstane na mysli, kdy se øekne Olomouc(ký kraj). Pravdìpodobnì
to bude Flora Olomouc, Haná, Moravská brána, Jeseníky... Celý náš kraj symbolizuje slunce, pøírodu, kvìtiny... ...K barvám logotypu lze
také pøiøadit jednotlivé okresy, charakteristická prostøedí nebo aktivity... Rovnì bude moné barevnosti jednotlivých okvìtních lístkù vyuít
pro informaèní a orientaèní systémy v rámci kraje jako instituce, a také pro pøehledné vizuální èlenìní informací smìøovaných k obyvatelùm
a návštìvníkùm kraje jako regionu.
Jan Koráb, autor návrhu
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12.
POZVÁNKA
DO OLOMOUCKÉHO KRAJE
INVITATION
OF THE OLOMOUC REGION

POZVÁNKA DO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Váení ètenáøi, návštìvníci Olomouckého kraje,
rádi bychom vás motivovali k návštìvì Olomouckého kraje a alespoò krátce vám pøedstavili pestrou
nabídku aktivit našeho regionu. Olomoucký kraj
nabízí mnoho moností nejen pro milovníky hor, pìší
turistiky, cykloturistiky, ale i historických, pøírodních
a kulturních památek.

Krajina rozlehlých úrodných polí a chránìných luních lesù leící v samém srdci Moravy tvoøí území Hané, kde mùete poznat a ochutnat
tradièní kuchyni a seznámit se s místními tradicemi, lidovými zvyky i historickými památkami.
Drsná i malebná krajina s bohatou minulostí, ponurou historií èarodìjnických procesù, èetné technické zajímavosti a bohatá nabídka
zimních sportù, to je oblast Jeseníkù.
Pøíznivcùm kulturního ivota doporuèujeme navštívit mìsto Olomouc, ve kterém lze obdivovat kromì významné památky UNESCO –
Sloupu Nejsvìtìjší Trojice, také nìkolik desítek historických a církevních památek. Po celém území kraje jsou návštìvníkùm pøístupné
nejen pohádkové hrady a zámky, ale naleznete zde i øadu zøícenin a muzeí. Pøidáte-li k tìmto atraktivitám návštìvu místních lázní
s blahodárnými úèinky, dále ji nemusíte hledat ideální místo pro trávení volného èasu.
Vìøíme, e návštìva našeho kraje pro vás bude opravdovým záitkem, jste srdeènì vítáni.
Pokud plánujete výlet právì po Olomouckém kraji, vyuijte informací turistického portálu www.ok-tourism.cz nebo slevové karty Olomouc
region Card www.olomoucregioncard.cz
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JMENNÝ PØEHLED OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
LIST OF MUNICIPALITIES IN THE OLOMOUC REGION

• Alojzov • Babice • Bedihoš • Bìlá pod Pradìdem • Bìlkovice-Lašany • Bìlotín • Beòov • Bernartice • Bezuchov • Bílá Lhota • Bílá
Voda • Bílovice-Lutotín • Bílsko • Biskupice • Blatec • Bludov • Bohdíkov • Buhuòovice • Bohuslavice • Bohuslávky • Bohutín • Bochoø •
Bousín • Bouzov • Branná • Bratrušov • Brníèko • Brodek u Konice • Brodek u Prostìjova • Brodek u Pøerova • Bøezsko • Budìtsko • Buk
• Buková • Bukovany • Bušín • Bystroèice • Bystrovany • Býškovice • Císaøov • Citov • Èehovice • Èechy • Èechy pod Kosíøem • Èelèice
• Èelechovice • Èelechovice na Hané • Èerná Voda • Èernotín • Èervenka • Èeská Ves • Daskabát • Dìtkovice • Dlouhá Louèka •
Dlouhomilov • Dobrèice • Dobrochov • Dobromilice • Dolany • Dolní Nìtèice • Dolní Studénky • Dolní Tìšice • Dolní Újezd • Doloplazy •
Domašov nad Bystøicí • Domašov u Šternberka • Domaelice • Drahanovice • Drahany • Drozdov • Drovice • Døevnovice • Døevohostice
• Dub nad Moravou • Dubèany • Dubicko • Dzbel • Grygov • Gramov • Haèky • Haòovice • Hanušovice • Hlásnice • Hlinsko • Hluboèky •
Hluchov • Hlušovice • Hnìvotín • Hnojice • Horka nad Moravou • Horní Lodìnice • Horní Moštìnice • Horní Nìtèice • Horní Studénky •
Horní Štìpánov • Horní Tìšice • Horní Újezd • Hoštejn • Hrabìšice • Hrabišín • Hrabová • Hrabùvka • Hradèany • Hradèany-Kobeøice •
Hradec-Nová Ves • Hranice • Hranièné Petrovice • Hrdiboøice • Hrubèice • Hruška • Hustopeèe nad Beèvou • Huzová • Hvozd • Hynèina
• Charváty • Cholina • Chromeè • Ivaò • Jakubovice • Janoušov • Javorník • Jedlí • Jesenec • Jeseník • Jestøebí • Jezernice • Jindøichov
• Jívová • Kamenná • Kladky • Kladníky • Klenovice na Hané • Klokoèí • Klopina • Klopotovice • Kobylá nad Vidnavkou • Kojetín • Kokory
• Kolšov • Komárov • Konice • Kopøivná • Kosov • Kostelec na Hané • Koválovice-Osíèany • Koušany-Táaly • Kralice na Hané •
Krèmaò • Krchleby • Krumsín • Køelov-Bøuchotín • Køenovice • Køtomil • Laškov • Lazníèky • Lazníky • Lesnice • Lešany • Leština • Lhota
• Lhotka • Libavá • Libina • Liboš • Lipina • Lipinka • Lipník nad Beèvou • Lipová • Lipová-láznì • Líšná • Líšnice • Litovel • Lobodice •
Loštice • Louèany • Louèka • Louèná nad Desnou • Lubìnice • Ludmírov • Luká • Lukavice • Lutín • Luice • Majetín • Malá Morava •
Malé Hradisko • Maletín • Malhotice • Medlov • Mìrotín • Mìrovice nad Hanou • Mikulovice • Milenov • Milotice nad Beèvou • Mírov •
Mladeè • Mladìjovice • Mohelnice • Moravièany • Moravský Beroun • Moøice • Mostkovice • Mrsklesy • Mutkov • Myslejovice •
Nahošovice • Náklo • Námìš na Hané • Nelešovice • Nìmèice nad Hanou • Nemile • Nezamyslice • Niva • Norberèany • Nová Hradeèná
• Nový Malín • Obìdkovice • Ohrozim • Ochoz • Olbramice • Oldøichov • Olomouc • Olšany • Olšany u Prostìjova • Olšovec • Ondratice
• Opatovice • Oplocany • Oprostovice • Osek nad Beèvou • Oskava • Ostruná • Otaslavice • Otinoves • Palonín • Paršovice •
Partutovice • Paseka • Pavlov • Pavlovice u Kojetína • Pavlovice u Pøerova • Pìnèín • Písaøov • Píseèná • Pivín • Plumlov • Pòovice •
Podolí • Police • Polkovice • Polom • Polomí • Postøelmov • Postøelmùvek • Potštát • Prosenice • Prostìjov • Prostìjovièky • Protivanov •
Provodovice • Pøáslavice • Pøemyslovice • Pøerov • Pøestavlky • Pøíkazy • Ptení • Radíkov • Radkova Lhota • Radkovy • Radotín •
Radslavice • Radvanice • Rájec • Rakov • Raková u Konice • Rakùvka • Rapotín • Rejchartice • Rohle • Rokytnice • Rouské • Rovensko
Rozstání • Ruda nad Moravou • Øídeè • Øíkovice • Samotišky • Seloutky • Senice na Hané • Senièka • Skalièka • Skalka • Skorošice •
Skrbeò • Skøipov • Slatinice • Slatinky • Slavìtín • Smrice • Sobìchleby • Sobíšky • Sobotín • Srbce • Stará • Èervená Voda • Stará Ves
• Staré Mìsto • Staøechovice • Stavìnice • Stínava • Straisko • Strukov • Støeò • Støíbrnice • Støíte nad Ludinou • Sudkov • Suchdol •
Suchonice • Supíkovice • Sušice • Svébohov • Svésedlice • Šišma • Šléglov • Špièky • Štarnov • Štìpánov • Šternberk • Štíty • Šubíøov
• Šumperk • Šumvald • Teplice nad Beèvou • Tìšetice • Tištín • Tovaèov • Tovéø • Troubelice • Troubky • Tršice • Tøeština • Tuèín •
Turovice • Tvorovice • Týn nad Beèvou • Uhelná • Uhøièice • Újezd • Unièov • Urèice • Úsov • Ústí • Ústín • Vápenná • Velká Bystøice •
Velká Kraš• Velké Kunìtice • Velké Losiny • Velký Týnec • Velký Újezd • Verníøovice • Vìrovany • Veselíèko • Vìky • Vícemìøice • Vícov •
Vidnava • Vikantice • Vikýøovice • Vilémov • Vincencov • Vitèice • Vlèice • Vlkoš • Vranovice-Kelèice • Vrbátky • Vrchoslavice • Vøesovice •
Všechovice • Výkleky • Vyšehoøí • Výšovice • Zábeštní Lhota • Zábøeh • Zámrsky • Zborov • Zdìtín • Zlaté Hory • Zvole • ákovice •
elatovice • eleè • elechovice • erotín • ulová •
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IÈ:
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Obchodní jméno:

Olomoucký kraj

Adresa sídla podnikání:

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
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804 – Kraj

Datum vzniku:

12. 11. 2000 ústavní zákon è.347/1997 Sb., o vytvoøení vyšších územních samosprávných celkù,
zákon è. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zøízení)
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585 508 813
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