Rada Olomouckého kraje, složená ze zástupců
České strany sociálně demokratické
a Komunistické strany Čech a Moravy,
deklaruje pro volební období 2012-2016
na základě uzavřené Koaliční smlouvy pro Olomoucký kraj
uvedené programové cíle, jejichž průběžné plnění je
zaznamenáno v tomto materiálu.

V Olomouci 16. 8. 2016

Úvodem
Rada Olomouckého kraje předkládá průběžné plnění svého programového
prohlášení za období 11/2012- I. pololetí 2016, se kterým vstupovala do volebního
období 2012-2016.
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1.

Veřejná správa

Činnost zastupitelstva a rady kraje budeme orientovat na udržitelný rozvoj
Olomouckého kraje v souladu se zájmy občanů, podnikatelských subjektů
a neziskových organizací působících na jeho území.
Naší prioritou je:
1. dbát na to, aby přístup zaměstnanců Olomouckého kraje zařazených do
krajského úřadu byl profesionální a vstřícný
2. ve vyšší míře nabízet elektronickou formu komunikace jako rovnocennou
alternativu k současně využívaným administrativním postupům, a tak naplňovat
principy e-Governmentu
3. organizovat výjezdy Rady Olomouckého kraje do území obcí s rozšířenou
působností tak, aby při jednání se zástupci místních samospráv, podnikateli,
zástupci neziskového sektoru a občany získávala krajská samospráva aktuální a
nezprostředkovanou zpětnou vazbu pro co nejlepší rozhodování o záležitostech
kraje
4. pokračovat v pořádání každoročních konferencí pro starosty všech obcí kraje
s cílem poskytovat jim potřebné informace a usnadňovat tak orientaci
v každodenních problémech správy obcí
5. podporovat rozšiřování rozhlasového, televizního a internetového zpravodajství
z regionu, pokračovat ve vydávání krajských novin
6. zkvalitňovat a trvale aktualizovat internetový portál Olomouckého kraje
rozšiřováním nabídky nových informací a uživatelských služeb s cílem usnadnit
přístup veřejnosti k informacím
7. napomáhat upevňování vazby obyvatel ke kraji (např. popularizací významných
osobností reprezentujících kraj, důležitých událostí apod.)
8. rozvíjet spolupráci s partnerskými zahraničními regiony a mezinárodními
organizacemi s důrazem na vzájemnou výměnu zkušeností
ad 1) dbát na to, aby přístup zaměstnanců Olomouckého kraje zařazených do
krajského úřadu byl profesionální a vstřícný
Plnění za rok 2013
V roce 2013 absolvovalo vstupní vzdělávání 22 zaměstnanců, vzdělávání vedoucích
úředníků 4 vedoucí zaměstnanci, zvláštní odbornou způsobilost 12 zaměstnanců
a v průběžném vzdělávání zaměstnanci absolvovali celkem 3 049 vzdělávacích dnů.
Kromě individuálních seminářů, kurzů, školení a konferencí týkajících se odbornosti
úředníků a zaměstnanců, zajišťoval krajský úřad i hromadná vzdělávání zaměřená
zejména na největší legislativní změnu - rekodifikaci občanského zákoníku.
Vzhledem k této významné a rozsáhlé úpravě legislativy krajský úřad proškolil své
zaměstnance jak v obecné rovině, v nové terminologii, tak i v konkrétních oblastech,
na něž nový občanský zákoník dopadá, např. závazkové právo, věcná práva, rodinné
právo, katastr nemovitostí, nakládání s majetkem obcí. Dále krajský úřad zajistil
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semináře zaměřené na finanční kontrolu, kontrolní řád, inventarizaci, české účetní
standardy, veřejnou podporu, novelu stavebního zákona, veřejné zakázky, správní
řád, komunikaci s osobami se zdravotním postižením, efektivní prezentaci, český
jazyk, uživatelské znalosti PC včetně spisové služby pro nové zaměstnance
a jazykovou výuku včetně jazykového auditu. Zaměstnanci byli také proškoleni
dvoudenním eLearningovým kurzem „Potírání korupce ve veřejné správě“.
Pro vedoucí pracovníky byl zrealizován například dvoudenní seminář „Efektivní
prezentace“, seminář „Komunikace s osobami se zdravotním postižením“ a dále se
vybraní vedoucí pracovníci měli možnost individuálně jazykově vzdělávat.
Na vzdělávání zaměstnanců (semináře, konference) bylo v roce 2013 vyčerpáno
z rozpočtu Olomouckého kraje celkem 2.354.264 Kč, průměrné náklady
na 1 zaměstnance činily 4.459 Kč.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 absolvovalo vstupní vzdělávání 12 zaměstnanců, vzdělávání vedoucích
úředníků 2 vedoucí zaměstnanci, zvláštní odbornou způsobilost 8 zaměstnanců
a v průběžném vzdělávání zaměstnanci absolvovali celkem 2 680 vzdělávacích dnů.
Kromě individuálních seminářů, kurzů, školení a konferencí týkajících se odbornosti
úředníků a zaměstnanců, zajišťoval krajský úřad i hromadná vzdělávání zaměřená
zejména na poskytování dotací ze státního rozpočtu, přestupky a správní delikty,
správní řád, zákon o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, řízení
projektů, veřejnou podporu, analýzu vnitřního kontrolního systému, trestní
odpovědnost úředníka a vedoucího zaměstnance, prevenci korupce ve veřejných
zakázkách, český jazyk se zaměřením na písemný projev, úřední korespondenci,
e-mail a úpravy písemností po revizi normy, poskytování první pomoci a zdravý
životní styl pro úředníky. Dále krajský úřad průběžně zajištuje proškolení
uživatelských znalostí PC u nových zaměstnanců včetně spisové služby.
Zaměstnanci také využívají možnosti prohlubovat si své jazykové znalosti
skupinovou výukou anglického jazyka, jehož součástí je i jazykový audit. Vybraní
vedoucí zaměstnanci měli možnost se individuálně jazykově vzdělávat. Zaměstnanci
byli také proškoleni dvoudenním eLearningovým kurzem „Ochrana osobních údajů“
a hojně se účastnili jednodenních eLearningových seminářů Zabezpečení přístupu
k datům, Použití základních registrů, Open Data, Datové schránky, CzechPoint
a dalších, které byly našemu úřadu poskytnuty zdarma, stejně jako některé již výše
zmíněné kurzy a semináře.
Na vzdělávání zaměstnanců (semináře, konference) bylo v roce 2014 vyčerpáno
z rozpočtu Olomouckého kraje celkem 2.057.715 Kč, průměrné náklady
na 1 zaměstnance činily 3.853 Kč.
V první polovině roku 2014 byl přepracován Pracovní řád spolu s Etickým kodexem
zaměstnance Olomouckého kraje, kde se nastavila pravidla pro činnost zaměstnanců
zařazených do krajského úřadu, vystupování vůči veřejnosti, ale také se řešily otázky
nestrannosti, střetu zájmů či korupce.
Plnění za rok 2015
Od ledna do prosince 2015 absolvovalo vstupní vzdělávání 17 zaměstnanců,
vzdělávání vedoucích úředníků 2 vedoucí pracovníci, zvláštní odbornou způsobilost
11 zaměstnanců a v průběžném vzdělávání zaměstnanci absolvovali celkem 1 712
vzdělávacích dnů. Kromě individuálních seminářů, kurzů, školení a konferencí
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týkajících se zvyšování odborných znalostí úředníků a zaměstnanců, zajišťoval
krajský úřad také hromadná vzdělávání zaměřená zejména na technické zhodnocení
investičního majetku, opravy, pořizování a reprodukce majetku dle účetních
a daňových předpisů, dále hromadná vzdělávání související novým občanským
zákoníkem, kontrolním řádem, vzdělávání v oblasti protikorupčního jednání a
ve využívání informačního systému GINIS. Pro zvyšování jazykových dovedností
úředníků a zaměstnanců krajského úřadu byla zajištěna výuka anglického jazyka.
Vedoucí pracovníci mohli využít individuálního jazykového vzdělávání.
Odbor kancelář ředitel dále zajistil ve spolupráci se ZZS OK několik bezplatných
školení k tématu první pomoci pro zájemce z řad zaměstnanců KÚ. Kurzy se setkaly
s velkým úspěchem a na každém poschodí v budovách využívaných KÚ je tak
proškolen min. jeden zaměstnanec, který byl proškolen pro poskytnutí první pomoci.
Na vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje (semináře, školení,
vzdělávací kurzy, konference) bylo v roce 2015 vyčerpáno z rozpočtu Olomouckého
kraje celkem 1 656 822,- Kč. Průměrné náklady na jednoho zaměstnance činily
3 156,- Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
Od ledna do června 2016 absolvovali vstupní vzdělávání 3 zaměstnanci, zvláštní
odbornou způsobilost 5 zaměstnanců a v průběžném vzdělávání zaměstnanci
absolvovali celkem 946 vzdělávacích dnů. Kromě individuálních seminářů, kurzů,
školení, supervizí a konferencí týkajících se odbornosti úředníků a zaměstnanců,
zajišťoval krajský úřad i hromadná vzdělávání zaměřená zejména na správní řád –
doručování a nesprávné postupy v řízení, jejich důsledky a nápravu, jednání
s problémovým klientem, rozpočtovou skladbu roku 2016, zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, veřejnou podporu, veřejné zakázky,
nový zákon o zadávání veřejných zakázek, právo na informace, ochranu osobních
údajů, zvládání stresu v profesi úředníka ÚSC nebo stressmanagement. Dále krajský
úřad průběžně zajišťoval proškolení uživatelských znalostí PC u nových
zaměstnanců včetně spisové služby a také proškolení správců webu či školení
k registru smluv s využitím lektorských dovedností vlastních zaměstnanců.
Zaměstnanci také využívali možnosti prohlubovat si své jazykové znalosti skupinovou
výukou anglického jazyka, jehož součástí je i jazykový audit. Vedoucí zaměstnanci
měli možnost se individuálně jazykově vzdělávat.
Pro zaměstnance byl také zřízen vzdělávací portál s e-learningovými kurzy. Na tomto
portálu mohou zaměstnanci využívat neomezený on-line přístup do cca 70 elearningových kurzů. V rámci těchto kurzů mají zaměstnanci k dispozici studijní
materiály k tisku, strukturované on-line studijní materiály a autotesty pro ověření
znalostí či přípravu na závěrečný test pro vydání osvědčení.
Na vzdělávání zaměstnanců (semináře, školení, vzdělávací kurzy, supervize,
konference) bylo v I. pololetí 2016 vyčerpáno z rozpočtu Olomouckého kraje celkem
1 096 130,- Kč; průměrné náklady na 1 zaměstnance činily 2 124,- Kč.
ad 2) ve vyšší míře nabízet elektronickou formu komunikace jako rovnocennou
alternativu k současně využívaným administrativním postupům, a tak naplňovat
principy e-Governmentu

-4-

Plnění za rok 2013
S posunem z investiční do provozní fáze u projektu e-Government bude možné
plnohodnotně naplňovat tuto formu již v praxi.
Plnění za rok 2014
V rámci elektronické komunikace Krajského úřadu Olomouckého kraje mohou
občané na webu Olomouckého kraje požádat o udělení státního občanství České
republiky, vydání osvědčení o státním občanství, komunikovat prostřednictvím
datových schránek a využívat dalších služeb pracoviště CzechPoint. Jako součást
vnitřní elektronické komunikace Krajského úřadu Olomouckého kraje byly v roce
2014 zavedeny nové elektronické formuláře a v rámci vnitřní finanční kontroly na KÚ
modul Elektronická podpisová kniha.
V roce 2014 byla dále v kontextu formulace krátkodobých cílů (výstup z auditu BNV)
vytvořena základní podoba portálu pro komunikaci Olomouckého kraje
s příspěvkovými organizacemi. Další rozvoj portálu v gesci nového odboru podpory
řízení příspěvkových organizací bude pokračovat v roce 2015. V neposlední řadě byl
web Olomouckého kraje rozšířen o sekci pro obce.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 byl zahájen ostrý provoz Portálu PO, který slouží k zajištění komunikace
přenosu informací a dat mezi Olomouckým krajem a jím zřízenými příspěvkovými
organizacemi. Průběžně byly zahájené další práce na rozvoji portálového řešení.
Byly vytvořeny další formuláře interní (pro potřeby zaměstnanců) i externí (pro využití
občany) tak, aby komunikace v případě zájmu, mohla probíhat elektronicky bez
fyzické přítomnosti. Byl zpřístupněn rozpočet organizace formou, která se nazývá
„rozklikávací rozpočet“. Byly zpřístupněny smlouvy na 50 tis. Kč formou zveřejnění
na úřední desce a rovněž formou podobnou rozklikávacímu rozpočtu.
Byl vytvořen krajský informační systém sociálních služeb, který získal 3. místo
v soutěži užitečných aplikací „The Best 2015“.
Dále bylo rozvíjeno téma „Otevřených dat“ (realizace zákona 222/2015 Sb. v části
otevřeného formátu dat) a zdokonalovaly se funkce spisové služby poskytované
zřizovaným organizacím. Rovněž probíhaly další práce na obsahu datových skladů a
jejich zpřístupnění.
Pro občany Olomouckého kraje byl zprovozněn nový Informační portál občana.
Součástí informačního portálu je Centrum individuálních žádostí občana, kde je
zájemcům umožněno zadávat své požadavky na Olomoucký kraj prostřednictvím 9
elektronických formulářů. Formuláře jsou po odeslání automaticky evidovány ve
spisové službě jako podání a jsou přidělovány odpovědným pracovníkům.
Implementace tohoto řešení je součástí rozvoje úřední desky a dalších webových
rozhraní GINIS.
Plnění za I. pololetí 2016
V rámci elektronické komunikace krajského úřadu bylo žadatelům o dotace
umožněno podávat žádosti o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v elektronické
podobě (se zaručeným elektronickým podpisem, datovou zprávou) bez nutnosti
doručení listinné podoby žádosti o dotace.
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Do provozu byla uvedena nová verze Portálu PO, která umožňuje modulární řešení
všech oblastí komunikace a správy příspěvkových organizací. Spuštěny byly moduly
např. nepotřebný majetek PO, termínové řízení dokumentů, závazkové vztahy,
žádanka PO (projekty, investice, nákupy, opravy apod.).
Byl rozšířen datový sklad o datové tržiště Ekonomika PO. Nad účetními daty
z databází GINIS byly vytvořeny sestavy účetních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a
ztráty a Příloha) a ty byly zpřístupněny prostřednictvím Portálu PO.
Byl realizován sběr žádostí o dotace „Kotlíkové dotace s využitím formulářů s přímým
přenosem dat do spisové služby a následného přijmu žádostí skenováním čárového
kódu.
Bylo vytvořeno prostředí k monitorování provozu tak, aby bylo možné kontrolovat
funkčnost jednotlivých komponent systémů, které poskytují služby pro veřejnost.
ad 3) organizovat výjezdy Rady Olomouckého kraje do území obcí s rozšířenou
působností tak, aby při jednání se zástupci místních samospráv, podnikateli, zástupci
neziskového sektoru a občany získávala krajská samospráva aktuální
a nezprostředkovanou zpětnou vazbu pro co nejlepší rozhodování o záležitostech
kraje
Rada Olomouckého kraje pokračovala v organizování výjezdů i v novém volebním
období.
Plnění za rok 2013
V roce 2013 se uskutečnila celkem 4 zasedání dle schváleného harmonogramu
(Zábřeh, Prostějov, Šumperk, Jeseník).
Plnění za rok 2014
V roce 2014 se uskutečnila celkem 3 zasedání dle schváleného harmonogramu
(Přerov, Uničov, Konice).
Plnění za rok 2015
V roce 2015 se uskutečnila celkem 2 zasedání dle schváleného harmonogramu
(Litovel, Šternberk). Plánované výjezdy do ORP Hranice a Mohelnice byly přesunuty
k realizaci do roku 2016.
Plnění za I. pololetí 2016
V I. pololetí roku 2016 se uskutečnila celkem 2 zasedání a to do území ORP Hranice
(3. 2.) a ORP Mohelnice (15. 4.). Na základě rozhodnutí porady vedení již nebudou
realizovány výjezdy do ORP Lipník n. Bečvou a ORP Olomouc. Tyto výjezdy budou
nahrazeny cílenými cestami členů vedení (např. řešení kamionové dopravy v ORP
Přerov a Prostějov, apod.).
ad 4) pokračovat v pořádání každoročních konferencí pro starosty všech obcí kraje
s cílem poskytovat jim potřebné informace a usnadňovat tak orientaci
v každodenních problémech správy obcí
Plnění za rok 2013, 2014, 2015 a 1. pololetí 2016
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Olomoucký kraj v novém volebním období pokračoval v pořádání konferencí pro
starosty našeho kraje. Jde o neocenitelná oboustranná setkání, při kterých chceme
naslouchat problémům jednotlivých samospráv a napomáhat tak jejich řešení. V roce
2015 byla kromě každoroční klasické konference samospráv uspořádána jedna
zaměřená výhradně na oblast dopravy. I tato odborně zaměřená akce měla
u starostů úspěch a přinesla řadu zajímavých informací.
V Olomouci se dne 19. 4. 2016 uskutečnila XI. Konference samospráv Olomouckého
kraje v budově RCO.
ad 5) podporovat rozšiřování rozhlasového, televizního a internetového zpravodajství
z regionu, pokračovat ve vydávání krajských novin
Plnění za rok 2013 a 2014
Olomoucký kraj pokračoval v podpoře rozhlasového, televizního a internetového
zpravodajství z regionu a stejně tak i ve vydávání krajských novin (měsíčník
Olomoucký kraj), aby informovanost občanů našeho kraje byla i nadále na vysoké
úrovni. Chceme i nadále býti otevřeným úřadem vůči občanům. Od 1. 10. 2015 byl
spuštěn Portál občana s cílem nabídnout občanům možnost řešení různých životních
situací efektivněji s využitím moderních technologií.
Plnění za rok 2015
V závěru roku byly na základě výběrového řízení uzavřeny smlouvy na zajištění
pokračování informování občanů prostřednictvím kabelových sítí a vysílání pořadu
Náš kraj a Krásně v kraji.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj pokračoval také v I. pololetí roku 2016 v podpoře rozhlasového,
televizního a internetového zpravodajství z regionu a stejně tak i ve vydávání
krajských novin (měsíčník Olomoucký kraj), aby informovanost občanů našeho kraje
byla i nadále na vysoké úrovni.
ad 6) zkvalitňovat a trvale aktualizovat internetový portál Olomouckého kraje
rozšiřováním nabídky nových informací a uživatelských služeb s cílem usnadnit
přístup veřejnosti k informacím
Plnění za rok 2013
Přístupnost webových stránek Olomouckého kraje byla zvýšena osobám neslyšícím.
Vybrané texty byly přetlumočeny do českého znakového jazyka. Projekt
Informačního portálu Olomouckého kraje pro osoby se zdravotním postižením získal
v listopadu 2013 speciální ocenění magazínu eGovernment a poradenské
společnosti KPMG Česká republika v soutěži „The best 2013“ v kategorii projekty
krajů. Portál poskytuje informace o kompenzačních pomůckách a zdravotnických
zařízeních s bezbariérovým přístupem. Aktualizace probíhá průběžně.
Na základě přímé spolupráce, kterou začátkem roku 2013 Olomoucký kraj navázal
s nestátními neziskovými organizacemi, byla na webových stránkách Olomouckého
kraje zřízena sekce „Neziskové organizace.“ Ta obsahuje aktuality, důležité
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informace, seznam připravovaných akcí, kontakty, dokumenty a fotogalerie vztahující
se k neziskovému sektoru.
Plnění za rok 2014
Na webu Olomouckého kraje byly veřejnosti zpřístupněny informace o nakládání
s veřejnými prostředky a hospodaření kraje pomocí tzv. rozklikávacího rozpočtu.
Občané mají možnost seznámit se s aktuálním stavem hospodaření kraje v oblasti
příjmů a výdajů, a to včetně porovnání dosažené skutečnosti se schváleným
rozpočtem.
Rovněž byl rozšířen okruh informací zveřejňovaných k samotné činnosti krajské
samosprávy – nově je na webových stránkách Olomouckého kraje zveřejňován
audio záznam ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, občané tak mají
možnost poslechnout si průběh projednávání jakéhokoliv bodu daného zasedání,
navíc je veřejnosti zpřístupněno jmenovité hlasování členů Zastupitelstva
Olomouckého kraje.
Plnění za rok 2015
K 1. 7. 2015 byl internetový portál Olomouckého kraje rozšířen o Protikorupční
strategii Olomouckého kraje, včetně možnosti oznámení na korupční jednání
zaměstnance Olomouckého kraje.
Součástí protikorupční strategie Olomouckého kraje je i příručka „Protikorupční
manuál“, která obsahuje řadu srozumitelných informací, týkajících se korupce jako
společenského problému. Pro úplnost je zveřejněna i řada interních vnitřních norem
Olomouckého kraje a Krajského úřadu OK, které dávají ucelený obraz o přístupu
k jednotlivým problémovým místům korupčního jednání (veřejné zakázky, etický
kodex).
Materiály protikorupční strategie Olomouckého kraje doplňuje řada
hypertextových odkazů na internetové stránky související s protikorupční strategií OK
a transparentností – např. profil zadavatele veřejné zakázky; záznamy a usnesení
Zastupitelstva OK; usnesení Rady OK; Programové prohlášení Rady OK; Plnění
programového prohlášení Rady OK; Rozpočet OK; Závěrečný účet OK.
V říjnu byl pro občany Olomouckého kraje zprovozněn nový Informační portál. Na
novém portálu jsou na jednom místě přehledně uspořádány všechny informace, které
občan potřebuje pro svou komunikaci s Olomouckým krajem. V samostatné sekci
jsou k dispozici přehledné návody k řešení životních situací, které je možno vyřídit na
krajském úřadu. K dispozici jsou také další informace k činnosti samosprávy či
krajského úřadu. V sekci Centrum individuálních žádostí občana si může uživatel
zadat jakýkoliv požadavek na úředníka či samosprávu. Informační portál občana je
výjimečný svým individuálním přístupem k jednotlivci a mimořádně vstřícnou
nabídkou služeb občanovi.
Plnění za I. pololetí 2016
V období od zprovoznění Informačního portálu pro občana (říjen 2015) občané
využívají možnosti Centra individuálních žádostí občana. Celkem bylo přijato 15
požadavků od občanů, včetně možnosti řešení konkrétního termínu schůzky či
domluvy tlumočení do znakové řeči.
Od roku 2016 mají občané možnost poslechnout si jednání Zastupitelstva
Olomouckého kraje po jednotlivých bodech jednání, což výrazně zvyšuje komfort
vyhledávání diskuzí ke konkrétním bodům jednání zastupitelstva.
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Protikorupční strategie Olomouckého kraje, zveřejněná na internetovém portálu
Olomouckého kraje v roce 2015, byla aktualizována k 1. 3. 2016 tak, aby obsahovala
nejen aktuální informace, ale byl přidán i samostatný materiál „Hodnocení
protikorupční strategie Olomouckého kraje za rok 2015“ včetně přehledu
protikorupčních rizik organizace.
ad 7) napomáhat upevňování vazby obyvatel ke kraji (např. popularizací významných
osobností reprezentujících kraj, důležitých událostí apod.)
Plnění za rok 2013, 2014, 2015 a I. pololetí 2016
Tradičně kraj organizuje vyhlášení Sportovce Olomouckého kraje a Pedagoga
Olomouckého kraje, Vyhlášení cen kultury Olomouckého kraje, Dožínky
Olomouckého kraje s vyhlášením nejlepších zemědělců, Ples Olomouckého kraje a
další významné akce s cílem ocenit významné osobnosti kraje a propagovat je i
v rámci veřejnosti při podobných významných setkáních pod záštitou kraje. V dalších
kapitolách je zmíněna podpora regionálních značek i výrobků Olomouckého kraje.
Přehled nejvýznamnějších akcí v I. pololetí roku 2016:









Sportovec Olomouckého kraje 28. 1. 2016
Ceny za přínos v oblasti kultury OK 2015 4. 5. 2016
Žena regionu OK 31. 5. 2016
Zlaté kříže 11. 5. 2016
Ples Olomouckého kraje 12. 3. 2016
Návštěva prezidenta 18. - 20. 5. 2016
Pedagog OK 4. 4. 2016
Setkání s válečnými veterány a politickými vězni Olomouckého kraje 8. 6.
2016

Olomoucký kraj podporuje propagaci nejdůležitějších událostí a významných výročí
spojených s krajem také formou reklamy na velkoplošném banneru, který je umístěn
na budově sídla krajského úřadu Olomouckého kraje.
ad 8) rozvíjet spolupráci s partnerskými zahraničními regiony a mezinárodními
organizacemi s důrazem na vzájemnou výměnu zkušeností
Olomoucký kraj má uzavřené partnerské smlouvy s celkem 9 zahraničními regiony
(viz níže) a od roku 2005 je členem Sdružení evropských regionů (Assembly of
European Regions – AER). K podpoře rozvoje mezinárodních a meziregionálních
vztahů byla ustavena komise pro vnější vztahy Rady Olomouckého kraje.
Partnerské regiony Olomouckého kraje:
 Reggio Emilia (Itálie)

1964

 Opole (Polsko)

2002

 Vojvodina (Srbsko)

2003

 Baranya (Maďarsko)

2004

 Kostroma (Ruská federace)

2004

 Würzburg (Německo)

2005

 GRADD (Kentucky – USA)

2007
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 Jižní Dánsko (Dánsko)*

2008

 Ganja (Ázerbájdžán)

2012

 Yunnan a Fujian (Čína)

2014

* V roce 2000 byla uzavřena deklarace o spolupráci s regionem Vejle. K 1. 1. 2007
proběhla v Dánsku administrativní a územní reforma, v jejímž důsledku stávající
region přestal existovat. Jeho "následnickým" regionem se stal region Jižní Dánsko.
Dne 3. 6. 2008 byla ve Vejle podepsána nová dohoda o spolupráci s Olomouckým
krajem.
Mimo výše uvedené partnerské regiony byla v roce 2014 nově navázána spolupráce
s čínskými provinciemi Yunnan a Fujian.
Plnění za rok 2013
V závěru roku 2012 a v roce 2013 bylo programové prohlášení naplňováno
především následujícími aktivitami (řazeno chronologicky):
 Slavnostní předání autobusu pro potřeby české menšiny městu Bela Crkva partnerský region Vojvodina (v Olomouci 24. 10. 2012).
 Návštěvy zástupců diplomatického sboru a setkání s politickými představiteli
Olomouckého kraje – Velvyslanec Spojených států amerických Norman Eisen
(16. 10. 2012).
 Společná výstava prací výtvarníků Olomouckého kraje a regionu GRADD
v kulturním centru velvyslanectví USA v Praze v rámci projektu „Užitečná
symbióza“ (vernisáž 1. 3. 2013).
 Návštěva společné delegace Olomouckého kraje a právnické fakulty UP
na magistrátu města Vídeň, jednání o tématu likvidace komunálního odpadu,
prohlídka spalovny v Pfaffenau (19. 3. 2013).
 Návštěva delegace Olomouckého kraje v partnerském regionu Vojvodina
a projednání spolupráce ve volebním období 2012 – 2013 (27. – 29. 3. 2013).
 Společná výstava prací výtvarníků Olomouckého kraje a regionu GRADD
v galerii Caesar a Uměleckém centru UP jako završení projektu „Užitečná
symbióza“ (vernisáž 22. 5. 2013).
 Kulatý stůl – obchodní příležitosti a možnosti investic v Srbsku (18. 6. 2013).
 Dvoudenní pracovní návštěva generálního konzula Ruské federace pana
Andreje Šaraškina v Olomouckém kraji, zaměřená na podporu podnikání,
cestovního ruchu a vzdělávání (2. – 3. 7. 2013 a dále navazující pracovní
jednání především se zástupci sdružení cestovního ruchu).
 Spolupráce se štábem RTV Vojvodina na první etapě natáčení
dokumentárního filmu o Olomouckém kraji, pro účely propagace Olomouckého
kraje v AO Vojvodina (17. – 19. 7. 2013).
 Podpora účasti dětí ze sociálně slabých rodin z AO Vojvodina na společném
česko-srbském táboře v Ochoze u Konice (1. – 11. 8. 2013).
 Podpora účasti pěti studentek Slovanské univerzity v Baku na Letní škole
slovanských studií na UP (20. 7. -. 17. 8. 2013), v jejímž rámci proběhlo
setkání s členem ZOK a senátorem Ing. Martinem Tesaříkem (6. 8. 2013).
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 Zapojení Olomouckého kraje do aktivit AER – účast Olomouckého kraje
na Letní škole AER a prezentace projektu regionálního značení v Sörmlandu –
Švédsko (19. – 24. 8. 2013), účast na aktivitách AER a využívání informačního
servisu prostřednictvím OK4EU – průběžně.
 Prohlídka zařízení na energetické využití odpadu v Erdesleben (Německo)
a jednání s firmou ROMONTA/WAE (26. 8. 2013).
 Návštěva občanů partnerského regionu Würzburg a setkání s představiteli
kraje v rámci tzv. Bürgerreise (7. 10. 2013).
 Návštěva delegace z Udmurtské republiky pod vedením ministra průmyslu
Michaila Zajceva, setkání s představiteli kraje, kulatý stůl pro podnikatele
ve spolupráci s KHK Olomouckého kraje (9. 10. 2013).
 Realizace projektu „Léto v pohraničí“ podpořeného z Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce.
Cílem projektu bylo posilování přeshraničních kontaktů obyvatel polskočeského pohraničí pomocí aktivit, jejichž cílem je propagace území, místních
kulturních a přírodních památek, které jsou turistickými zajímavostmi obou
regionů (únor – říjen 2013).
 Podpora serveru New Balkan (www.newbalkam.com),
na obchodní informace ze Srbska (celoročně).

zaměřeného

 Podpora projektu „Volný čas mládeže – společná šance pro Vojvodinu, Srbsko
i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití
volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy“, o.s. H.E.P.Y.
(4. čtvrtletí 2013).
 Cesta komise pro rozvoj venkova do Opole, společné jednání s komisí pro
rozvoj venkova Opolského vojvodství a účast na Energetickém kongresu
(18. 11. 2013).
 Dotační program „Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje“
s celkovou dotací 400 tis. Kč – podpořeno 20 projektů (celoročně).
 Spolupráce se statutárním městem Olomouc a městskými/místními
evropskými informačními středisky (MEIS) – finanční podpora ve výši
350 tis. Kč, směřovaná především na podporu činnosti MEIS (celoročně).
 Návštěvy zástupců diplomatického sboru a setkání s politickými představiteli
Olomouckého kraje:
-

Generální konzul Ruské federace Andrej Šaraškin (17. 1. 2013 v rámci
veletrhu Regiontour v Brně),

-

Velvyslanec Ukrajiny Borys Zajčuk a obchodní rada velvyslanectví
Zykmund Hošovskyj (15. 2. 2013),

-

Velvyslanec České republiky v Dánsku Zdeněk Lyčka a velvyslanec
Dánského království v České republice Anders Christian Hoppe
(21. 3. 2013 u příležitosti zahájení výstavy o královně Dagmar ve
Vlastivědném muzeu v Olomouci),

-

Velvyslanec Švýcarské konfederace André Regli (25. 3. 2013 u příležitosti
Švýcarských dnů v České republice, jejichž spolupořadatelem bylo
statutární město Olomouc),
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-

Velvyslanec Chorvatské republiky Frane Krnic
Chorvatska Ivo Nešpor (24. 4. 2013),

-

Velvyslanec České republiky v Estonsku Richard Kadlčák (17. 5. 2013),

-

Velvyslanec Tuniské republiky Moncef Hajeri (4. 6. 2013),

-

Velvyslanec
Spolkové
(30. 10. 2013).

republiky

Německo

a honorární konzul

Detlef

Lingemann

 Účast Olomouckého kraje v projektu Strategie integrované spolupráce českopolského příhraničí, který je zaměřen na naplnění cíle – založení Evropského
seskupení pro územní spolupráci.
 Účast Olomouckého kraje v projektu CesR zaměřeného na spolupráci
v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech.
 Zajišťování funkce kontaktního místa v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013,
Programu švýcarsko-české spolupráce a Finančních mechanismů
EHP/Norsko 2009 – 2014.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 bylo programové prohlášení naplňováno především následujícími
aktivitami (řazeno chronologicky):
 Cesta delegace Olomouckého kraje do regionu GRADD (Kentucky, USA),
představení spolupráce Olomouckého kraje a GRADD na výroční večeři
GRADD (1. – 7. 2. 2014).
 Společné setkání krajů a měst spolupracujících se Srbskem, projednání
možností spolupráce (25. 2. 2014).
 Účast na projektu „Festival of minds“ s partnerským regionem Vojvodina
a dalšími 8 středními školami různých zemí (Obchodní akademie Olomouc,
27. 3. 2014).
 Návštěva delegace z partnerského regionu Würzburg s tématem výměny
zkušeností v oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, nakládání s komunálním
odpadem a hromadné dopravy (14. – 16. 5. 2014).
 Účast zástupců Olomouckého kraje na Valné hromadě AER ve Wroclawi –
Polsko (27. – 28. 5. 2014).
 Kulatý stůl podnikatelů pro spolupráci se Srbskem (27. 5. 2014).
 Prezentace spolupráce Olomouckého kraje a regionu GRADD na konferenci
NARC v Lousvillu, Kentucky (8. – 14. 6. 2014).
 Účast zástupců Opolského vojvodství na 5. ročníku Mattoni 1/2 maratonu
Olomouc (21. 6. 2014).
 Návštěva delegace z partnerského regionu GRADD (Green River Area
Development District) v Olomouckém kraji (27. 7. – 2. 8. 2014).
 Podpora 10. společného tábora českých a srbských dětí v Ochoze u Konice
(srpen 2014).
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 Podpora účasti pěti studentů Slovanské univerzity v Baku na Letní škole
slovanských studií na UP (17. 7. - 14. 8. 2014), v jejímž rámci proběhlo
setkání s hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Jiřím Rozbořilem (6. 8. 2014).
 Zapojení Olomouckého kraje do aktivit AER – účast Olomouckého kraje na
Letní škole AER a prezentace projektu volnočasových aktivit mládeže a jeho
rozvoj v mezinárodním prostředí občanského sdružení H.E.P.Y. v Novem
Sadu, Vojvodina, Srbsko (17. – 23. 8. 2014).
 Prezentace Olomouckého kraje na Local Leaders Meeting/China Investment
Forum v Praze a setkání zástupců Olomouckého kraje se zástupci provincie
Fujian a podpis Memoranda o porozumění na vytvoření partnerských vztahů
mezi Olomouckým krajem a provincií Fujian (28. – 29. 8. 2014).
 Cesta Komise pro vnější vztahy do Opole a společné jednání s komisí pro
zahraniční spolupráci Opolského vojvodství (18. 9. 2014).
 Setkání s experty na regionální rozvoj z Opolského vojvodství a prezentace
podpora malých a středních podniků a inovací v Olomouckém kraji (Olomouc,
20. 10. 2014).
 Cesta delegace Olomouckého kraje do Kostromské oblasti - Ruská federace
(27. – 31. 10. 2014).
 Cesta delegace Olomouckého kraje do provincií Yunnan a Fujian (Čína) za
účelem navázání a rozvoje spolupráce s těmito provinciemi (29. 11. – 7. 12.
2014).
 Účast na aktivitách AER a využívání informačního servisu prostřednictvím
OK4EU – průběžně.
 Dotační program „Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje“ –
v rámci dotačního programu bylo podpořeno 14 projektů celkovou částkou ve
výši 396.300 Kč.
 Spolupráce se statutárním městem Olomouc a městskými/místními
evropskými informačními středisky (MEIS) – finanční podpora ve výši
350 tis. Kč, směřovaná především na podporu činnosti MEIS (celoročně).
 Podpora serveru New Balkan (www.newbalkam.com), zaměřeného na
obchodní informace ze Srbska (celoročně).
 Návštěvy zástupců diplomatického sboru a setkání s politickými představiteli
Olomouckého kraje:


Velvyslanec Slovenska Peter Weiss (30. 1. 2014),



Velvyslankyně Polska Grazyna Bernatowicz (13. 2.),



Velvyslankyně Lucemburska Michèle Pranchere-Tomassini (14. 4. 2014),

 Velvyslanec
(26. 5. 2014),

Nizozemského

království

Eduard

Wilhelmus



Velvyslankyně Velké Británie Jan Thomson OBE (5. 6. 2014),



Honorární konzul Austrálie Petr Vodvářka (8. 6. 2014),



Velvyslanec Ázerbájdžánu Farid Shafiyev (30. 9. 2014),



Velvyslankyně v Čínské lidové republiky Ma Keqing (7. 11. 2014),
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Hoek



Velvyslanec Arménie Tigran Seiranian (19. 11. 2014),



Velvyslanec Itálie Aldo Amati (26. 11. 2014),

 Honorární generální konzul České republiky v Calgary - Kanada
(11. 12. 2014).
Plnění za rok 2015
V roce 2015 bylo programové prohlášení naplňováno především následujícími
aktivitami (řazeno chronologicky):
 Kulatý stůl důležitých institucí, které přispívají k hospodářskému rozvoji
regionu – možnosti spolupráce s partnerskými regiony Olomouckého kraje
(22. 1. 2015)
 Prezentace Olomouckého kraje v Českém centru v Mnichově (27. 1. 2015)
 Cesta delegace Olomouckého kraje do německého Augsburgu v rámci
konference skupiny Encore, protipovodňová opatření v Bavorsku. (26. – 27. 3.
2015)
 Návštěva delegace obchodní komory a vybraných podnikatelů z provincie
Fujian s tématem prohloubení obchodní spolupráce mezi oběma regiony.
(11. 4. 2015)
 Návštěva delegace zemědělských odborníků z provincie Fujian vedená
viceguvernérem provincie panem Chen Rongkai s tématem hledání možností
spolupráce v zemědělském sektoru (4. 5. 2015)
 Účast zástupců a prezentace gastronomie partnerského regionu Opolské
vojvodství na gastronomické akci Garden Food Festival (16. – 17. 5. 2015)
 Cesta delegace Olomouckého kraje na veletrh South China Expo v Kunmingu
v partnerské provincii Yunnan, prezentace Olomouckého kraje, zastoupení
regionálních firem na veletrhu (10. – 15. 6. 2015)
 Účast zástupců Opolského vojvodství na 6. ročníku Mattoni 1/2 maratonu
Olomouc. (20. 6. 2015)
 Společné zasedání komise pro vnější vztahy ROK a výboru pro zahraniční
vztahy Opolského vojvodství v Olomouc s tématem přeshraniční spolupráce a
využívání evropských fondů (25. 6. 2015)
 Návštěva delegace z provincie Yunnan vedené stranickým tajemníkem panem
Li Jiheng, během níž byla podepsána partnerská smlouva mezi oběma
regiony (26. a 27. 6. 2015)
 Návštěva delegace z autonomní oblasti Vojvodina v Olomouci, jednání se
zástupci Olomouckého kraje o možných oblastech vzájemné spolupráce se
Srbskem (17. 8. 2015)
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 Účast olomouckých sportovců na olympiádě mládeže Giochi del Tricolore
v partnerském regionu Reggio Emilia; v rámci akce došlo k jednání zástupců
Olomouckého kraje s politickou reprezentací oblasti Reggio Emilia. (28. 8.
2015)
 Cesta delegace Olomouckého kraje do partnerského regionu GRADD v USA,
prezentace hospodářských příležitostí a ukázky regionální kuchyně. (10. – 17.
9. 2015)
 Návštěva zástupců médií z provincie Yunnan, sběr materiálu pro mediální
prezentaci Olomouckého kraje v Yunnanu (TV, tisk) (19. – 20. 9. 2015)
 Cesta studentů a pedagogů Střední lesnické školy Hranice do partnerského
regionu Olomouckého kraje Kostromy, seznámení s výukou v ruských
odborných školách (21. – 30. 9. 2015)
 Prezentace Olomouckého kraje v rámci Svatováclavského posvícení
pořádaného Českým velvyslanectvím ve Vídni, představení kraje jako
turistického a gastronomického cíle (28. 9. 2015)
 Cesta delegace Olomouckého kraje do Opole na konferenci o mezinárodních
vztazích v rámci meziregionální spolupráce (5. 10. 2015)
 Cesta delegace Olomouckého kraje do rakouského Emmersdorfu v rámci
workshopu o nakládání s komunálním odpadem v Rakousku (29. – 30. 10.
2015)
 Návštěva delegace zástupců odboru mezinárodních vztahů provincie Fujian
v doprovodu podnikatelů s tématem navázání obchodních vztahů s podniky
Olomouckého kraje (13. 11. 2015)
 Studijní pobyt zástupce oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
v provincii Fujian v rámci programu provincie Fujian pro představitele
partnerských regionů (18. – 29. 11. 2015)
 Vyhlášení a předání ceny GOAL v rámci vyhlašování cen Křesadlo. Cena
GOAL je společný projekt Olomouckého kraje a partnerského regionu
GRADD, který odměňuje oceněné dobrovolníky z Olomouckého kraje (18. 12.
2015)
 Dotační program „Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje“ –
v rámci dotačního programu bylo podpořeno 15 projektů celkovou částkou ve
výši 395.700 Kč
 Spolupráce se statutárním městem Olomouc a městskými/místními
evropskými informačními středisky (MEIS) – finanční podpora ve výši
350 tis. Kč, směřovaná především na podporu činnosti MEIS (celoročně)
 Návštěvy zástupců diplomatického sboru a setkání s politickými představiteli
Olomouckého kraje:
 Velvyslanec Švýcarska Markus-Alexander Antonietti (19. 2. 2015)
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 Velvyslanec Izraele Garyho Korena (23. 2. 2015)
 Velvyslankyně Čínské lidové republiky Ma Keqing (17. 7. 2015)
 Velvyslanec Francie Jean-Pierre Asvazadourian (30. 9. 2015)
Plnění za I. pololetí 2016
V I. pololetí roku 2016 bylo programové prohlášení naplňováno především
následujícími aktivitami (řazeno chronologicky):
 Prezentace Olomouckého kraje v Bratislavě ve spolupráci a agenturou
CzechTourism (23. 3. 2016)
 Návštěva představitelů chorvatského města Makarska vedená starostou Tonći
Bilićem a prezentační akce Ochutnejte Makarskou (5. a 6. 4. 2016)
 Návštěva delegace odborníků z oblasti životního prostředí z Opolského
vojvodství s tématem čerpání dobré praxe mezi oběma regiony (11. – 14. 4.
2016)
 Návštěva delegace z regionu GRADD s zaměřená na hledání možností
spolupráce v oblasti hospodářství, výzkumu a nových technologií (21. – 23. 4.
2016)
 Účast zástupců a prezentace gastronomie partnerského regionu Opolské
vojvodství na gastronomické akci Garden Food Festival (14. – 15. 5. 2016)
 Návštěva delegace z Kostromské oblasti vedená gubernátorem Sergejem
Konstantinovičem Sitnikovem (6. – 8. 6. 2016)
 Účast zástupců Opolského vojvodství na 7. ročníku Mattoni 1/2 maratonu
Olomouc (25. 6. 2016)
 Dotační program „Podpora rozvoje zahraničních vztahů Olomouckého kraje“ –
v rámci dotačního programu bylo podpořeno 15 projektů celkovou částkou ve
výši 400.000 Kč
 Spolupráce se statutárním městem Olomouc a městskými/místními
evropskými informačními středisky (MEIS) – individuální dotace ve výši
350 tis. Kč, směřovaná především na podporu činnosti MEIS (celoročně)
 Poskytnutí individuální dotace ve výši 25 tis. Kč Česko-ruská společnosti, z.s.
na realizaci projektu Rehabilitačně a vlastivědné aktivity pro děti českých
krajanů žijících v oblastech postižených černobylskou jadernou havárií
 Poskytnutí individuální dotace ve výši 500 tis. Kč Nadačnímu fondu na
podporu fotbalové mládeže Olomouckého kraje na realizaci projektu Účast
fotbalové mládežnické reprezentace Olomouckého kraje na mezinárodním
fotbalovém turnaji v Xiamen (Čína)
 Schválení poskytnutí daru v podobě staršího dálkového autobusu pro
partnerský region Autonomní oblast Vojvodina (předání proběhne v září 2016)
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 Návštěvy zástupců diplomatického sboru a setkání s politickými představiteli
Olomouckého kraje:
Velvyslanec Německa Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven (11. 5. 2016)
Další aktivity:
 Spolupráce se členy Evropského seskupení pro územní spolupráci
NOVUM s r. o., které bylo dne 16. 12. 2015 společně ustaveno šesti českými
a třemi polskými subjekty (kraje Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký,
Pardubický, Euroregiony Nisa a Glacensis – české části; Dolnoslezské
vojvodství, Euroregiony Nisa a Glacensis – polské části).
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2.

Finance a majetek

Budeme usilovat o rozvážné a vyrovnané hospodaření Olomouckého kraje
v návaznosti na očekávané budoucí příjmy.
Naší prioritou je:
1. dodržovat vyrovnaný a stabilní rozpočet Olomouckého kraje s tím, že případné
přebytky hospodaření budou určeny na rozvojové programy a nové investice
2. další finanční zdroje (včetně případných úvěrů) směrovat pouze do skutečně
prorůstových aktivit s přednostní vazbou na projekty z evropských fondů
3. nastavit efektivní systém řízení příspěvkových organizací zejména ve vztahu
k jejich financování a hospodaření s majetkem
4. maximálně využívat evropské fondy pro realizaci rozvojových záměrů kraje
5. pokračovat ve finanční podpoře Významných projektů Olomouckého kraje
6. prosazovat v připravované novele zákona o rozpočtovém určení daní navýšení
podílu daní pro kraje na úkor příjmů státního rozpočtu
7. podporovat úspěšné podnikatelské projekty zaměřené na rozvoj kraje
8. podporovat širší spolupráci kraje s dalšími investory (společné projekty veřejného
a soukromého sektoru)
9. nadále platit za obce poplatky Ochrannému svazu autorskému za provozování
hudebních děl v obecních rozhlasech
10. zajistit plnění role kraje jako řádného hospodáře, vlastníka objektů
zdravotnických, školských, sociálních a kulturních zařízení, včetně důrazu
na energetické úspory v provozu těchto zařízení
11. připravit a realizovat záměr centrálního nákupu služeb a produktů s cílem snížit
jednotkové ceny nakupovaných komodit
ad 1) dodržovat vyrovnaný a stabilní rozpočet Olomouckého kraje s tím, že případné
přebytky hospodaření budou určeny na rozvojové programy a nové investice
Plnění za rok 2013 a 2014
Každý rok končí rozpočet Olomouckého kraje tzv. přebytkem. Také hospodaření
Olomouckého kraje v roce 2013 i 2014 skončilo přebytkem. Při schvalování
závěrečného účtu za předchozí rok je vždy navrhováno rozdělení přebytku – priority
jsou samozřejmě investice včetně projektů financovaných z evropských fondů.
Plnění za rok 2015
Rozpočet roku 2015 byl uzavřen s přebytkem ve výši 465 mil. Kč., část byla zapojena
při sestavování rozpočtu na rok 2016 přímo, ve výši 219,4 mil. Kč a částka
246,5 mil. Kč byla využita a přerozdělena v měsíci dubnu 2016 k čerpání na
plánované investiční akce roku 2016. Bylo to zásluhou jak stabilního přístupu
k hospodaření Olomouckého kraje – dodržení vyrovnaného a stabilního rozpočtu a
také díky vyšším výnosům sdílených daní v roce 2015.
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Plnění za I. pololetí 2016
Trend v hospodaření Olomouckého kraje stále pokračuje, to znamená s důrazem na
vyrovnaný a stabilní rozpočet. O této skutečnosti svědčí i převaha celkových příjmů
nad celkovými výdaji k 30. 6. 2016 ve výši více než 1 miliarda Kč. Pro úplnost je
třeba ovšem dodat, že větší čerpání je vždy ve 2. pololetí – investice, programy
apod., ale trend se bezpochyby dodrží.
ad 2) další finanční zdroje (včetně případných úvěrů) směrovat pouze do skutečně
prorůstových aktivit s přednostní vazbou na projekty z evropských fondů
Plnění za rok 2013 a 2014
To platí – viz předchozí bod a samozřejmě rozpočet Olomouckého kraje se snaží
vždy reagovat na mimořádné možnosti z ROP včetně dalších operačních programů,
což vždy představuje synergický efekt.
Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj rovněž i v roce 2015 směřoval různé finanční zdroje (ROP, úvěry) na
realizaci projektů z evropských fondů, které mají prorůstovou aktivitu.
Plnění za I. pololetí 2016
V první polovině roku 2016 byly čerpány prostředky pouze z revolvingového úvěru ve
výši 14.057 tis. Kč na „Komplexní program modernizace geriatrického oddělení OLÚ
Paseka pracoviště Moravský Beroun“, akci realizuje OLÚ Paseka. Je předpoklad, že
do konce roku 2016 bude tento úvěr splacen. Olomoucký kraj nadále pokračuje
v trendu minulých let a snaží se využívat finančních zdrojů z ROP (včetně dalších
operačních programů) na realizaci projektů s tím, že v současné době se kompletují
všechny připravované projekty jak z IROP tak z ITI na další plánovací období včetně
návrhu na jejich financování s důrazem na roky 2017 a 2018.
ad 3) nastavit efektivní systém řízení příspěvkových organizací zejména ve vztahu
k jejich financování a hospodaření s majetkem
Plnění za rok 2013
V roce 2013 byl zahájen na základě usnesení ROK (ZOK) audit krajem zřizovaných
příspěvkových organizací, kterým se podaří optimalizovat a nastavit procesy řízení
v oblasti ekonomické a finanční, personální a nákupu komodit. Výstupem je, mimo
jiné, zřízení nového odboru pro řízení PO, který bude rovněž zabezpečovat
centralizaci nákupů komodit pro PO, rovněž se bude zabývat finančními toky vůči PO
atd.
Plnění za rok 2014
Audit příspěvkových organizací zřizovaných krajem byl dokončen v únoru 2014
a vyplynula z něj opatření, která jsou rozdělena na krátkodobá, střednědobá
a dlouhodobá.
Dílčí opatření, která byla identifikována jako krátkodobá, byla realizována
k 30. 9. 2014, respektive k 31. 12. 2014. Změna organizační struktury KÚOK
vč. zřízení nového odboru pro podporu řízení příspěvkových organizací je schválena
k 1. 3. 2015 na základě rozhodnutí ředitele z 9. 12. 2014.
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Plnění za rok 2015
Dne 1. 3. 2015 zahájil svoji činnost odbor podpory řízení příspěvkových organizací,
který je tvořen třemi odděleními: oddělením systémové a analytické podpory,
oddělením centrálních nákupů a oddělením ekonomického řízení a financování PO.
Od tohoto dne oddělení ekonomického řízení a financování PO zajišťuje financování
školských PO. Od 1. 1. 2016 bude zajišťovat provozní financování i PO ostatních
resortů (kultura, doprava, zdravotnictví, sociální věci). Oddělením ekonomického
řízení a financování PO byl zpracován návrh rozpočtu na rok 2016 již dle jednotného
postupu pro všechny příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem.
Mimo jiné byly pro rok 2015 upraveny odpisové sazby majetku, které mají
příspěvkové organizace svěřeny do hospodaření, zejména u nemovitostí a je
navržen odvod z investičních fondů ve výši 80% (i tak zůstane příspěvkovým
organizacím k dispozici cca 37 mil. Kč).
Plnění za I. pololetí 2016
Činnost odboru podpory řízení příspěvkových organizací byla aktivně zabezpečena
od II. pololetí 2015.
Od 1. 1. 2016 došlo k avizovanému převzetí agendy zajišťování provozního
financování i neškolských PO. Postupně dochází ke sjednocování výstupů v rámci
ekonomického řízení od zřizovatele směrem k jednotlivým PO.
K 1. 4. 2016 byla změněna struktura odboru podpory řízení příspěvkových organizací
a to tak, že bylo zrušeno samostatné oddělení centrálních nákupů. Jím
zabezpečovaná agenda byla přesunuta do oddělení s novým názvem - oddělení
podpory a centrálního nákupu.
Nyní je nastaven systém spolupráce s ekonomickým odborem v problematických
činnostech, probíhá komunikace ve vztahu aktivního využívání portálu příspěvkových
organizací, tak, aby komunikace se zástupci příspěvkových organizací byla
transparentní, měla vypovídací schopnost a byla přínosem pro všechny zúčastněné
strany. Předpokládá se, že do konce roku 2016 dojde k nastavení kompetencí
jednotlivých odborů a zpřehlední a zjednoduší se předávání informací a zpětná
vazba mezi příspěvkovými organizacemi a zřizovatelem.
ad 4) maximálně využívat evropské fondy pro realizaci rozvojových záměrů kraje
Plnění za rok 2013 a 2014
Plněno průběžně a v poslední době jsou akce hrazené z evropských fondů
upřednostňovány před ostatními investičními akcemi – viz nabídka pro rok 2014 –
mimořádná možnost čerpat 800 mil. Kč na komunikace.
V roce 2012 a 2013 pokračovala koordinace Integrovaného plánu rozvoje území
Bouzovska a Integrovaného plánu rozvoje území Staroměstska. V současnosti se
realizují individuální projekty veřejné správy a podnikatelů z daných území.
Olomoucký kraj plní funkci kontaktního místa v Operačním programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 prostřednictvím Projektu
technické pomoci Olomouckého kraje. Také zajišťuje funkci kontaktního místa
programu Švýcarsko-české spolupráce a pro Finanční mechanismy EHP/Norsko.
Olomoucký kraj je rovněž zapojen do projektu Strategie integrované spolupráce
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česko-polského příhraničí, realizuje projekt CesR (Spolupráce v oblasti
zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech), projekt Podpora rozvoje
Olomouckého kraje 2012 – 2015, Inovační vouchery v Olomouckém kraji 2012 –
2014 a Inovační vouchery v Olomouckém kraji 2013 – 2015.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 využíval Olomoucký kraj v maximální možné míře evropské fondy pro
realizaci rozvojových záměrů kraje.
Olomoucký kraj je zapojen do několika projektů, jako je např.: projekt Podpora
rozvoje Olomouckého kraje 2012 – 2015, Inovační vouchery v Olomouckém kraji –
II. etapa a příprava a realizace pilotních nástrojů RIS3 Olomouckého kraje.
Bylo dokončeno 15 investičních nestavebních a neinvestičních projektů
spolufinancovaných z evropských fondů. V roce 2015 bylo proplaceno v souhrnné
výši 140 mil. Kč. Dále byla zahájena příprava neinvestičních projektů a podání 17
žádostí o dotaci v rámci nového plánovacího období s celkovými náklady přibližně
600 mil. Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
I v roce 2016 bude Olomoucký kraj využívat možností čerpání evropských fondů pro
realizaci rozvojových záměrů kraje, tak jak bylo naplánováno již v roce 2015, v rámci
plnění nového plánovacího období.
Olomoucký kraj plní roli tzv. Regionálního subjektu v rámci programu INTERREG
V-A ČR-Polsko, jehož aktivity jsou realizovány prostřednictvím projektu technické
pomoci. Aktivity směřují především k žadatelům a příjemcům podpory v Olomouckém
kraji a jejich efektivnímu a včasnému informování o možnostech čerpání finanční
pomoci, k propagaci programu na regionální úrovni. Olomoucký kraj dále plní funkci
kontaktního místa Programu švýcarsko-české spolupráce a EHP a Norských fondů.
Olomoucký kraj je zapojen do několika projektů, jako je např.: Smart Akcelerátor
Olomouckého kraje, Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU
2014-20 – I., Projekt technické pomoci Olomouckého kraje v rámci INTERREG V-A
ČR-Polsko.
Od 1. 4. 2016 prostřednictvím projektu „Služby sociální prevence v Olomouckém
kraji“ bylo zahájeno poskytování sociálních služeb spolufinancovaných z Evropského
sociálního fondu ve výši 336 mil. Kč.
V tomto období je v realizaci 6 projektů z evropských fondů ve výši 554 mil. Kč
s dotací ve výši 534 mil. Kč. Podaných žádostí o dotaci bylo 29 s celkovými náklady
699 mil. Kč a výší dotace 551 mil. Kč. Připravovaných projektů je 102 s celkovými
odhadovanými náklady 3,8 mld. Kč a výší dotace 3,2 mld. Kč.
Pro úplnost je třeba dodat, že v současné době se připravuje kompletní přehled
všech projektů k realizaci v následujícím plánovacím období včetně návrhů na jejich
financování.
ad 5) pokračovat ve finanční podpoře Významných projektů Olomouckého kraje
Plnění za rok 2013
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Podpora významných projektů pokračovala i v roce 2013 – bylo poskytnuto celkem
více než 33 mil. Kč, a to v souladu s možnostmi rozpočtu Olomouckého kraje.
V rámci Významných projektů Olomouckého kraje byly schváleny příspěvky
v souhrnné výši 200.000 Kč koordinátorům regionálního značení v Olomouckém
kraji. Příspěvky jsou určeny na propagaci a rozvoj regionálních značek Haná
regionální produkt, Moravská brána regionální produkt a Jeseníky originální produkt.
Cílená propagace místních výrobků napomáhá k soustavnému zlepšování image
jednotlivých podpořených oblastí, a tím i celého Olomouckého kraje.
Plnění za rok 2014
Podpora významných projektů pokračovala i v roce 2014 – bylo poskytnuto celkem
více než 43 mil. Kč, a to v souladu s možnostmi rozpočtu Olomouckého kraje.
Plnění za rok 2015
Významné projekty byly nemalou měrou podporovány i v roce 2015 – poskytnuto
bylo celkem více než 39 mil. Kč, a to v souladu s možnostmi rozpočtu Olomouckého
kraje.
Plnění za I. pololetí 2016
„Významné projekty“ v rozpočtu Olomouckého kraje hrají svou zásadní úlohu a jsou
s ohledem na změny zákona č. 250/2000 Sb. v roce 2016 nově realizovány formou
finanční podpory v rámci konkrétních vyhlášených dotačních programů a titulů dle
jednotlivých zájmových oblastí a dle aktuálního stavu cash-flow a dalších
významných faktorů, které hrají nemalou roli ve finanční otázce Olomouckého kraje
obecně.
ad 6) prosazovat v připravované novele zákona o rozpočtovém určení daní navýšení
podílu daní pro kraje na úkor příjmů státního rozpočtu
Plnění za rok 2013 a 2014
Tento problém je průběžně projednáván v komisi pro financování krajů a majetek při
AKČR. V roce 2014 bylo po jednání Asociace krajů s vládou ČR dohodnuto, že od
roku 2016 bude pro kraje navýšen koeficient pro daň z přidané hodnoty na 8,92 %
(oproti stávajícímu koeficientu 7,86 %), což může znamenat pro Olomoucký kraj
nárůst o cca 200 mil. Kč.
Plnění za rok 2015
Pro rok 2015 byl zachován stávající koeficient pro daň z přidané hodnoty ve výši
7,86 %. V souvislosti se zákonem č. 391/2015 Sb., kterým se mění zákon
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní dojde pro rok 2016 k nárůstu koeficientu
na hodnotu 8,92 %, což pro Olomoucký kraj představuje nárůst o cca 250 mil. Kč
v roce 2016.
Plnění za I. pololetí 2016
Největší položkou rozpočtu u sdílených daní tvoří daň z přidané hodnoty, kde
vzhledem ke zvýšení koeficientu na 8,92% (což činí proti roku 2015 nárůst l 1,06%)
představuje nezanedbatelnou částku do rozpočtu Olomouckého kraje.
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Pro další období kraje požadují navýšit rozsah sdílených daní o výnosy z daní
spotřebních (z pohonných hmot) a je rovněž snahou, aby výnosy z mýtného,
respektive po rozšíření mýtného na další typy komunikací, byly přerozděleny i mezi
kraje. Současný stav, kdy kraje dostávají prostředky ze SFDI víceméně
nekoordinovaně, to je dle „možností“ zdrojů SFDI je sice momentálně přínosem pro
kraje, ale neumožňuje systémově plánovat opravy komunikací.
ad 7) podporovat úspěšné podnikatelské projekty zaměřené na rozvoj kraje
Plnění za rok 2013 a 2014
Olomoucký kraj věnuje nemalou pozornost podpoře a rozvoji podnikání. Mezi aktivity
v této oblasti patří přímá i nepřímá podpora rozvoje malých a středních firem,
navazování partnerství mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem,
spolupráce s vysokými školami, podpora zavádění výsledků vědy a výzkumu
do praxe, podpora vzniku a činnosti klastrů, organizování soutěží pro podnikatele,
marketing a propagace investičních příležitostí kraje, měst a obcí, vytváření
podmínek pro nové investory, prezentace Olomouckého kraje na veletrzích
investičních příležitostí doma i v zahraničí, aktivní spolupráce s hospodářskými
komorami v kraji a dalšími institucemi.
Plnění za rok 2015
I v roce 2015 Olomoucký kraj vynaložil nemalé finanční prostředky na podporu a
rozvoj podnikání v kraji. Jedná se např. o podporu vzniku a činnosti klastrů,
organizování soutěží pro podnikatele, prezentace Olomouckého kraje na veletrzích
investičních příležitostí doma i v zahraničí, aktivní spolupráce s hospodářskými
komorami v kraji apod. Více dále v kapitolách regionální rozvoj apod.
Olomoucký kraj se aktivně angažoval v platformách umožňujících koordinaci
rozvojových aktivit na regionální úrovni, např. OK4Inovace nebo Regionální stálá
konference. Olomoucký kraj i nadále podporoval rozvoj podnikání v rámci dotačních
programů i zapojením do aktivit jiných organizací, zejména hospodářských komor,
CzechInvestu a dalších. Olomoucký kraj spolupracoval s městy a obcemi na
rozšiřování nabídky podnikatelských ploch a jejich propagaci.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj nadále pokračuje v koncepci podpory úspěšných podnikatelských
projektů, které svým charakterem a přínosem podporují rozvoj kraje. Jedná se o
podporu především formou programových dotací a spolupráci v této oblasti s dalšími
organizacemi a městy na území kraje. Podrobně je konkrétní spolupráce uvedena
v následujících částech dokumentu.
V prvním pololetí roku 2016 Olomoucký kraj pokračoval také v navázané spolupráci
s institucemi regionálního rozvoje pro podporu podnikání v kraji. Výrazněji
prezentoval nabídku podnikatelských ploch a brownfieldů zahraničním investorům a
spolupracoval s městy, obcemi a vysokými školami při přípravě podkladů pro
zahraniční investory. Při spolupráci v platformách OK4Inovace nebo Regionální stálá
konference byly připraveny projekty s dotací EU na realizaci aktivit spolupráce kraje
s těmito institucemi. Blíže v kapitolách regionální rozvoj.
ad 8) podporovat širší spolupráci kraje s dalšími investory (společné projekty
veřejného a soukromého sektoru)
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Plnění za rok 2013 a 2014
Momentálně se této možnosti příliš nevyužívá, ale bylo zadání vyzkoušet tuto
možnost již v roce 2014 – zejména kvůli nedostatku zdrojů na investiční a další
obdobné projekty a akce.
Olomoucký kraj spolu s ostatními akcionáři, statutárním městem Přerov a Zlínským
krajem, finančně podporuje provoz Regionálního letiště Přerov (RLP). Společnost se
zaměřuje na využití letecké základny Přerov pro civilní provoz.
Z hlediska fungování a.s. došlo od 1. 10. 2013 ke změnám, které ovlivňují dosavadní
spolupráci Olomouckého kraje a RLP. Mezi RLP a LOM PRAHA, s. p., byla uzavřena
dohoda o spolupráci a společném provozu, na základě níž od 1. 10. 2013
nedisponuje RLP povolením Úřadu pro civilní letectví provozovat letiště.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 došlo k několika jednáním s potenciálními investory, vládou ČR o
dostavbě D1 v úseku Říkovice-Přerov a návazné regionální infrastruktury. Zároveň
probíhají jednání o investičních pobídkách vlády ČR. Dochází k přípravě podkladů
pro transformaci letiště Přerov-Bochoř do průmyslové zóny. Olomoucký kraj zajišťuje
potřebné podklady především v oblasti dopravy a územního plánování.
S ohledem na skutečnost, že od roku 2013 regionální letiště Přerov, a.s. již
nedisponuje povolením Úřadu pro civilní letectví provozovat letiště, akcionáři
konstatovali, že pominuly důvody pro další činnost společnosti Regionální letiště
Přerov a.s., neboť se nepodařilo dosáhnout stanoveného cíle - vybudování civilní
části letového provozu, a to zejména z důvodu recese letecké dopravy v Evropě, a
tudíž se nepodařilo získat ani strategického partnera a investora, ani evropské
dotace pro vybudování infrastruktury pro civilní provoz.
Dne 20. 6. 2014 schválilo ZOK svým usnesením č. UZ/11/58/2014 zrušení
Regionálního letiště Přerov a.s. s likvidací. Dne 19. 9. 2014 rozhodla valná hromada
RLP o zrušení společnosti s likvidací, a to ke dni 30. 9. 2014. Likvidátorem a.s. byl
valnou hromadou dne 19. 9. 2014 ustanoven Mgr. Marek Svojanovský. Ke dni
30. 6. 2015 byly likvidátorem ukončeny všechny účinné smlouvy společnosti. Poté,
co valná hromada k 30. 6. 2015 schválila účetní závěrku společnosti sestavenou
likvidátorem, byla uhrazena i daňová povinnost vůči státu, a to z titulu odvodu DPH.
Dne 13. 7. 2015 Olomoucký kraj obdržel likvidační zůstatek ve výši 375 736,45 Kč.
Regionální letiště Přerov a.s. je vymazáno z obchodního rejstříku.
Plnění za I. pololetí 2016
Dne 11. dubna 2016 odsouhlasila Vláda ČR přípravu a výstavbu Strategické
průmyslové zóny Přerov - Bochoř ve variantě II, tj. s ponecháním letiště. Na přípravě
materiálu pro jednání Vlády ČR se podílel rovněž Olomoucký kraj. Olomoucký kraj
zajišťuje potřebné podklady především v oblasti dopravy a územního plánování.
V současné době probíhá příprava dalšího materiálu do Vlády ČR, který by měl
navrhnout realizaci Strategické zóny včetně zdrojů financování a zapojení
jednotlivých ministerstev v procesu přípravy Strategické zóny.
Je třeba uvést, že se zatím zcela nedaří realizace projektů formou PPP.
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ad 9) nadále platit za obce poplatky Ochrannému svazu autorskému za provozování
hudebních děl v obecních rozhlasech
Plnění za rok 2013
Olomoucký kraj uzavřel pro rok 2013 s Ochranným svazem autorským licenční
smlouvu o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2013_1298 za města a obce
Olomouckého kraje za veřejné provozování hudebních děl prostřednictvím místních
rozhlasových ústředen na území Olomouckého kraje v částce 512.727 Kč.
Plnění za rok 2014
Pro rok 2014 s Ochranným svazem autorským byla uzavřena licenční smlouva
o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2013_172817 za města a obce
Olomouckého kraje za veřejné provozování hudebních děl prostřednictvím místních
rozhlasových ústředen na území Olomouckého kraje v částce 509.111 Kč.
Plnění za rok 2015
Pro rok 2015 s Ochranným svazem autorským byla uzavřena licenční smlouva
o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2014_201631 za města a obce
Olomouckého kraje za veřejné provozování hudebních děl prostřednictvím místních
rozhlasových ústředen na území Olomouckého kraje v částce 497.169 Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
Pro rok 2016 s Ochranným svazem autorským byla uzavřena licenční smlouva
o veřejném provozování hudebních děl č. VP_2015_137348 za města a obce
Olomouckého kraje za veřejné provozování hudebních děl prostřednictvím místních
rozhlasových ústředen na území Olomouckého kraje v částce 500.354,-- Kč.
ad 10) zajistit plnění role kraje jako řádného hospodáře, vlastníka objektů
zdravotnických, školských, sociálních a kulturních zařízení, včetně důrazu
na energetické úspory v provozu těchto zařízení
Úloha kraje jako řádného hospodáře se projevuje zejména v nakládání s nemovitým
majetkem, ve způsobu nabývání majetku potřebného pro investiční akce
Olomouckého kraje či pro činnost jeho příspěvkových organizací, ve způsobu prodeje
nepotřebného majetku, a dále v neposlední řadě také v hospodárném užívání
nemovitého majetku, který je určen pro činnost příspěvkových organizací, s důrazem
na snižování nákladů na energie. Důležitým nástrojem pro plnění povinností kraje
jako dobrého hospodáře je pojištění majetku.
Plnění za rok 2013
Koncem roku 2012 byly uzavřeny 4 majetkoprávní smlouvy. V průběhu roku 2013
bylo uzavřeno celkem 305 majetkoprávních smluv a dohod. Celkem se do vlastnictví
Olomouckého kraje odkoupením pořídil majetek v hodnotě 1.341.600 Kč. Bezúplatně
pak Olomoucký kraj z vlastnictví státu, měst a obcí nabyl majetek v hodnotě
11.513.608 Kč. Dále se podařilo odprodat nepotřebný majetek v celkové výši
4.184.010 Kč. Z vlastnictví kraje byl do vlastnictví obcí a měst bezúplatně převeden
majetek v hodnotě 38.107.519 Kč.
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V této souvislosti Zastupitelstvo Olomouckého kraje projednalo celkem 40 materiálů
(295 jednotlivých bodů) a Rada Olomouckého kraje projednala celkem 132 materiálů
(575 bodů), týkajících se dispozic s nemovitým majetkem.
Vzhledem k ukončení pojištění dle předchozích smluv uzavřel dne 5. 10. 2012
Olomoucký kraj s Českou pojišťovnou, a. s., na základě zadávacího řízení tři pojistné
smlouvy centrálně řešící pojištění majetku a odpovědnosti Olomouckého kraje, jeho
příspěvkových organizací a Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., na dobu
od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017.
Za pojištění kraje a jeho příspěvkových organizací se hradí pojistné ve výši:
 za pojištění majetku a obecné odpovědnosti za škodu 18.192.528 Kč ročně.
Od ročního pojistného se odečítá poměrné pojistné přeúčtované Nemocnici
Olomouckého kraje, a.s., ve výši 716.688 Kč ročně,
 za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem zdravotní péče
8.287.548 Kč ročně,
 za pojištění souboru vozidel 5.479.762 Kč ročně. V pojistném období
od 1. 10. 2013 do 1. 9. 2014 dojde k úpravě výše pojistného na základě
pohybu připojištěných/odpojištěných vozidel v průběhu roku. Od ročního
pojistného se dále odečítá také poměrné pojistné přeúčtované Nemocnici
Olomouckého kraje, a.s., ve výši 7.347 Kč ročně.
Tímto centrálním pojištěním dochází k finančním úsporám oproti samostatnému
pojištění subjektů a je také zajištěno kvalitnější pojistné krytí. Nově je centrálně
prováděno také pojištění vozidel.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 Olomoucký kraj uzavřel celkem 366 majetkoprávních smluv a dohod.
V této souvislosti Zastupitelstvo Olomouckého kraje projednalo celkem 41 materiálů
(272 jednotlivých bodů) a Rada Olomouckého kraje projednala celkem 96 materiálů
(384 bodů), týkajících se dispozic s nemovitým majetkem.
Odkoupením pořídil Olomoucký kraj majetek v celkové hodnotě 859.490 Kč.
Bezúplatně pak Olomoucký kraj nabyl z vlastnictví měst, obcí a státu majetek
v hodnotě 15.531.844 Kč. Dále se podařilo odprodat nepotřebný majetek v celkové
výši 5.471.995 Kč. Z vlastnictví kraje byl do vlastnictví obcí a měst bezúplatně
převeden majetek v hodnotě 20.963.941 Kč.
Olomoucký kraj má s Českou pojišťovnou, a.s., na základě zadávacího řízení
uzavřené tři pojistné smlouvy, kterými se centrálně řeší pojištění majetku
a odpovědnosti Olomouckého kraje, jeho příspěvkových organizací a Nemocnice
Olomouckého kraje, a.s., na dobu od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017. Tímto centrálním
pojištěním dochází k finančním úsporám oproti samostatnému pojištění subjektů a je
také zajištěno kvalitnější pojistné krytí.
Za pojištění kraje a jeho organizací se hradí pojistné ve výši:


za pojištění majetku a obecné odpovědnosti za škodu 18.228.328 Kč
ročně. Od ročního pojistného se odečítá poměrné pojistné přeúčtované
Nemocnici Olomouckého kraje, a.s., ve výši 716.688 Kč ročně,



za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem zdravotní péče
8.287.548 Kč ročně,
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za pojištění souboru vozidel 6.380.012 Kč ročně. Pro pojistné období
od 1. 10. 2014 do 1. 9. 2015 došlo k úpravě výše pojistného z důvodu
změny počtu vozidel v průběhu roku. Od ročního pojistného se odečítá
poměrné pojistné přeúčtované Nemocnici Olomouckého kraje, a.s., ve výši
7.347 Kč ročně.

Pojistné smlouvy Olomouckého kraje jsou spravovány ve spolupráci s pojišťovacím
makléřem SATUM CZECH, s.r.o., který jako odborník v oblasti pojišťovnictví
zastupuje Olomoucký kraj na základě plné moci ve všech jednáních s pojišťovnou.
Plnění za rok 2015
V průběhu roku 2015 Olomoucký kraj uzavřel celkem 412 majetkoprávních smluv a
dohod. V této souvislosti Zastupitelstvo Olomouckého kraje projednalo celkem 36
materiálů (323 jednotlivých bodů) a Rada Olomouckého kraje projednala celkem 116
materiálů (496 bodů), týkajících se dispozic s nemovitým majetkem.
Příjmy z prodeje nepotřebného nemovitého majetku činily celkem 14.932.771 Kč.
Olomoucký kraj odkoupil v roce 2015 majetek v celkové hodnotě 2.123.437 Kč.
Bezúplatně pak Olomoucký kraj nabyl z vlastnictví měst, obcí a státu majetek
v hodnotě 3.969.285 Kč. Z vlastnictví kraje byl zejména do vlastnictví obcí a měst a
dále také do vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci a Fondu ohrožených dětí,
z.s. bezúplatně převeden majetek v celkové hodnotě 9.725.609 Kč.
Olomoucký kraj má s Českou pojišťovnou, a.s., na základě zadávacího řízení
uzavřené tři pojistné smlouvy, kterými se centrálně řeší pojištění majetku
a odpovědnosti Olomouckého kraje, jeho příspěvkových organizací a Nemocnice
Olomouckého kraje, a.s., na dobu od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017. Tímto centrálním
pojištěním dochází k finančním úsporám oproti samostatnému pojištění subjektů a je
také zajištěno kvalitnější pojistné krytí.
Za pojištění kraje a jeho organizací se hradí pojistné ve výši:


za pojištění majetku a obecné odpovědnosti za škodu 18.225.361 Kč
ročně. Od ročního pojistného se odečítá poměrné pojistné přeúčtované
Nemocnici Olomouckého kraje, a.s., ve výši 716.688 Kč ročně,



za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem zdravotní péče
8.287.548 Kč ročně,



za pojištění souboru vozidel 6.380.012 Kč ročně. Pro následující pojistné
období došlo k úpravě výše pojistného z důvodu změny počtu vozidel
v průběhu roku. Od ročního pojistného se odečítá poměrné pojistné
přeúčtované Nemocnici Olomouckého kraje, a.s. ve výši 7.347 Kč ročně za
vozidlo NOK a 268.077 Kč za vozidla NOK, která užívá SMN.

Pojistné smlouvy Olomouckého kraje jsou spravovány ve spolupráci s pojišťovacím
makléřem SATUM CZECH, s.r.o., který jako odborník v oblasti pojišťovnictví
zastupuje Olomoucký kraj na základě plné moci ve všech jednáních s pojišťovnou.
Plnění za I. pololetí 2016
V prvním pololetí roku 2016 Olomoucký kraj uzavřel celkem 164 majetkoprávních
smluv a dohod. Zastupitelstvo Olomouckého kraje za toto období projednalo celkem
24 materiálů (156 jednotlivých bodů) a Rada Olomouckého kraje projednala celkem
60 (227 jednotlivých bodů), týkajících se dispozic s nemovitým majetkem.
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Již za první pololetí celkové příjmy z prodeje nepotřebného nemovitého majetku činí
celkem 56 797 626,- Kč. Odkoupením Olomoucký kraj pořídil majetek v celkové
hodnotě 1 153 020,- Kč. Bezúplatně pak z vlastnictví obcí, měst a státu v tomto
období Olomoucký kraj nabyl nemovitý majetek v celkové hodnotě 2 282 362,- Kč.
Z vlastnictví kraje byl do vlastnictví obcí a měst bezúplatně převeden majetek
v hodnotě 6 247 206,- Kč. Celkově příjmy z této oblasti uskutečněné pouze za
I. pololetí roku 2016 představují 103,45 % plánovaného rozpočtu příjmů na celý rok
2016.
Olomoucký kraj má s Českou pojišťovnou, a.s., na základě zadávacího řízení
uzavřené tři pojistné smlouvy, kterými se centrálně řeší pojištění majetku
a odpovědnosti Olomouckého kraje, jeho příspěvkových organizací a Nemocnice
Olomouckého kraje, a.s., na dobu od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2017. Tímto centrálním
pojištěním dochází k finančním úsporám oproti samostatnému pojištění subjektů a je
také zajištěno kvalitnější pojistné krytí.
Za pojištění kraje a jeho organizací se hradí pojistné ve výši:


za pojištění majetku a obecné odpovědnosti za škodu 18.290.328 Kč
ročně. Od ročního pojistného se odečítá poměrné pojistné přeúčtované
Nemocnici Olomouckého kraje, a.s., ve výši 716.688 Kč ročně,



za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem zdravotní péče
8.287.548 Kč ročně,



za pojištění souboru vozidel 6.475.002 Kč ročně. Pro následující pojistné
období došlo k úpravě výše pojistného z důvodu změny počtu vozidel
v průběhu roku. Od ročního pojistného se odečítá poměrné pojistné
přeúčtované Nemocnici Olomouckého kraje, a.s. ve výši 7.347 Kč ročně za
vozidlo NOK a 157.764 Kč ročně za vozidla NOK, která užívá SMN.

Pojistné smlouvy Olomouckého kraje jsou spravovány ve spolupráci s pojišťovacím
makléřem SATUM CZECH, s.r.o., který jako odborník v oblasti pojišťovnictví
zastupuje Olomoucký kraj na základě plné moci ve všech jednáních s pojišťovnou.
ad 11) připravit a realizovat záměr centrálního nákupu služeb a produktů s cílem
snížit jednotkové ceny nakupovaných komodit
Plnění za rok 2013
Záměr realizace centrálního nákupu služeb a produktů byl započat v září 2013
a bude dokončen v únoru 2014. Nejprve bylo nutné zmapovat procesy, připravit
funkční systém, který bude v roce 2014 průběžně realizován a definitivně nastaven
k 1. 1. 2015. Výstupem je zřízení nového odboru pro řízení PO, jehož součástí je
oddělení centrálních nákupů jak pro PO, tak pro Krajský úřad Olomouckého kraje.
Plnění za rok 2014
V únoru 2014 byl ukončen audit příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým
kraje. Výstupy byly rozděleny do tří cílů – krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Ke
krátkodobým cílům, které se dotýkaly změn Krajského úřadu Olomouckého kraje,
byly ustaveny kompetentní pracovní skupiny, které postupně tyto cíle naplňovaly
v průběhu roku 2014. O střednědobých cílech jednala opakovaně Rada
Olomouckého kraje na svých zasedáních a z 14 cílů zůstaly nesplněny 3. Tyto
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budou řešeny v roce 2015, a to v návaznosti na nerušený průběh školního roku,
neboť se přímo dotýkají oblasti školství. Dlouhodobým cílem, který byl doporučen
auditem příspěvkových organizací, je řešení organizace Schola servis. Rada
Olomouckého kraje projednávala na svých zasedáních varianty řešení, které jsou
dále rozpracovávány s definitivním termínem uskutečnění v roce 2015.
Plnění za rok 2015
K 1. 3. 2015 byl zřízen nový odpor podpory řízení příspěvkových organizací, jehož
součástí je oddělení centrálního nákupu služeb a produktů. Oddělení realizuje
centrální nákupy služeb a produktů jak pro příspěvkové organizace, tak i pro Krajský
úřad Olomouckého kraje. V roce 2015 byly uskutečněny centrální nákupy, u kterých
došlo k výraznému snížení cen nakupovaných komodit a služeb. Nejvýznamnějšími
centrálními zakázkami v roce byly nákupy elektrické energie a plynu prostřednictvím
komoditní burzy, zajištění služeb pevného a mobilního operátora, nákup PC a
notebooků.
Plnění za I. pololetí 2016
Kraj uskutečnil centrální nákupy, u kterých došlo k výraznému snížení cen
nakupovaných komodit a služeb. Nejvýznamnějšími centrálními zakázkami byly
nákupy elektrické energie a plynu prostřednictvím komoditní burzy a zajištění služeb
servisu a údržby aut.
Realizace centrálních nákupů služeb a produktů probíhá v pravidelných a zákonných
intervalech. Kompetencemi spadá pod odbor podpory řízení příspěvkových
organizací, který tuto činnost zajišťuje. Z hlediska ekonomického odboru se jeví velmi
přínosná včasná aktualizace plánu pro centralizované zadávání na dodávky komodit
a služeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace, jelikož z něj plynou
značné úspory finančních prostředků. V roce 2016 bude probíhat vyhodnocení
předmětné úspory a její promítnutí při sestavování rozpočtu na rok 2017.

-29-

3.

Vzdělávání, sport a volný čas

Vzdělanost obyvatel našeho kraje patří mezi naše největší priority. Chceme
jí věnovat maximální pozornost, neboť ovlivňuje důležité ekonomické ukazatele
a životní úroveň obyvatelstva.
Naší prioritou je:
1. vytvořit ve spolupráci se sociálními partnery stabilní síť středních škol, jejichž
vzdělávací nabídka zajistí zaměstnavatelům požadovanou pracovní sílu a lidem
práci
2. podporovat učňovské školství formou poskytování učňovských stipendií
a usilovat o zvýšení zájmu o studium technických oborů zakončených maturitní
zkouškou
3. podporovat zapojení škol do celoživotního vzdělávání, využít kapacity středních
škol pro vytvoření center celoživotního vzdělávání
4. podporovat rozvoj spolupráce mezi školami a zaměstnavateli
5. podporovat rozvoj spolupráce s vysokými školami se sídlem na území
Olomouckého kraje
6. věnovat pozornost vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a podporovat zachování sítě speciálních škol v rozsahu potřeb kraje
7. zachovat síť základních uměleckých škol bez ohledu zřizovatele a podpořit rozvoj
nabídky mimoškolních aktivit dětí a žáků
8. pokračovat v podpoře vzdělávání talentované mládeže a v udělování krajských
stipendií pro studium na zahraničních středních a vysokých školách
9. podporovat zapojení škol do evropských vzdělávacích programů
10. zajistit spolufinancování úspěšných evropských projektů krajských škol
a školských zařízení včetně mezinárodních výměnných programů dětí a mládeže
11. podporovat další modernizaci škol a školských zařízení
12. podporovat rozvoj jak výkonnostního sportu, tak i nabídky sportovních příležitostí
pro širokou veřejnost
13. pokračovat v poskytování příspěvků na podporu mládežnického, výkonnostního
i vrcholového sportu včetně Centra individuálních sportů Olomouckého kraje
a spolkových organizací
14. pokračovat v podpoře organizací poskytováním příspěvků na obnovu a rozvoj
sportovišť
15. napomáhat dobudování špičkových sportovních areálů pro pořádání vrcholných
republikových i mezinárodních akcí
16. usilovat o postupnou modernizaci tělocvičen na malé sportovní haly a využití
školských areálů pro volnočasové aktivity občanů
17. podpora a zajištění účasti reprezentantů Olomouckého kraje na Olympiádě dětí
a mládeže
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ad 1) vytvořit ve spolupráci se sociálními partnery stabilní síť středních škol, jejichž
vzdělávací nabídka zajistí zaměstnavatelům požadovanou pracovní sílu a lidem práci
Struktura oborů vzdělávání na středních školách v roce 2013 i 2014, jakož i další
zásadní záměry v síti škol, byly průběžně projednávány v poradním orgánu kraje,
a to ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého
kraje.
Při projednávání struktury a kapacity oborů pro školní roky 2014/2015 a 2015/2016
byly zohledněny výsledky maturitních zkoušek a údaje o uplatnitelnosti absolventů
tak, aby struktura oborů odpovídala požadavkům trhu práce a absolventi středních
škol v Olomouckém kraji i nadále dosahovali vysoké míry uplatnitelnosti.
Plnění za rok 2013
V roce 2013 pokračoval Olomoucký kraj v procesu racionalizace sítě škol a školských
zařízení zřizovaných krajem a v optimalizaci jejich vzdělávací nabídky. V této
souvislosti Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo projekt sloučení Jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc se Střední zdravotnickou školou
a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Emanuela Pöttinga, Olomouc, Pöttingova 2,
s účinností od 1. 1. 2014.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 pokračoval Olomoucký kraj v procesu racionalizace sítě škol a školských
zařízení zřizovaných krajem a v optimalizaci jejich vzdělávací nabídky.
V této souvislosti Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo:
-

-

-

projekt sloučení Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Šumperk,
Gen. Krátkého 30 a Střední školy železniční a stavební, Šumperk, Bulharská 8,
k 1. 9. 2014;
projekt sloučení Střední odborné školy gastronomie a potravinářství, Jeseník,
U Jatek 8 a Střední odborné školy a Středního odborného učiliště zemědělského,
Horní Heřmanice 47 k 1. 9. 2014;
projekt sloučení Střední školy, Olomouc-Svatý Kopeček, B. Dvorského 17
a Základní školy a Mateřské školy prof. V. Vejdovského, Olomouc – Hejčín,
Tomkova 42 k 1. 1. 2015.

Racionalizační kroky byly diskutovány se všemi sociálními partnery, v případě
sloučení Střední školy, Olomouc-Svatý Kopeček, B. Dvorského 17 se Základní
školou a Mateřskou školou prof. V. Vejdovského, Olomouc – Hejčín, Tomkova 42
proběhly kulaté stoly za účasti odborné veřejnosti a zástupců Nadace
prof. Vejdovského tak, aby byly podpořeny projekty a aktivity zaměřené na další
rozvoj školy pro zrakově postižené jako centra vzdělávání pro dané postižení v rámci
České republiky.
Struktura oborů vzdělávání na středních školách, jakož i další zásadní záměry v síti
škol, byly průběžně projednávány v poradním orgánu kraje, a to ve Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje. V souladu
s požadavky trhu práce byly do vzdělávací nabídky škol zařazeny nové obory
vzdělání:
Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, tř. 17. listopadu 49
 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže
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Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník
 41-51-H/01 Včelař
 41-52-H/01 Zahradník
 41-53-H/01 Jezdec a chovatel koní
 41-56-H/01 Lesní mechanizátor
 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů
Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 a Gymnázium Jiřího Wolkera,
Prostějov, Kollárova 3 - obor vzdělání 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní
přípravou.
Hotelová škola Vincenze Priesnitze, Jeseník – obor vzdělání 63-41-M/02
Obchodní akademie.
Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk – obor vzdělání 66-53H/01 Operátor skladování.
Olomoucký kraj věnuje velkou pozornost prezentačním výstavám oborů vzdělání
středních
škol
a
vyšších
odborných
škol
Olomouckého
kraje
–
SCHOLARIS Olomouckého kraje, které se konají v Olomouci, Šumperku,
Prostějově, Jeseníku a Přerově. Akce jsou pořádány ve spolupráci
s úřady práce a vybranými středními školami. V roce 2015 je plánováno zapojení
firem, tak, aby se na výstavách prezentovaly nejen školy, ale i budoucí
zaměstnavatelé absolventů škol.
V souvislosti s výše uvedeným věnuje Olomoucký kraj také velkou pozornost ocenění
náročné práce pedagogických pracovníků. V roce 2014 tak byla realizována akce
Pedagog Olomouckého kraje, jejímž cílem bylo ocenit vybrané pedagogy středních
škol, vyšších odborných škol, speciálních škol, dětských domovů, pedagogickopsychologických poraden, domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol se
sídlem v Olomouckém kraji za jejich práci a zároveň vhodnou formou připomenout
široké veřejnosti významnou úlohu učitelů v naší společnosti.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 neprojednával Olomoucký kraj žádný projekt racionalizace sítě škol a
školských zařízení zřizovaných krajem.
Struktura oborů vzdělání na středních školách, jakož i další zásadní záměry v síti
škol, byly průběžně projednávány v poradním orgánu kraje, a to ve Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje. V souladu
s požadavky trhu práce byly do vzdělávací nabídky škol zařazeny nové obory
vzdělání:
Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4
 41-43-M/02 Chovatelství (se zaměřením na na chov koní a jezdectví)
Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257
 82-41-M/05 Grafický design (se zaměřením Grafická tvorba interiéru a
exteriéru)
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79
 36-66-H/01 Montér suchých staveb
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební,
Jeseník, Dukelská 1240
 36-54-H/01 Kameník
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
 29-51-H/01 Výrobce potravin (se zaměřením na zpracování masa a
zpracování mouky)
Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk
 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47
 41-44-M/01 Zahradnictví
 41-45-M/01 Mechanizace a služby
 41-51-H/01 Zemědělec – farmář
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1
 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba (se zaměřením na Interiérový
design), jedná se o obor vzdělání vyšší odborné školy
Olomoucký kraj věnuje velkou pozornost prezentačním výstavám oborů vzdělání
středních
škol
a
vyšších
odborných
škol
Olomouckého
kraje
–
SCHOLARIS Olomouckého kraje, které se konají v Olomouci, Šumperku,
Prostějově, Jeseníku a Přerově. Akce jsou pořádány ve spolupráci s Úřadem práce a
vybranými středními školami. V roce 2015 se prezentovali i budoucí zaměstnavatelé
absolventů škol. Přehlídka středních škol Scholaris v Šumperku se konala
4. listopadu, v Jeseníku 9. listopadu, v Přerově 11. listopadu, v Prostějově
19. listopadu a v Olomouci proběhl jubilejní 20. ročník ve dnech 25. a 26. listopadu.
V souvislosti s výše uvedeným věnuje Olomoucký kraj také velkou pozornost ocenění
náročné práce pedagogických pracovníků. V roce 2015 tak byl realizován další
ročník akce Pedagog Olomouckého kraje, jejímž cílem bylo ocenit vybrané
pedagogy středních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol, dětských
domovů, pedagogicko-psychologických poraden, domů dětí a mládeže a základních
uměleckých škol se sídlem v Olomouckém kraji za jejich práci a zároveň vhodnou
formou připomenout široké veřejnosti významnou úlohu učitelů v naší společnosti.
Plnění za I. pololetí 2016
V I. pololetí roku 2016 Olomoucký kraj nerealizoval žádný projekt racionalizace sítě
středních škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
V rámci podpory vzdělávací nabídky, která zajistí zaměstnavatelům požadovanou
pracovní sílu, budou vybrané střední školy zapojeny do vytvoření Center odborné
přípravy (dále jen COP) podporované Ministerstvem zemědělství ČR. Účelem
podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání, tj. seznámení žáků a studentů
středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství,
lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s
nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky. V Olomouckém kraji byly
komisí ministerstva vybrány následující školské příspěvkové organizace:
-

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47
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-

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

-

Střední lesnická škola Hranice, Jurikova 588

Olomoucký kraj věnuje velkou pozornost ocenění náročné práce pedagogických
pracovníků. V roce 2016 tak byla realizována akce Pedagog Olomouckého kraje,
jejímž cílem bylo ocenit vybrané pedagogy středních škol, vyšších odborných škol,
speciálních škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden, domů
dětí a mládeže a základních uměleckých škol se sídlem v Olomouckém kraji za jejich
práci a zároveň vhodnou formou připomenout široké veřejnosti významnou úlohu
učitelů v naší společnosti.
Olomoucký kraj rovněž podporuje prezentační výstavy oborů vzdělání středních škol
a vyšších odborných škol Olomouckého kraje – SCHOLARIS Olomouckého kraje,
které se konají v Olomouci, Šumperku, Prostějově, Jeseníku a Přerově. Akce jsou
pořádány ve spolupráci s Úřadem práce a uskuteční se v listopadu 2016.
ad 2) podporovat učňovské školství formou poskytování učňovských stipendií
a usilovat o zvýšení zájmu o studium technických oborů zakončených maturitní
zkouškou
Ve školních letech 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 Olomoucký kraj pokračoval
v realizaci dotačního programu Učňovské stipendium Olomouckého kraje určeného
žákům prvních, druhých a třetích ročníků vybraných učebních oborů.
Cílem dotačního programu je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě
perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce, a do
budoucna zajistit pro tyto obory dostatek kvalifikované pracovní síly.
Od školního roku 2014/2015 poskytuje Olomoucký kraj i stipendia pro žáky
technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou.
Cílem programu je podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických
oborech středního školství perspektivních na trhu práce.
Plnění za rok 2013
Z rozpočtu Olomouckého kraje byla na poskytování stipendií ve školním roce
2012/2013 alokována částka 7,1 mil. Kč. Cílem dotačního programu je zvýšit zájem
žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou
uplatnitelností na trhu práce, a do budoucna zajistit pro tyto obory dostatek
kvalifikované pracovní síly.
Olomoucký kraj podporoval realizaci projektů zaměřených na podporu učňovského
školství a rozvoje technických oborů v rámci tzv. globálních grantů Olomouckého
kraje
realizovaných
v
rámci
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost.
Olomoucký kraj v roce 2013 úspěšně předložil projektovou žádost v rámci výzvy
č. 44 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášené
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt s názvem „Podpora
technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ je zaměřen na
investiční a metodickou podporu přírodovědného a technického vzdělávání na
středních a základních školách v Olomouckém kraji. Do projektu, který byl zahájen
1. 9. 2013, je aktivně zapojeno celkem 33 středních škol a 100 základních škol se
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sídlem na území Olomouckého kraje. Projekt si klade za cíl zvýšit motivaci žáků
středních i základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů, zkvalitnit
výukové metody a zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogů, zmodernizovat zařízení
a vybavení na jednotlivých školách a podpořit spolupráci mezi středními a základními
školami a místními firmami.
Olomoucký kraj v roce 2013 inicioval diskusi na téma rozšíření podpory technického
vzdělávání rovněž o žáky vybraných technických oborů zakončených maturitní
zkouškou ve formě zavedení nového stipendijního programu se záměrem motivovat
žáky základních škol ke studiu oborů, o které je na trhu práce dlouhodobý zájem.
Na toto téma se uskutečnilo jednání se zástupci středních odborných škol,
soukromých firem, okresní a krajské hospodářské komory, úřadu práce a dalších
relevantních subjektů za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila
a náměstka hejtmana pro oblast školství Ing. Zdeňka Švece. Způsob možného
nastavení podpory ve formě stipendia byl projednán rovněž na poradě vedení
Olomouckého kraje a na zasedání Rady hospodářské a sociální dohody
Olomouckého kraje. Záměr zavedení stipendia rovněž doporučil Výbor pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Olomouckého kraje. Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje byl pověřen zpracováním návrhu
znění pravidel pro poskytování nového stipendijního programu, který bude předložen
k projednání orgánům kraje na počátku roku 2014 tak, aby jeho realizace mohla být
zahájena počínaje školním rokem 2014/2015.
Plnění za rok 2014
Z rozpočtu Olomouckého kraje byla na poskytování stipendií ve školním roce
2013/2014 alokována částka 5,6 mil. Kč. Ve školním roce 2013/2014 bylo podpořeno
v rámci dotačního programu 1 833 žáků z 25 krajských škol a 57 žáků z 3 škol jiných
zřizovatelů. Od školního roku 2014/2015 bude podpora rozšířena z dosavadních
23 na 24 učebních oborů.
Od školního roku 2014/2015 se Olomoucký kraj rozhodl zavést nový dotační program
„Stipendia pro žáky technických oborů zakončených maturitní zkouškou,“ jehož cílem
je podpořit žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou, o které
je na trhu práce dlouhodobý zájem. Stipendia budou poskytována žákům středních
škol všech zřizovatelů, které nabízejí podporované obory vzdělání, kteří splní
kritérium nadprůměrného studijního prospěchu.
Olomoucký kraj i nadále podporoval realizaci projektů zaměřených na podporu
učňovského školství a rozvoje technických oborů v rámci tzv. globálních grantů
Olomouckého kraje realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Olomoucký kraj pokračoval v roce 2014 v realizaci projektu s názvem „Podpora
technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ (schválen v rámci
výzvy č. 44 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášené
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2013). Projekt je zaměřen
na investiční a metodickou podporu přírodovědného a technického vzdělávání
na středních a základních školách v Olomouckém kraji. Do projektu je aktivně
zapojeno celkem 33 středních škol a 100 základních škol se sídlem na území
Olomouckého kraje. Projekt si klade za cíl zvýšit motivaci žáků středních i základních
škol ke studiu technických a přírodovědných oborů, zkvalitnit výukové metody
a zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogů, zmodernizovat zařízení a vybavení
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na jednotlivých školách a podpořit spolupráci mezi středními a základními školami
a místními firmami.
Plnění za rok 2015
Z rozpočtu Olomouckého kraje byla na poskytování učňovských stipendií ve školním
roce 2014/2015 alokována částka 5,6 mil. Kč. Ve školním roce 2014/2015 bylo
podpořeno v rámci dotačního programu 1795 žáků z 22 krajských škol a 53 žáků ze
2 škol jiných zřizovatelů. Od školního roku 2014/2015 je podpora rozšířena z
dosavadních 23 na 24 učebních oborů.
Od školního roku 2014/2015 se Olomoucký kraj rozhodl zavést nový dotační program
„Stipendia pro žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou“,
jehož cílem je podpořit žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní
zkouškou, o které je na trhu práce dlouhodobý zájem. Stipendia jsou poskytována
žákům středních škol všech zřizovatelů, které nabízejí podporované obory vzdělání,
kteří splní kritérium nadprůměrného studijního prospěchu.
Z rozpočtu Olomouckého kraje byla na poskytování stipendií pro žáky technických
oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou ve školním roce 2014/2015
alokována částka 1,7 mil. Kč. Bylo podpořeno 162 žáků sedmi podporovaných oborů
vzdělání.
Olomoucký kraj k 31. 8. 2015 ukončil realizaci projektu „Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ (schválen v rámci výzvy č. 44
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost
vyhlášené
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2013). Projekt byl zaměřen
na investiční, neinvestiční a metodickou podporu přírodovědného a technického
vzdělávání na středních a základních školách v Olomouckém kraji. Do projektu bylo
aktivně zapojeno celkem 32 středních škol a více než 100 základních škol se sídlem
na území Olomouckého kraje. Projekt si kladl za cíl zvýšit motivaci žáků středních i
základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů, zkvalitnit výukové
metody a zvýšit odbornou kvalifikaci pedagogů, zmodernizovat zařízení a vybavení
na jednotlivých školách a podpořit spolupráci mezi středními a základními školami
a místními firmami. Střední školy zapojené do projektu ho hodnotily jako velmi
užitečný a přínosný jak pro svoji školu, tak pro spolupracující základní školy
především při rozhodování žáků kam směrovat své další vzdělání. Jednotlivé aktivity
partnerů tvořily dohromady funkční celek a většina škol vyjádřila zájem zúčastnit se v
budoucnu projektu s podobným zaměřením.
Partneři projektu porovnávali počty vycházejících žáků z devátých tříd a počet žáků
přihlášených ke studiu na své škole. Vyplynulo, že se podařilo zabránit poklesu počtu
přihlášených žáků na technické obory ve vztahu k poklesu počtu žáků 9. tříd a ve
většině případů se počet zájemců o studium na technických oborech zvýšil a ve
sledovaných letech má vzestupnou tendenci.
Plnění za I. pololetí 2016
Dne 21. 12. 2015 byl vyhlášen dotační program Program na podporu
polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji v roce 2016. V
rozpočtu na rok 2016 jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 7 300 000 Kč.
Cílem dotačního programu je
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zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních
oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce;
- podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech
vzdělání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce;
- motivovat žáky k lepším výsledkům v oblasti chování i vzdělávání;
- podporovat trh práce zajištěním dostatku kvalifikované pracovní síly
v uvedených oborech.
V 1. kole pro podávání žádostí požádalo 29 středních škol zřizovaných Olomouckým
kraje a 1 škola jiného zřizovatele celkem o 2 599 500 Kč.
-

ad 3) podporovat zapojení škol do celoživotního vzdělávání, využít kapacity středních
škol pro vytvoření center celoživotního vzdělávání
Plnění za rok 2013 a 2014
Význam dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení je v Olomouckém kraji
vnímán jako významná priorita rozvoje. Školy Olomouckého kraje jsou aktivně
zapojeny do celonárodního projektu UNIV 3, který navazuje na předchozí systémové
projekty UNIV a UNIV 2. Cílem těchto projektů je proměna středních škol (zejména
odborných škol) v centra celoživotního učení, které vedle počátečního vzdělávání
budou nabízet a realizovat nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro široké spektrum
zájemců.
Nositelem a koordinátorem činnosti této sítě škol je Centrum uznávání
a celoživotního učení Olomouckého kraje. Rozšířením nabídky dalšího vzdělávání
ve středních školách dojde k hlubšímu propojení vzdělávacího systému
se zaměstnavatelskou sférou ve vazbě na řešení situace na trhu práce. Do dalšího
vzdělávání se prostřednictvím rekvalifikačních kurzů zapojí i řada uchazečů
o zaměstnání evidovaných úřady práce v kraji.
Olomoucký kraj podporuje rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání prostřednictvím
podpory škol při přípravě a realizaci investičních projektů v rámci programů
spolufinancovaných Evropskou unií. Školám se tak daří získávat významné finanční
prostředky na jejich postupnou transformaci v centra celoživotního vzdělávání
se zaměřením zejména na obory žádané na trhu práce.
Plnění za rok 2015
Význam dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení je v Olomouckém kraji
vnímán jako významná priorita rozvoje. Je nutné získávat nové znalosti a dovednosti
v rámci adaptace na měnící se životní podmínky. Potřeba kvalitního systému dalšího
vzdělávání se zvyšuje také v důsledku potřeb zaměstnavatelů, kteří stále častěji
nemohou na trhu práce najít pracovní sílu s vhodnou kvalifikací a další vzdělávání je
cesta, jak takovou sílu v relativně krátkém časovém horizontu získat. Stejně tak se
potřeba kvalitního dalšího vzdělávání zvyšuje v souvislosti s neustále se zvyšujícím
tempem rozvoje informačních a komunikačních technologií. Školy Olomouckého
kraje byly aktivně zapojeny do celonárodního projektu UNIV 3, který byl realizován
od 1. 2. 2012 do 31. 10. 2015 a který navazoval na předchozí systémové projekty
UNIV a UNIV 2. Cílem těchto projektů byla proměna středních škol (zejména
odborných škol) v centra celoživotního učení, které vedle počátečního vzdělávání
budou nabízet a realizovat nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro široké spektrum
zájemců.
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Nositelem a koordinátorem činnosti této sítě škol je Centrum uznávání
a celoživotního učení Olomouckého kraje. Rozšířením nabídky dalšího vzdělávání
ve středních školách dochází k hlubšímu propojení vzdělávacího systému
se zaměstnavatelskou sférou ve vazbě na řešení situace na trhu práce. Do dalšího
vzdělávání se prostřednictvím rekvalifikačních kurzů zapojuje i řada uchazečů
o zaměstnání evidovaných úřady práce v kraji.
Olomoucký kraj podporuje rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání prostřednictvím
podpory škol při přípravě a realizaci investičních projektů v rámci programů
spolufinancovaných Evropskou unií. Školám se tak daří získávat významné finanční
prostředky na jejich postupnou transformaci v centra celoživotního vzdělávání
se zaměřením zejména na obory žádané na trhu práce.
Plnění za I. pololetí 2016
Význam dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení je dlouhodobě v
Olomouckém kraji vnímán jako významná priorita rozvoje. Je totiž nutné získávat
nové znalosti a dovednosti v rámci adaptace na měnící se životní podmínky. Potřeba
kvalitního systému dalšího vzdělávání se zvyšuje také v důsledku potřeb
zaměstnavatelů, kteří stále častěji nemohou na trhu práce najít pracovní sílu s
vhodnou kvalifikací a další vzdělávání je cesta, jak takovou sílu v relativně krátkém
časovém horizontu získat. Stejně tak se potřeba kvalitního dalšího vzdělávání
zvyšuje v souvislosti s neustále se zvyšujícím tempem rozvoje informačních a
komunikačních technologií.
Nositelem a koordinátorem činnosti sítě škol, které slouží jako centra celoživotního
učení, je Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje. Rozšířením
nabídky dalšího vzdělávání ve středních školách dochází k hlubšímu propojení
vzdělávacího systému se zaměstnavatelskou sférou ve vazbě na řešení situace na
trhu práce. Do dalšího vzdělávání se prostřednictvím rekvalifikačních kurzů zapojuje i
řada uchazečů o zaměstnání evidovaných úřady práce v kraji.
Olomoucký kraj bude podporovat rozvoj kapacit celoživotního vzdělávání
prostřednictvím podpory škol při přípravě a realizaci investičních projektů v rámci
programů spolufinancovaných Evropskou unií i v novém rozpočtovém období. Školy
tak budou moci opět získávat významné finanční prostředky na jejich postupnou
transformaci v centra celoživotního vzdělávání se zaměřením zejména na obory
žádané na trhu práce.
ad 4) podporovat rozvoj spolupráce mezi školami a zaměstnavateli
Plnění za rok 2013 a 2014
Ředitelé škol, které nabízejí učební obory, se pravidelně účastní jednání
hospodářských komor tak, aby mohli ve své vzdělávací nabídce reflektovat
požadavky trhu práce. V případech, kdy ředitel školy žádá o otevření nového oboru
vzdělání, je vždy jako podklad vyžadováno stanovisko zaměstnavatelů a úřadu
práce.
Velký důraz je kladen na to, aby odborný výcvik a odborná praxe žáků škol
probíhaly u potenciálních zaměstnavatelů.
Olomoucký kraj diskutuje se zástupci hospodářským komor výběr podporovaných
oborů v rámci Učňovských stipendií Olomouckého kraje. S hospodářskými komorami
-38-

a se zástupci konkrétních regionálních firem byl rovněž projednán záměr
na zavedení nového stipendijního programu na podporu žáků technických
maturitních oborů.
Firmy z řad regionálních zaměstnavatelů poskytují ve spolupráci s příslušnými
školami specializované stipendijní programy zaměřené na podporu vzdělávání
konkrétních žáků s perspektivou jejich uplatnění v rámci firmy poté, co žák studium
úspěšně zakončí.
Jednou z hlavních priorit krajem realizovaného projektu s názvem „Podpora
technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ bylo rovněž zapojení
zástupců hospodářských komor a regionálních zaměstnavatelů do projektových aktiv.
Zástupci firem jsou zapojeni do řady dalších projektů realizovaných školami tak, aby
výstupy projektů odpovídaly potřebám trhu práce.
V roce 2014 byly zahájeny práce na regionální sektorové dohodě, jejímž cílem je
podpořit spolupráci všech aktérů, kteří mohou pozitivně ovlivnit vývoj vedoucí
k dostatku elektrotechnicky vzdělaných pracovníků na trhu práce, v souladu
s potřebami zaměstnavatelů.
Cíle regionální sektorové dohody:
1. Podpora zájmu o studium technických, resp. elektrotechnických oborů;
2. Prohloubení spolupráce rozhodujících subjektů – zaměstnavatelé, školy,
Olomoucký kraj, Úřad práce ČR – krajská pobočka v Olomouci;
3. Zvýšení obecného povědomí o perspektivnosti zaměstnání v tomto odvětví tak,
aby se zvýšil objem pracovní síly, která má zájem o přechod nebo návrat do
odvětví elektrotechniky.
Regionální sektorová dohoda bude uzavřena mezi významnými zaměstnavateli,
středními školami, Olomouckým krajem a Úřadem práce ČR – krajská pobočka
v Olomouci.
Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj projednává strukturu a kapacitu oborů v poradních orgánech kraje,
kde mají zastoupení i zaměstnavatelé. Cílem je reagovat na požadavky trhu práce
tak, aby vzdělávací nabídka škol co nejvíce odpovídala požadavkům
zaměstnavatelů.
Ředitelé škol, které nabízejí učební obory, se pravidelně účastní jednání
hospodářských komor tak, aby mohli ve své vzdělávací nabídce reflektovat
požadavky trhu práce. V případech, kdy ředitel školy žádá o otevření nového oboru
vzdělání, je vždy jako podklad vyžadováno stanovisko zaměstnavatelů a úřadu
práce.
Velký důraz je kladen na to, aby odborný výcvik a odborná praxe žáků škol probíhaly
u potenciálních zaměstnavatelů.
Firmy z řad regionálních zaměstnavatelů poskytují ve spolupráci s příslušnými
školami specializované stipendijní programy zaměřené na podporu vzdělávání
konkrétních žáků s perspektivou jejich uplatnění v rámci firmy poté, co žák studium
úspěšně zakončí.
Jednou z hlavních priorit krajem realizovaného projektu „Podpora technického a
přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ bylo rovněž zapojení zástupců
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hospodářských komor a regionálních zaměstnavatelů do projektových aktiv. Zástupci
firem jsou zapojeni do řady dalších projektů realizovaných školami tak, aby výstupy
projektů odpovídaly potřebám trhu práce.
Od roku 2015 se v Olomouckém kraji realizuje Regionální sektorová dohoda (dále
jen RSD), která byla zpracována v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj
sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských
zdrojů“. Potřeba zpracování RSD vychází ze skutečnosti, že v Olomouckém kraji
vykazují tři čtvrtiny zaměstnavatelů nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců ve
strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví a dopravě. V celostátním měřítku v oboru
elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika pociťuje nedostatek
kvalifikovaných zaměstnanců 64 % firem. Na její přípravě se podíleli zástupci Svazu
průmyslu a dopravy ČR, Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje,
významných zaměstnavatelů (Siemens s. r. o., odštěpný závod Elektromotory
Mohelnice, ČEZ a. s., Miele Technika s. r. o. Uničov atd.), Úřadu práce ČR – krajské
pobočky Olomouckého kraje, odborových svazů a středních škol zřizovaných
Olomouckým krajem nabízejících elekrotechnické obory. K podpisu klíčových aktérů
došlo 20. května 2015.
V rámci RSD budou naplňovány aktualizované základní cíle:
1. Podpora školství k ovlivnění povědomí o technických, resp. elektrotechnických
oborech.
2. Prohloubení spolupráce rozhodujících subjektů – zaměstnavatelé, Úřad práce ČR
– krajská pobočka v Olomouci, Olomoucký kraj, školy.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj projednává strukturu a kapacitu oborů v poradních orgánech kraje,
kde mají zastoupení i zaměstnavatelé. Cílem je reagovat na požadavky trhu práce
tak, aby vzdělávací nabídka škol co nejvíce odpovídala požadavkům
zaměstnavatelů.
Ředitelé škol, které nabízejí učební obory, se pravidelně účastní jednání
hospodářských komor tak, aby mohli ve své vzdělávací nabídce reflektovat
požadavky trhu práce. V případech, kdy ředitel školy žádá o otevření nového oboru
vzdělání, je vždy jako podklad vyžadováno stanovisko zaměstnavatelů a úřadu
práce.
Velký důraz je kladen na to, aby odborný výcvik a odborná praxe žáků škol probíhaly
u potenciálních zaměstnavatelů.
Firmy z řad regionálních zaměstnavatelů poskytují ve spolupráci s příslušnými
školami specializované stipendijní programy zaměřené na podporu vzdělávání
konkrétních žáků s perspektivou jejich uplatnění v rámci firmy poté, co žák studium
úspěšně zakončí.
V roce 2016 probíhá realizace Regionální sektorové dohody (dále jen RSD), která
byla zpracována v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu
při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“. Potřeba
zpracování RSD vychází ze skutečnosti, že v Olomouckém kraji vykazují tři čtvrtiny
zaměstnavatelů nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců ve strojírenství,
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elektrotechnice, stavebnictví a dopravě. V celostátním měřítku v oboru
elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika pociťuje nedostatek
kvalifikovaných zaměstnanců 64 % firem. Na její přípravě se podíleli zástupci Svazu
průmyslu a dopravy ČR, Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje,
významných zaměstnavatelů (Siemens s. r. o., odštěpný závod Elektromotory
Mohelnice, ČEZ a. s., Miele Technika s. r. o. Uničov atd.), Úřadu práce ČR – krajské
pobočky Olomouckého kraje, odborových svazů a středních škol zřizovaných
Olomouckým krajem nabízejících elekrotechnické obory. K podpisu klíčových aktérů
došlo 20. května 2015.
V rámci RSD budou naplňovány aktualizované základní cíle:
1. Podpora školství k ovlivnění povědomí o technických, resp. elektrotechnických
oborech.
2. Prohloubení spolupráce rozhodujících subjektů – zaměstnavatelé, Úřad práce ČR
– krajská pobočka v Olomouci, Olomoucký kraj, školy.
ad 5) podporovat rozvoj spolupráce s vysokými školami se sídlem na území
Olomouckého kraje
Plnění za rok 2013
Cílená finanční podpora vysokého školství ve formě účelových dotací vysokým
školám se sídlem v Olomouckém kraji v roce 2013 činila 10,5 mil. Kč.
Olomoucký kraj v roce 2013 podporoval rozšíření vzdělávací nabídky, která je
v souladu se základním strategickým dokumentem, Programem rozvoje územního
obvodu Olomouckého kraje a podporuje rozvoj takových oborů, jejichž absolventi
mají vysokou míru uplatnitelnosti na trhu práce. Olomoucký kraj podpořil v roce 2013
propagaci studijních oborů vysokých škol rozšířením spolupráce mezi Univerzitou
Palackého v Olomouci a vysokými školami na straně jedné a středními školami na
straně druhé např. podporou podávání společných projektů a účastí zástupců
vysokých škol na pravidelných poradách ředitelů škol a školských zařízení
zřizovaných Olomouckým krajem.
Olomoucký kraj se aktivně podílel na přípravě spolupráce zástupců Univerzity
Palackého v Olomouci, Moravské vysoké školy Olomouc, Vysoké školy logistiky
Přerov, při realizaci společného vzdělávacího projektu s názvem Mezioborové
studijní programy. Na realizaci projektu Olomoucký kraj přispěl částkou ve výši
800 tis. Kč. Projekt je zaměřen na rozvoj teoretických a praktických podnikatelských
kompetencí studentů a absolventů participujících vysokých škol prostřednictvím
realizace specializovaných vzdělávacích seminářů směřujících k identifikaci
konkrétních podnikatelských záměrů včetně jejich zpracování pod supervizí
odborných koučů.
Olomoucký kraj ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci realizuje projekt
s názvem „Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních
školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“. Cílem projektu je inovovat výuku
a vzdělávání v oblasti moderních československých a českých dějin 20. století
na středních školách. Do projektových aktivit je zapojeno celkem 2 500 žáků
a 100 pedagogů z 37 středních škol z Olomouckého kraje a 15 středních škol
z Moravskoslezského kraje.
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Plnění za rok 2014
Cílená finanční podpora vysokého školství ve formě účelových dotací vysokým
školám se sídlem v Olomouckém kraji – Univerzitě Palackého v Olomouci, Moravské
vysoké škole o.p.s., Vysoké škole logistiky o.p.s. – a dále Nadačnímu fondu Centru
bakalářských studií, Šumperk v roce 2014 činila v souhrnné výši 9 mil Kč.
Olomoucký kraj se aktivně podílel na přípravě spolupráce zástupců Univerzity
Palackého v Olomouci, Moravské vysoké školy Olomouc o.p.s., Vysoké školy
logistiky Přerov o.p.s., při realizaci společného vzdělávacího projektu s názvem
Mezioborové studijní programy. Na realizaci projektu, který se uskutečnil v termínu
říjen
2013
až
květen
2014,
přispěl
Olomoucký
kraj
částkou
ve výši 800 tis. Kč. Projekt je zaměřen na rozvoj teoretických a praktických
podnikatelských kompetencí studentů a absolventů participujících vysokých škol
prostřednictvím realizace specializovaných vzdělávacích seminářů směřujících
k identifikaci konkrétních podnikatelských záměrů včetně jejich zpracování
pod supervizí odborných koučů.
Olomoucký
kraj
ve
spolupráci
s Univerzitou
Palackého
v Olomouci
a Moravskoslezským krajem v roce 2014 úspěšně dokončil realizaci projektu
s názvem „Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních
školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“. Cílem projektu je inovovat výuku
a vzdělávání v oblasti moderních československých a českých dějin 20. století
na středních školách. Do projektových aktivit bylo zapojeno celkem 2 500 žáků
a 100 pedagogů z 37 středních škol z Olomouckého kraje a 15 středních škol
z Moravskoslezského kraje.
V rámci rozšíření spolupráce s vysokými školami byla navázána spolupráce
s Univerzitou Palackého v Olomouci, kdy by v rámci bakalářský či magisterských
prací budou řešeny problematiky, které jsou zajímavé pro činnost jednotlivých odborů
krajského úřadu zejména v oblastech životního prostředí a zemědělství, kultury
a památkové péče, strategického rozvoje a územního plánování, apod.
Plnění za rok 2015
Cílená finanční podpora vysokého školství ve formě účelových dotací vysokým
školám se sídlem v Olomouckém kraji – Univerzitě Palackého v Olomouci, Moravské
vysoké škole o.p.s., Vysoké škole logistiky o.p.s. – a dále Nadačnímu fondu Centru
bakalářských studií, Šumperk v roce 2015 činila v souhrnné výši 10,3 mil Kč.
V rámci rozšíření spolupráce s vysokými školami byla navázána spolupráce s
Univerzitou Palackého v Olomouci, kdy v rámci bakalářských či magisterských prací
budou řešeny problematiky, které jsou zajímavé pro činnost jednotlivých odborů
krajského úřadu, zejména v oblastech životního prostředí a zemědělství, kultury a
památkové péče, strategického rozvoje a územního plánování, apod.
Plnění za I. pololetí 2016
Dne 21. 12. 2015 byl vyhlášen dotační program Program na podporu terciárního
vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2016. V rozpočtu na
rok 2016 jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 10 500 000 Kč.
Cílem dotačního programu je:
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-

podpora zvyšování kvality vývoje terciárního vzdělávání na vysokých školách
s cílem zvýšení uplatnitelnosti absolventů jednotlivých typů akreditovaných
studijních programů na trhu práce;

-

spolupráce vysokých škol a středních škol v regionu;

-

zkvalitnění přípravy žáků středních škol pro studium na vysokých školách;

podpora vysokých škol v oblasti inovativních aktivit;
podpora vědecko-výzkumných kapacit, které umožňují transfer ekonomického
know-how do regionu.
Žádosti o podporu z tohoto dotačního programu podaly tyto vysoké školy: Univerzita
Palackého v Olomouci, Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. a Vysoká škola
logistiky Přerov o.p.s.
-

ad 6) věnovat pozornost vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a podporovat zachování sítě speciálních škol v rozsahu potřeb kraje
Plnění za rok 2013 a 2014
Olomoucký kraj zajišťoval v letech 2013 i 2014 dostupnost vzdělání pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím stávající stabilní sítě speciálních
škol a školských zařízení.
Na doporučení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje schválila Rada Olomouckého kraje její rozšíření o nově zřízené
speciálně pedagogické centrum při Pedagogicko-psychologické poradně
Olomouckého kraje.
S účinností od 1. 1. 2014 vznikla Pedagogicko - psychologická poradna
a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, důvodem vzniku je
naplňování priorit Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Olomouckého kraje v oblasti integrovaného systému poradenství – Olomoucký kraj
se zde zavázal podporovat rozšíření nabídky služeb školských poradenských
zařízení. Pedagogicko-psychologická poradna má detašovaná pracoviště ve všech
větších městech regionu, zvláště v jeho okrajových částech, a proto bude schopna
zabezpečit lepší depistáž a následnou péči dětem, žákům a studentům
se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, čímž nemalou měrou
přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání. Stejně tak se zvýší i efektivita vynaložených
finančních prostředků na vybavenost diagnostickými nástroji a současně dostupnost
péče v celém kraji.
Olomoucký kraj věnoval velkou péči výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami. Žádosti o zřízení funkce asistenta pedagoga pro
děti a žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním pro školní rok
2014/2015 hodnotili členové komise pro posuzování žádostí o zřízení funkce
asistenta pedagoga na školách zřizovaných Olomouckým krajem a školách
zřizovaných obcemi. Komise se vyjádřila k 183 žádostem ředitelů škol zřizovaných
obcemi.
Asistenti pedagoga budou působit v 368 třídách základních a mateřských škol
zřizovaných obcemi. Podporu budou poskytovat 7.892 dětem nebo žákům (z toho
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417 se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kteří byli uvedeni
v žádostech).
Žádost o zřízení funkce asistenta pedagoga také podali ředitelé 24 škol zřizovaných
Olomouckým krajem. Asistenti pedagoga budou poskytovat podporu 987 dětem nebo
žákům (z toho 187 se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kteří
byli uvedeni v žádostech) ve 116 třídách mateřských, základních a středních škol
zřizovaných Olomouckým krajem.
Celkem byl pro školní rok 2014/2015 vydán souhlas se zřízením funkce asistenta
pedagoga pro děti a žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním
znevýhodněním pro 484 tříd mateřských, základních a středních škol zřizovaných
obcemi či Olomouckým krajem
Ředitelé speciálních škol projednávali aktuální otázky vývoje speciálního školství
na jednáních výboru a valné hromady Sdružení speciálních škol a zařízení
Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj dále podporoval zapojení škol a školských zařízení do realizace
projektů zaměřených na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami školství financovaných z prostředků EU v rámci jednotlivých operačních
programů.
Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj zajišťoval v roce 2015 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami prostřednictvím stabilní sítě speciálních škol a školských zařízení.
S účinností od 1. 1. 2015 došlo k optimalizaci v síti speciálních škol, která byla
schválena Radou Olomouckého kraje jako Projekt řešení situace krajského
speciálního školství v Prostějově. V této souvislosti došlo na základě změny
v rejstříku škol a školských zařízení k převodu činností střední a základní školy
u Střední školy, Základní školy a Dětského domova Prostějov na Střední školu,
Základní školu a Mateřskou školu Prostějov, Komenského 10.
S účinností od 1. 1. 2015 byl realizován racionalizační projekt sloučení Střední školy,
Olomouc-Svatý Kopeček, B. Dvorského 17 a Základní školy a Mateřské školy
prof. V. Vejdovského, Olomouc – Hejčín, Tomkova 42, schválený Zastupitelstvem
Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj v roce 2015 podporoval rozšíření nabídky služeb speciálně
pedagogického centra při Pedagogicko – psychologické poradně a Speciálně
pedagogickém centru Olomouckého kraje, Olomouc, U Sportovní haly 1a formou
dalších míst poskytování školských služeb s ohledem na potřeby regionu
a zřizovatele. S účinností od 1. 1. 2015 bylo zapsáno do rejstříku škol a školských
zařízení další místo poskytování školských služeb u školského zařízení speciálně
pedagogické centrum na adrese Lidická 86, 796 01 Prostějov a s účinností
od 1. 7. 2015 na adrese Masarykova 4, 789 85 Mohelnice.
Olomoucký kraj věnoval velkou péči výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami. Žádosti o zřízení funkce asistenta pedagoga
pro děti a žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním pro školní
rok 2015/2016 hodnotili členové komise pro posuzování žádostí o zřízení funkce
asistenta pedagoga na školách zřizovaných Olomouckým krajem a školách
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zřizovaných obcemi. Komise se vyjádřila k 194 žádostem ředitelů škol zřizovaných
obcemi.
Asistenti pedagoga budou působit v 439 třídách základních a mateřských škol
zřizovaných obcemi. Podporu budou poskytovat 9 278 dětem nebo žákům (z toho
489 se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kteří byli uvedeni
v žádostech).
Žádost o zřízení funkce asistenta pedagoga také podali ředitelé 24 škol zřizovaných
Olomouckým krajem. Asistenti pedagoga budou poskytovat podporu 1 144 dětem
nebo žákům (z toho 195 se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním,
kteří byli uvedeni v žádostech) ve 126 třídách mateřských, základních a středních
škol zřizovaných Olomouckým krajem.
Celkem byl pro školní rok 2015/2016 vydán souhlas se zřízením funkce asistenta
pedagoga pro děti a žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním
znevýhodněním pro 565 tříd mateřských, základních a středních škol zřizovaných
obcemi či Olomouckým krajem.
Ředitelé speciálních škol projednávali na jednáních výboru a valné hromady
Sdružení speciálních škol a zařízení Olomouckého kraje aktuální otázky vývoje
speciálního školství v souvislosti s plánovanými změnami legislativních předpisů
s účinností od 1. 9. 2016.
Olomoucký kraj dále podporoval zapojení škol a školských zařízení do realizace
projektů zaměřených na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami školství financovaných z prostředků EU v rámci jednotlivých operačních
programů.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj nadále zajišťoval vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami prostřednictvím stabilní sítě speciálních škol a školských zařízení.
Na doporučení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Olomouckého kraje schválila Rada Olomouckého kraje 22. 2. 2016 sloučení Základní
školy a Mateřské školy logopedické Olomouc a Základní školy a Mateřské školy
při Fakultní nemocnici Olomouc s účinností od 1. 7. 2016. Následně bylo sloučení
výše uvedených škol schváleno Zastupitelstvem Olomouckého kraje 11. 3. 2016.
Nástupnickou organizací se stane Základní škola a Mateřská škola logopedická
Olomouc.
Otázky připravenosti speciálních škol zřizovaných Olomouckým krajem na změny
legislativních předpisů účinné po 1. 9. 2016 v souvislosti s implementací společného
vzdělávání byly projednávány zástupci Olomouckého kraje s řediteli na pracovním
jednání. Stejnou problematikou se zabývali jmenované strany na jednáních výboru
a valné hromady Sdružení speciálních škol a zařízení Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj věnoval velkou péči výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami. Odboru školství, sportu a kultury byly
doručeny žádosti o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga pro děti, žáky a
studenty se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním z 244 škol
zřizovaných obcí či Olomouckým krajem.
Olomoucký kraj dále podporoval zapojení škol a školských zařízení do realizace
projektů zaměřených na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
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potřebami školství financovaných z prostředků EU zejména v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
ad 7) zachovat síť základních uměleckých škol bez ohledu zřizovatele a podpořit
rozvoj nabídky mimoškolních aktivit dětí a žáků
Plnění za rok 2013 a 2014
Olomoucký kraj v roce 2013 a 2014 zabezpečoval dostupnost uměleckého
vzdělávání prostřednictvím stabilní sítě základních uměleckých škol na území kraje
bez ohledu na zřizovatele školy.
V této souvislosti došlo k úspěšnému převodu zřizovatelských kompetencí u Základní
umělecké školy v Moravském Berouně, příspěvkové organizace, ze strany
Olomouckého kraje na město Moravský Beroun s účinností od 1. 1. 2013.
Základní umělecké školy se v roce 2013 i 2014 aktivně zapojovaly do soutěžních
přehlídek vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR,
uspořádaly řadu výchovných koncertů pro žáky mateřských a základních škol
a zapojily se do realizace řady mezinárodních soutěžních přehlídek a koncertních
vystoupení v zahraničí.
V roce 2014 došlo ke zlepšení dostupnosti vzdělávání na základních uměleckých
školách, zápisem dalších míst poskytovaného vzdělávání ve dvou obcích.
Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj v roce 2015 zabezpečoval dostupnost uměleckého vzdělávání
prostřednictvím stabilní sítě základních uměleckých škol na území kraje bez ohledu
na zřizovatele školy.
Základní umělecké školy se v roce 2015 aktivně zapojovaly do soutěžních přehlídek
vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, uspořádaly řadu
výchovných koncertů pro žáky mateřských a základních škol a zapojily se do
realizace řady mezinárodních soutěžních přehlídek a koncertních vystoupení v
zahraničí.
V roce 2015 došlo ke zlepšení dostupnosti vzdělávání na základních uměleckých
školách zápisem dalších míst poskytovaného vzdělávání v šesti obcích.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj v první polovině roku 2016 zabezpečoval dostupnost uměleckého
vzdělávání prostřednictvím stabilní sítě základních uměleckých škol na území kraje
bez ohledu na zřizovatele školy. V první polovině roku 2016 nedošlo k rozšíření
stávající sítě škol o nové subjekty, ani o nová místa poskytovaného vzdělávání.
Základní umělecké školy se v roce 2016 aktivně zapojovaly do soutěžních přehlídek
vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, uspořádaly řadu
výchovných koncertů pro žáky mateřských a základních škol a zapojily se do
realizace řady mezinárodních soutěžních přehlídek a koncertních vystoupení v
zahraničí. Proběhl také 2. ročník festivalu základních uměleckých škol Olomouckého
kraje nazvaný Hudba v květech.
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ad 8) pokračovat v podpoře vzdělávání talentované mládeže a v udělování krajských
stipendií pro studium na zahraničních středních a vysokých školách
Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje ocenění Talent Olomouckého kraje. Ocenění
je určeno pro žáky a studenty Olomouckého kraje ve stanovených věkových
kategoriích, kteří dosahují v určených oborech soutěží a olympiád vynikajících
úspěchů, a rovněž pro školy a školská zařízení, jejichž žáci a studenti dosahují
v určených oborech soutěží a olympiád předních umístění. Ocenění Talent
Olomouckého kraje bylo v roce 2014 realizováno již podesáté.
Uděluje se ve dvou věkových kategoriích. Kategorii I – pro žáky II. stupně základních
škol a nižších ročníků víceletých gymnázií a kategorii II – pro studenty středních škol
a vyšších ročníků víceletých gymnázií. Ocenění se uděluje pouze jednotlivcům
v oboru humanitním, přírodovědném, technickém a dovednostním, uměleckém
a sportovním.
Plnění za rok 2013
V roce 2013 přispěl Olomoucký kraj prostřednictvím udělování Studijního stipendia
Olomouckého kraje na realizaci zahraničního studijního pobytu celkem 61 žákům
a studentům, z toho 4 žákům středních škol a 57 studentům vysokých škol, mezi
které byla rozdělena částka v celkové výši 1,078 mil. Kč. Cílem poskytování stipendia
je umožnit žákům denní formy vzdělávání na středních školách, studentům
na vyšších odborných školách a studentům vybraných bakalářských a magisterských
studijních programů na vysokých školách studium na zahraničních středních
a vysokých školách. U studentů vysokých škol je podpora zacílena na kofinancování
studijních pobytů žadatelů z řad studentů zejména technických a přírodovědných
oborů v souladu s požadavky trhu práce. Podmínkou udělení stipendia je trvalé
bydliště žadatele na území Olomouckého kraje. Žadatelé z řad žáků středních škol
a studentů vyšších odborných škol musí dále splňovat podmínku studia na některé
ze škol se sídlem na území Olomouckého kraje.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 přispěl Olomoucký kraj prostřednictvím udělování Studijního stipendia
Olomouckého kraje na realizaci zahraničního studijního pobytu celkem 51 žadatelům,
z toho 4 žákům středních škol a 47 studentům vysokých škol, mezi které byla
rozdělena částka v celkové výši 887 tis. Kč. Cílem poskytování stipendia je umožnit
žákům denní formy vzdělávání na středních školách, studentům na vyšších
odborných školách a studentům vybraných bakalářských a magisterských studijních
programů na vysokých školách studium na zahraničních středních a vysokých
školách. U studentů vysokých škol je podpora zacílena na kofinancování studijních
pobytů žadatelů z řad studentů zejména technických a přírodovědných oborů
v souladu s požadavky trhu práce. Podmínkou udělení stipendia je trvalé bydliště
žadatele na území Olomouckého kraje a splnění kritéria nadprůměrného studijního
prospěchu. Žadatelé z řad žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol
musí dále splňovat podmínku studia na některé ze škol se sídlem
na území Olomouckého kraje.
Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje ocenění Talent Olomouckého kraje. Ocenění
je určeno pro žáky a studenty Olomouckého kraje ve stanovených věkových
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kategoriích, kteří dosahují v určených oborech soutěží a olympiád vynikajících
úspěchů, a rovněž pro školy a školská zařízení, jejichž žáci a studenti dosahují
v určených oborech soutěží a olympiád předních umístění. Ocenění Talent
Olomouckého kraje bylo v roce 2015 realizováno již pojedenácté. Celkově bylo
oceněno 60 žáků a studentů a 15 škol, a to v oboru humanitním, přírodovědném,
technickém a dovednostním, sportovním a uměleckém.
V roce 2015 přispěl Olomoucký kraj prostřednictvím udělování Studijního stipendia
Olomouckého kraje na realizaci zahraničního studijního pobytu celkem 42 žadatelům,
z toho 7 žákům středních škol, 1 studentce vyšší odborné školy a 34 studentům
vysokých škol, mezi které byla rozdělena částka v celkové výši 684 250 Kč. Cílem
poskytování stipendia je umožnit žákům denní formy vzdělávání na středních
školách, studentům na vyšších odborných školách a studentům vybraných
bakalářských a magisterských studijních programů na vysokých školách studium na
zahraničních středních a vysokých školách. U studentů vysokých škol je podpora
zacílena na kofinancování studijních pobytů žadatelů z řad studentů zejména
technických a přírodovědných oborů v souladu s požadavky trhu práce. Podmínkou
udělení stipendia je trvalé bydliště žadatele na území Olomouckého kraje a splnění
kritéria nadprůměrného studijního prospěchu. Žadatelé z řad žáků středních škol a
studentů vyšších odborných škol musí dále splňovat podmínku studia na některé ze
škol se sídlem na území Olomouckého kraje.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj vyhlásil pro rok 2016 Dotační program na podporu talentů v
Olomouckém kraji v roce 2016, kde počítá s oceněním škol a školských zařízení,
jejichž žáci dosahují v systému soutěží a olympiád předních umístění, přičemž v
rámci jednorázového ocenění budou tito žáci a studenti vyhodnoceni zvlášť.
Z rozpočtu Olomouckého kraje byla na ocenění uvolněna částka 450 000,- Kč.
S realizací ocenění se počítá ve druhé polovině roku 2016.
Dalším vyhlášeným dotačním programem Olomouckého kraje je Studijní stipendium
Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 s finanční alokací
1 350 000 Kč. Jeho cílem je podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního
studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších
odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných
studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým bydlištěm na území
Olomouckého kraje, a tím zajištění vzdělanosti lidí pro potřeby trhu práce a s tím
spojený hospodářský růst regionu. U studentů vysokých škol je podpora zacílena
zejména na technické a přírodovědné obory v souladu s požadavky trhu práce.
V rámci 1. kola poskytování dotace bylo podpořeno 15 studentů celkovou částkou
222 250 Kč. Žádosti v rámci 2. kola byly přijímány od 1. 6. do 1. 7. 2016 a
vyhodnoceny budou v červenci.
ad 9) podporovat zapojení škol do evropských vzdělávacích programů
Olomoucký kraj podporoval aktivní zapojování škol a školských zařízení zřizovaných
Olomouckým krajem do mezinárodních vzdělávacích programů realizovaných
v rámci Programu celoživotního učení 2007-2013 a na něho navazujícího programu
Erasmus+ 2014-2020 a dále do vzdělávacích projektů realizovaných s podporou
významných mezinárodních nadačních fondů (Visegrádský fond, Česko-německý
fond budoucnosti apod.).
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Plnění za rok 2013
Ve formě příspěvků určených na kofinancování projektových aktivit v souhrnné výši
50 tis. Kč byly finančně podpořeny celkem 4 projekty škol zřizovaných Olomouckým
krajem, které byly realizovány v rámci mezinárodních vzdělávacích programů
Comenius, Leonardo da Vinci či s přispěním Česko-německého fondu budoucnosti.
Plnění za rok 2014
Ve formě příspěvků určených na kofinancování projektových aktivit v souhrnné výši
45 tis. Kč byly finančně podpořeny celkem 3 projekty škol zřizovaných Olomouckým
krajem, které byly realizovány v rámci programu Leonardo da Vinci či s přispěním
Česko-německého fondu budoucnosti.
Olomoucký kraj se stejně jako v roce 2013 ve spolupráci s Domem zahraniční
spolupráce MŠMT a dalšími institucemi aktivně podílel na průběžném
zprostředkování informací školám a školským zařízením se sídlem na území
Olomouckého kraje o novém formátu mezinárodních vzdělávacích projektů pro
nadcházející programové období 2014-2020. V této souvislosti OŠMT uspořádal
konferenci pro zástupce škola a školských zařízení, na které byl prezentován nový
formát mezinárodních vzdělávacích programů pro programovací období 2014-2020
a možnosti čerpání grantů na realizaci mezinárodních aktivit.
Plnění za rok 2015
Ve formě příspěvku určeného na kofinancování projektových aktivit ve výši 15 tis. Kč
byl finančně podpořen 1 projekt školy zřizované Olomouckým krajem, který byl
realizován s přispěním Česko-německého fondu budoucnosti.
Olomoucký kraj se stejně jako v předchozích letech ve spolupráci s Domem
zahraniční spolupráce MŠMT a dalšími institucemi aktivně podílel na průběžném
zprostředkování informací školám a školským zařízením se sídlem na území
Olomouckého kraje o novém formátu mezinárodních vzdělávacích projektů pro
nadcházející programové období 2014-2020. V této souvislosti proběhl 22. 1. 2015
seminář o komunitárním programu Erasmus+ a o Klíčové aktivitě 2 tohoto programu
(vzdělávání, mládež, sport a jiné) pro zástupce měst, obcí, škol, neziskových
organizací a dalších institucí v Olomouckém kraji.
Plnění za I. pololetí 2016
Ve formě příspěvku určeného na kofinancování projektových aktivit ve výši 15 tis. Kč
byl finančně podpořen 1 projekt školy zřizované Olomouckým krajem, který byl
realizován s přispěním Česko-německého fondu budoucnosti.
Olomoucký kraj se stejně jako v předchozích letech ve spolupráci s Domem
zahraniční spolupráce MŠMT a dalšími institucemi aktivně podílel na průběžném
zprostředkování informací školám a školským zařízením se sídlem na území
Olomouckého kraje o novém formátu mezinárodních vzdělávacích projektů pro
nadcházející programové období 2014-2020. V této souvislosti proběhl 10. 2. 2016
seminář o komunitárním programu Erasmus+ a o Klíčové aktivitě 2 tohoto programu
(vzdělávání, mládež, sport a jiné).
ad 10) zajistit spolufinancování úspěšných evropských projektů krajských škol
a školských zařízení včetně mezinárodních výměnných programů dětí a mládeže
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Plnění za rok 2013
Olomoucký kraj ze svého rozpočtu poskytl v roce 2013 celkem 13 příspěvků školám
a školským zařízením zřizovaným Olomouckým krajem určených na kofinancování
mezinárodních výměn mládeže ze škol a školských zařízení zřizovaných
Olomouckým krajem s cílem přispívat k rozvoji mezinárodních vztahů škol se svými
partnerskými institucemi v zahraničí. V roce 2013 byla výše zmíněná mezinárodní
spolupráce škol a školských zařízení podpořena ze strany Olomouckého kraje
částkou v celkové výši 150 tis. Kč.
Olomoucký kraj napomáhal k rozvoji vzdělávání podporou škol a školských zařízení
při realizaci projektů v rámci tzv. globálních grantů Olomouckého kraje realizovaných
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento operační
program je financovaný Evropským sociálním fondem (85 %) a státním rozpočtem
(15 %). Olomoucký kraj administruje celkem sedm globálních grantů v níže
uvedených oblastech podpory:
 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“
 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“
 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji“
 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“
 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém
kraji“
 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém
kraji II“
 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji“
Globální granty budou realizovány do roku 2015. Celkově je na tyto globální granty
Olomouckého kraje alokováno 966 290 tis. Kč. Cílem globálních grantů je zvýšení
kvality počátečního vzdělávání, zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zlepšení kompetencí pedagogických
i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení a prohloubení nabídky
dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání
v Olomouckém kraji.
V říjnu 2012 byly vyhlášeny 2. výzvy druhých globálních grantů v oblastech podpory
1.1, 1.2, 1.3 a 4. výzva v rámci globálního grantu v oblasti podpory 3.2. Výzvy byly
vyhlášeny do konce listopadu 2012. V červnu 2013 byla schválena Zastupitelstvem
Olomouckého kraje finanční podpora celkem 71 grantových projektů předložených
v rámci těchto výzev, z toho 33 projektů v globálním grantu v oblasti podpory 1.1,
5 projektů v oblasti podpory 1.2, 12 projektů v oblasti podpory 1.3 a 21 projektů
v oblasti podpory 3.2. Úhrnná výše schválené finanční podpory pro těchto
71 projektů je 162,33 mil. Kč. V červenci 2013 byla vyhlášena 3. výzva druhého
globálního grantu v oblasti podpory 1.1 a 5. výzva globálního grantu v oblasti
podpory 3.2. Celkem bylo přijato 37 žádostí o finanční podporu grantového projektu
v oblasti podpory 1.1 a 50 v oblasti podpory 3.2. K dispozici pro potenciální žadatele
bylo v rámci těchto dvou výzev celkem 52,26 mil. Kč. Schválení podpory úspěšným
žadatelům ze strany Zastupitelstva Olomouckého kraje se předpokládá v roce 2014.
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Celkem výše skutečně vyplacené
do 30. 11. 2013 činila 151,85 mil. Kč.

podpory za

období

od 19.

11.

2012

Plnění za rok 2014
Olomoucký kraj napomáhal k rozvoji vzdělávání podporou škol a školských zařízení
při realizaci projektů v rámci tzv. globálních grantů Olomouckého kraje realizovaných
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento operační
program je financovaný Evropským sociálním fondem (85 %) a státním rozpočtem
(15 %). Olomoucký kraj v současné chvíli administruje celkem čtyři globální granty
v níže uvedených oblastech podpory:
 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“
 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“
 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém
kraji II“
 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji“
Globální granty budou realizovány do roku 2015. Cílem globálních grantů je zvýšení
kvality počátečního vzdělávání, zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zlepšení kompetencí pedagogických
i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení a prohloubení nabídky
dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání
v Olomouckém kraji.
Olomoucký kraj ze svého rozpočtu poskytl v roce 2014 celkem 14 příspěvků školám
a školským zařízením zřizovaným Olomouckým krajem určených na kofinancování
mezinárodních výměn mládeže ze škol a školských zařízení zřizovaných
Olomouckým krajem s cílem přispívat k rozvoji mezinárodních vztahů škol se svými
partnerskými institucemi v zahraničí. V roce 2014 byla výše zmíněná mezinárodní
spolupráce škol a školských zařízení podpořena ze strany Olomouckého kraje
částkou v celkové výši 150 tis. Kč.
Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj napomáhal k rozvoji vzdělávání podporou škol a školských zařízení
při realizaci projektů v rámci tzv. globálních grantů Olomouckého kraje realizovaných
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento operační
program byl financovaný Evropským sociálním fondem (85 %) a státním rozpočtem
(15 %). Olomoucký kraj v roce 2015 dokončoval administraci celkem čtyř globálních
grantů v níže uvedených oblastech podpory:
 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“
 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“
 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém
kraji II“
 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji“
Cílem globálních grantů bylo zvýšení kvality počátečního vzdělávání, zlepšení
rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a
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školských zařízení a prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení
informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji. V rámci všech
realizovaných globálních grantů, na jejichž realizaci byla schválena celková částka
966,29 mil. Kč, bylo podpořeno celkem 303 grantových projektů, v rámci kterých byla
úspěšným žadatelům schválena celková finanční podpora ve výši 946,2 mil. Kč.
Částka skutečně vyčerpaných prostředků bude známa až v průběhu roku 2016, kdy
budou globální granty vypořádány směrem k Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy.
Olomoucký kraj ze svého rozpočtu poskytl v roce 2015 celkem 11 příspěvků školám
a školským zařízením zřizovaným Olomouckým krajem určených na kofinancování
mezinárodních výměn mládeže ze škol a školských zařízení zřizovaných
Olomouckým krajem s cílem přispívat k rozvoji mezinárodních vztahů škol se svými
partnerskými institucemi v zahraničí. V roce 2015 byla výše zmíněná mezinárodní
spolupráce škol a školských zařízení podpořena ze strany Olomouckého kraje
částkou v celkové výši 234 tis. Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj napomáhal k rozvoji vzdělávání podporou škol a školských zařízení
při realizaci projektů v rámci tzv. globálních grantů Olomouckého kraje realizovaných
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento operační
program byl financovaný Evropským sociálním fondem (85 %) a státním rozpočtem
(15 %). Olomoucký kraj v roce 2016 finančně ukončil realizaci celkem čtyř globálních
grantů v níže uvedených oblastech podpory:
 1.1 „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“
 1.2 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji II“
 1.3 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém
kraji II“
 3.2 „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji“
V rámci všech globálních grantů Olomouckého kraje bylo skutečně vyčerpáno
celkem 884,4 mil. Kč.
V březnu 2016 byly Radě Olomouckého kraje předloženy žádosti o finanční podporu
a realizaci individuálních projektů v rámci výzvy 02_16_012 Gramotnosti a do výzvy
02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol z aktuálního Operačního programu
výzkum, vývoj a vzdělávání prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu sekundárnímu vzdělávání. Žádosti podalo několik středních škol
Olomouckého kraje, které v případě zahájení realizace projektu obdrží 100% finanční
podporu (EU 85 %, státní rozpočet 15 % z celkových způsobilých výdajů).
Prostřednictvím dotačního programu Program na podporu mezinárodních výměnných
pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů v roce 2016 poskytl
Olomoucký kraj ze svého rozpočtu k 30. 6. 2016 celkem 16 příspěvků v celkové výši
205 000 Kč školám a školským zařízením zřizovaným Olomouckým krajem určených
na výjezd dětí a mládeže do zahraničí a organizace výměnného pobytu pro děti, žáky
a studenty ze zahraničních škol a školských zařízení s cílem přispívat k rozvoji
mezinárodních vztahů škol se svými partnerskými institucemi v zahraničí.
ad 11) podporovat další modernizaci škol a školských zařízení
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Plnění za rok 2013
V roce 2013 byla dokončena dostavba Slovanského gymnázia, Olomouc, tř. Jiřího
z Poděbrad 13. Nová moderní budova školy za 192 mil. Kč byla slavnostně uvedena
do provozu 18. října 2013.
V rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast podpory
Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, probíhá realizace celkem 13 projektů se
zaměřením na podporu technického vzdělání na středních školách zřizovaných
Olomouckým krajem. Finanční prostředky v souhrnné výši 97 mil. Kč jsou určeny
především na modernizaci technického vybavení dílen a učeben pro praktickou
výuku žáků a s tím související stavební úpravy objektů příslušných středních
odborných škol.
V roce 2013 byly dále zahájeny investiční akce spolufinancované ze strukturálních
fondů EU. Jedná se převážně o investiční akce realizované v rámci Operačního
programu Životní prostředí a programu Zelená úsporám pro veřejné budovy,
zaměřené na realizace energeticky úsporných opatření na budovách ve vlastnictví
Olomouckého kraje. Do výše uvedených programů je zapojeno celkem 18 školských
příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, které z poskytnutých
finančních prostředků realizují stavební úpravy nemovitostí v celkové
výši 359,5 mil. Kč.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 bylo úspěšně ukončeno 18 investičních akcí spolufinancovaných
ze strukturálních fondů EU realizovaných převážně v rámci Operačního programu
Životní prostředí a programu Zelená úsporám pro veřejné budovy, se zaměřením na
realizaci energeticky úsporných opatření na budovách ve vlastnictví Olomouckého
kraje. Do výše uvedených programů je zapojeno celkem 18 školských příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem, které z poskytnutých finančních
prostředků realizují stavební úpravy nemovitostí v celkové výši převyšující
350 mil. Kč.
V říjnu 2014 byly zahájeny dvě významné stavební úpravy budov škol zřizovaných
Olomouckým krajem, které jsou realizovány v rámci projektů podpořených z ROP
Střední Morava, oblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání: SŠ
polytechnická Olomouc - nástavba dílen a SŠTZ Mohelnice – přístavba
strojírenských dílen.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 bylo úspěšně ukončeno 9 investičních akcí spolufinancovaných ze
strukturálních fondů EU realizovaných převážně v rámci Operačního programu
Životní prostředí se zaměřením na realizaci energeticky úsporných opatření na
budovách ve vlastnictví Olomouckého kraje. Do výše uvedených programů je
zapojeno celkem 9 školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým
krajem, které z poskytnutých finančních prostředků realizují stavební úpravy
nemovitostí v celkové výši převyšující 182 mil. Kč.
Dále byla zahájena výstavba školní tělocvičny na Vyšší odborné škole a Střední
průmyslové škole elektrotechnické, Olomouc, Božetěchova 3 v celkové hodnotě
54 mil. Kč s dokončením v roce 2016.
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V rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast podpory
Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, byla ukončena v roce 2015 realizace celkem
5 projektů se zaměřením na podporu technického vzdělání na středních školách
zřizovaných Olomouckým krajem. V roce 2015 finanční prostředky celkem ve výši
41 mil. Kč byly určeny především na modernizaci technického vybavení dílen a
učeben pro praktickou výuku žáků středních odborných škol.
Plnění za I. pololetí 2016
 Pokračuje výstavba tělocvičny na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové
škole elektrotechnické, Olomouc, Božetěchova 3 v celkové hodnotě
55,344 mil. Kč s dokončením v roce 2016.
 Bylo vybudováno dětské hřiště na ZŠ a MŠ logopedické Olomouc v celkové
hodnotě 1,502 mil. Kč.
 Začala rekonstrukce tělocvičny Gymnázia Jeseník s předpokládanou celkovou
hodnotou 3,5 mil. Kč.
 Na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Šumperk, Gen. Krátkého
1 je v realizaci projekt modernizace plynové kotelny domova mládeže
v celkové předpokládané hodnotě 3,002 mil. Kč.
 Na Střední škole železniční, technické a služeb, Šumperk probíhá výměna
oken a úprava fasády v celkové předpokládané hodnotě 12,764 tis. Kč.
 Výměna oken a nátěr fasády probíhá také na Gymnáziu v Hranicích a to
v celkové předpokládané hodnotě 9,206 mil. Kč.
 Na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti strojírenském a
stavebním, Jeseník Dukelská 1240 probíhá výměna výtahů v budově školy
s celkovou předpokládanou hodnotou ve výši 1,600 mil. Kč.
Další investiční akce začnou během prázdninových měsíců.
Plnění za rok 2013 a 2014
Energeticky úsporná opatření:
V roce 2012 byla zahájena druhá vlna realizace energeticky úsporných opatření
ze strukturálních fondů EU realizovaných převážně v rámci Operačního programu
Životní prostředí a programu Zelená úsporám pro veřejné budovy, se zaměřením
na realizaci energeticky úsporných opatření na budovách ve vlastnictví Olomouckého
kraje. Do výše uvedených programů je zapojeno celkem 19 školských příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem, které z poskytnutých finančních
prostředků realizují stavební úpravy nemovitostí jako je výměna otvorových výplní,
zateplení obvodového pláště budovy a zateplení půdy či střešního pláště v celkové
hodnotě 358,5 mil. Kč včetně DPH. Vzhledem k velké finanční náročnosti
pro spoluúčast Olomouckého kraje ve výši více jak 160 mil. Kč je vlastní stavební
realizace rozvržena na roky 2013 až 2015. Projekty jsou realizovány skupinově
a individuálně.
Realizace energetických úsporných opatření

Poř. č.

Název projektu akce

1) Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SPŠ
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Celkové náklady
za projekt bez
DPH vč. sanace
(v Kč)
31.977.808

ŠUMPERK
Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a
SOŠ Šumperk - tělocvična
Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a
1b
SOŠ Šumperk - budova školy
Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a
1c
SOŠ Šumperk - objekt domova mládeže
2) Realizace energeticky úsporných opatření - GYMNÁZIUM
JESENÍK
Realizace energeticky úsporných opatření 2a
Gymnázium Jeseník VYŠŠÍ GYMNÁZIUM
Realizace energeticky úsporných opatření 2b
Gymnázium Jeseník NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
Realizace energeticky úsporných opatření 2c
Gymnázium Jeseník TĚLOCVIČNA
3) Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
ZEMĚDĚLSKÁ OLOMOUC
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
3a
zemědělská Olomouc, U Hradiska 4/7, domov mládeže
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
3b
zemědělská Olomouc, (U Hradiska 4/7,tělocvična)
4) Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
STROJÍRENSKÁ LUTÍN
Realizace energeticky úsporných opatření 4a
Sigmundova SŠ strojírenská Lutín, (J. Sigmunda
147/242 - ŠKOLA
Realizace energeticky úsporných opatření 4b
Sigmundova SŠ strojírenská Lutín, (J. Sigmunda
147/242 - DOMOV MLÁDEŽE
5) Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ A SŠ
AUTOMOBILNÍ ZÁBŘEH
Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SŠ
5a
aut. Zábřeh - domov mládeže
Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a SŠ
5b
aut. Zábřeh - škola
1a

6) Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ
GASTRONOMIE A POTRAVINÁŘSTVÍ JESENÍK
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ
6a
gastronomie a potravinářství Jeseník, NOVÁ ŠKOLA
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ
6b
gastronomie a potravinářství Jeseník, NOVÝ
INTERNÁT
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ
6c
gastronomie a potravinářství Jeseník, STARÁ ŠKOLA
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ
6d
gastronomie a potravinářství Jeseník, STARÝ
INTERNÁT
7
Realizace energeticky úsporných opatření -55-

3.841.347
8.587.310
19.549.151
24.669.178
9.864.708
10.412.089
4.392.381
25.521.378
7.654.417
17.866.961
17.546.214
13.058.193

4.488.021
18.588.568
4.544.921
14.043.647
18.524.613
5.302.538
5.125.652
3.030.539
5.065.884
24.744.592

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Gymnázium Čajkovského Olomouc
Realizace energeticky úsporných opatření - Obchodní
akademie Přerov
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
polygrafická Olomouc
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
polytechnická Olomouc
Realizace energeticky úsporných opatření - VOŠ a
SPŠE Olomouc
Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ
Šumperk - domov mládeže
Realizace energeticky úsporných opatření Gymnázium Uničov
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
zemědělská Přerov - domov mládeže
Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ a MŠ
logopedická Olomouc
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ
Švehlova Prostějov
Realizace energeticky úsporných opatření - SŠ designu
a módy Prostějov - DM Palečkova
Energetická úspora na objektu Gymnázia Šternberk
Realizace energeticky úsporných opatření - Slovanské
gymnázium Olomouc

19.583.906
12.865.758
12.853.911
15.648.516
9.149.096
10.805.737
9.598.659
10.260.726
9.382.105
5.284.251
11.143.736
8.075.606
296.224.358

s DPH

358.431.473

Vysvětlivky:
Podáno v rámci Zelená úsporám
Plnění za rok 2015
V roce 2015 bylo úspěšně ukončeno 9 investičních akcí spolufinancovaných ze
strukturálních fondů EU realizovaných převážně v rámci Operačního programu
Životní prostředí se zaměřením na realizaci energeticky úsporných opatření na
budovách ve vlastnictví Olomouckého kraje. Do výše uvedených programů je
zapojeno celkem 9 školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým
krajem, které z poskytnutých finančních prostředků realizují stavební úpravy
nemovitostí v celkové výši převyšující 182 269 tis. Kč.
Celkové
náklady v Kč
vč. DPH

Dotace v Kč vč.
DPH

Realizace energeticky úsporných opatření SŠ sociální péče a služeb Zábřeh

23 535 244

11 523 017

Realizace energeticky úsporných opatření ZŠ a MŠ Hranice

29 126 931

15 765 222

Název projektu
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Realizace energeticky úsporných opatření SOŠ obchodu a služeb Olomouc

28 939 302

18 623 911

Realizace energeticky úsporných opatření SŠ technická a obchodní Olomouc

10 943 001

4 061 135

Realizace energeticky úsporných opatření SOŠ a SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

28 981 932

21 492 154

Realizace energeticky úsporných opatření Slovanské gymnázium Olomouc Pasteurova

17 197 878

11 288 727

Realizace energeticky úsporných opatření SŠ Logistiky a chemie Olomouc

8 235 363

5 499 679

9 114 854

5 190 502

26 194 250

19 512 070

182 268 754

112 956 417

Realizace energeticky úsporných opatření SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník tělocvična
Realizace energeticky úsporných opatření SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník dílny
CELKEM

Na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Přerov
byla opravena střecha s celkovými náklady 6,127 tis. Kč. Na Střední škole železniční,
technické a služeb, Šumperk byla zahájena výměna oken a oprava fasády za celkem
12 679 tis. Kč s dokončením v roce 2016. Na Gymnázium Hranice byla zahájena
výměna oken a oprava fasády za celkem 9,206 tis. Kč s dokončením v roce 2016.
Plnění za I. pololetí 2016
V rámci realizace energetických úsporných opatření byly podány 4 projekty do
19. výzvy operačního programu životní prostředí. Jedná se o Gymnázium Jana
Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov v celkové předpokládané hodnotě
34,583 mil. Kč, OU a praktická škola Lipová-lázně s předpokládanou výší
43,084 mil. Kč, SŠ technická a zemědělská Mohelnice v předpokládané výši
35,874 mil. Kč a SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk s předpokládanou hodnotou
8,343 mil. Kč.
ad 12) podporovat rozvoj jak výkonnostního sportu, tak i nabídky sportovních
příležitostí pro širokou veřejnost
Plnění za rok 2013
Olomoucký kraj v roce 2013 finančně podpořil činnost organizací všech zřizovatelů
zabezpečujících volnočasové aktivity dětí a mládeže. Pokračovala i podpora
organizací činných v oblasti sportu, která byla realizována z rozpočtu kraje - kapitoly
finanční příspěvky v oblasti sportu, finanční příspěvky do 25 tis. Kč (celkový objem
finančních prostředků zachycuje níže uvedená tabulka). V Olomouckém kraji
proběhla řada významných sportovních akcí, které byly podpořeny Olomouckým
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krajem z dotačních titulů Významné projekty Olomouckého kraje a taktéž Finanční
příspěvky v oblasti sportu (Program II). V roce 2013 vycestovala či vycestuje řada
sportovců Olomouckého kraje na mistrovství republiky, Evropy, světa. Mezi
nejvýznamnější akce v roce 2013 patřily:
 příspěvek ve výši 700 tis. Kč na Olomoucký ½ Maraton,
 příspěvek ve výši 150 tis. Kč na Mezinárodní turnaj Czech Open 2013
v kickboxu,
 příspěvek ve výši 2 mil. Kč na pořádání jezdeckých parkurových závodů,
 příspěvek ve výši 500 tis. Kč na Mistrovství Evropy v závodech automobilů
do vrchu na trati ECCE HOMO,
 příspěvek ve výši 400 tis. Kč na GAC World Tour Czech Open Olomouc
ve stolním tenise,
 příspěvek ve výši 100 tis. Kč na Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara
Malečka,
 příspěvek ve výši 150 tis. Kč na mezinárodní cyklistický etapový závod Czech
Cycling Tour,
 příspěvek ve výši 3,6 mil. Kč na podporu provozu a údržby
sportovních a tělovýchovných zařízení sportovních klubů a tělovýchovných
jednot sdružených v Olomouckém krajském sdružení ČUS,
 příspěvek ve výši 1,7 mil. Kč na podporu provozu a údržby sportovních
a tělovýchovných zařízení sportovních klubů a tělovýchovných jednot
sdružených v Krajské koordinační radě České obce sokolské Olomouckého
kraje.
Objem poskytnutých financí – příspěvky v oblasti sportu, Program I a II – výkonnostní
sport a významné sportovní akce regionálního charakteru
ROK

Počet podpořených žadatelů

Celkový objem finančních prostředků

2013

361

11.650.000 Kč

Objem poskytnutých financí – příspěvky do 25 tis. Kč
ROK

Počet podpořených žadatelů

Celkový objem finančních prostředků

2013

273

5.843.000 Kč

Objem poskytnutých financí – významné projekty
ROK

Počet podpořených žadatelů

2013

46

Celkový objem finančních prostředků
900.000 Kč

Plnění za rok 2014
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Olomoucký kraj v roce 2014 finančně podpořil činnost organizací všech zřizovatelů
zabezpečujících volnočasové aktivity dětí a mládeže. Pokračovala i podpora
organizací činných v oblasti sportu, která byla realizována z rozpočtu kraje - kapitoly
finanční příspěvky v oblasti sportu, finanční příspěvky do 25 tis. Kč (celkový objem
finančních prostředků zachycuje níže uvedená tabulka). V Olomouckém kraji
proběhla řada významných sportovních akcí, které byly podpořeny Olomouckým
krajem z dotačních titulů Významné projekty Olomouckého kraje a taktéž Finanční
příspěvky v oblasti sportu (Program II). V roce 2014 vycestovala či vycestuje řada
sportovců Olomouckého kraje na mistrovství republiky, Evropy, světa. Mezi
nejvýznamnější akce v roce 2014 patřily:
 příspěvek ve výši 700 tis. Kč na Olomoucký ½ Maraton,
 příspěvek ve výši 150 tis. Kč na Mezinárodní turnaj Czech Open 2014
v kickboxu,
 příspěvek ve výši 1,9 mil. Kč na pořádání jezdeckých parkurových závodů,
 příspěvek ve výši 500 tis. Kč na Mistrovství Evropy v závodech automobilů do
vrchu na trati ECCE HOMO,
 příspěvek ve výši 400 tis. Kč na GAC World Tour Czech Open Olomouc ve
stolním tenise,
 příspěvek ve výši 100 tis. Kč na Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara
Malečka,
 příspěvek ve výši 150 tis. Kč na mezinárodní cyklistický etapový závod Czech
Cycling Tour,
 příspěvek ve výši 300 tis. Kč na projekt KFS Olomouc – bezpečná branka,
 příspěvek ve výši 300 tis. Kč na projekt Zlatý Kanár – vyhlášení nejlepších
tenistů ČR,
 příspěvek ve výši 200 tis. Kč na zabezpečení turnaje Mistrovství světa IIHF
v ledním hokeji žen 2014 v Přerově,
 příspěvek ve výši 200 tis. Kč na projekt Fotbalová škola Romana a Michala
Hubníků v areálu SK Sigma Olomouc,
 příspěvek ve výši 3,6 mil Kč na podporu provozu a údržby sportovních
a tělovýchovných zařízení sportovních klubů a tělovýchovných jednot
sdružených v Olomouckém krajském sdružení ČUS,
 příspěvek ve výši 1,7 mil Kč na podporu provozu a údržby sportovních
a tělovýchovných zařízení sportovních klubů a tělovýchovných jednot
sdružených v Krajské koordinační radě České obce sokolské Olomouckého
kraje.
Objem poskytnutých financí – příspěvky v oblasti sportu, Program I a II – výkonnostní
sport a významné sportovní akce regionálního charakteru
ROK

Počet podpořených žadatelů

Celkový objem finančních prostředků

2014

369

11.200.000 Kč
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Objem poskytnutých financí – příspěvky do 25 tis. Kč
ROK

Počet podpořených žadatelů

Celkový objem finančních prostředků

2014

171

3.467.000 Kč

Objem poskytnutých financí – významné projekty a přímá podpora významných akcí
z rozpočtu OK
ROK

Počet podpořených žadatelů

Celkový objem finančních prostředků

2014

57

18.255.000 Kč

Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj v roce 2015 finančně podpořil činnost organizací všech zřizovatelů
zabezpečujících volnočasové aktivity dětí a mládeže. Pokračovala i podpora
organizací činných v oblasti sportu, která byla realizována z rozpočtu kraje – kapitoly
finanční příspěvky v oblasti sportu, finanční příspěvky do 25 tis. Kč (celkový objem
finančních prostředků zachycuje níže uvedená tabulka). V Olomouckém kraji
proběhla řada významných sportovních akcí, které byly podpořeny Olomouckým
krajem z dotačních titulů Významné projekty Olomouckého kraje a taktéž z Programu
na podporu sportovních akcí regionálního charakteru (Program II). V roce 2015
vycestovala či vycestuje řada sportovců Olomouckého kraje na mistrovství republiky,
Evropy, světa. Mezi nejvýznamnější akce v roce 2015 patřily:
 dotace ve výši 5 mil. Kč na podporu organizace ME hráčů do 21 let ve fotbale
 dotace ve výši 500 tis. Kč na Olomoucký ½ Maraton
 dotace ve výši 160 tis. Kč na Mezinárodní turnaj Czech Open 2014 v kickboxu
 dotace ve výši 1,5 mil. Kč na pořádání jezdeckých parkurových závodů
 dotace ve výši 500 tis. Kč na Mistrovství Evropy v závodech automobilů do
vrchu na trati ECCE HOMO
 dotace ve výši 400 tis. Kč na GAC World Tour Czech Open Olomouc ve
stolním tenise
 dotace ve výši 130 tis. Kč na Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara
Malečka
 dotace ve výši 150 tis. Kč na mezinárodní cyklistický etapový závod Czech
Cycling Tour
 dotace ve výši 600 tis. Kč na projekt KFS Olomouc – bezpečná branka
 dotace ve výši 300 tis. Kč na projekt Zlatý Kanár – vyhlášení nejlepších tenistů
ČR
 dotace ve výši 180 tis. Kč na projekt Fotbalová škola Romana a Michala
Hubníků v areálu SK Sigma Olomouc
 dotace ve výši 350 tis. Kč na reprezentaci Olomouckého kraje na XV. Světové
gymnaestrádě v Helsinkách
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 dotace ve výši 400 tis. Kč na Mistrovství světa juniorů do 14 let v tenise
 dotace ve výši 3,6 mil Kč na podporu provozu a údržby sportovních a
tělovýchovných zařízení sportovních klubů a tělovýchovných jednot
sdružených v Olomouckém krajském sdružení ČUS
 dotace ve výši 1,7 mil Kč na podporu provozu a údržby sportovních a
tělovýchovných zařízení sportovních klubů a tělovýchovných jednot
sdružených v Krajské koordinační radě České obce sokolské Olomouckého
kraje
Objem poskytnutých financí – dotace v oblasti sportu, Program I a II – výkonnostní
sport a významné sportovní akce regionálního charakteru
ROK

Počet podpořených žadatelů

Celkový objem finančních prostředků

2015

367

12 195 000 Kč

Objem poskytnutých financí – příspěvky do 25 tis. Kč
ROK
Počet podpořených žadatelů Celkový objem finančních prostředků
2015
124
2 208 000 Kč
Objem poskytnutých financí – významné projekty a přímá podpora významných akcí
z rozpočtu OK
ROK
Počet podpořených žadatelů Celkový objem finančních prostředků
2015

16 175 000 Kč

37

Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj v roce 2016 finančně podpořil činnost organizací všech zřizovatelů
zabezpečujících volnočasové aktivity dětí a mládeže. Pokračovala i podpora
organizací činných v oblasti sportu, která byla realizována formou dotačního
programu Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2016, formou
dotačního programu Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit
v Olomouckém kraji v roce 2016 a formou poskytnutí dotací v rámci Individuálních
žádostí v roce 2016 (celkový objem finančních prostředků zachycuje níže uvedená
tabulka). V Olomouckém kraji proběhla řada významných sportovních akcí, které byly
podpořeny Olomouckým krajem z dotačního titulu Program na podporu sportovních
akcí regionálního charakteru a taktéž v rámci Individuálních žádostí v roce 2016.
V roce 2016 vycestovala či vycestuje řada sportovců Olomouckého kraje na
mistrovství republiky, Evropy, světa. Mezi nejvýznamnější akce v roce 2016 patřily:
 dotace ve výši 700 tis. Kč na Olomoucký ½ Maraton
 dotace ve výši 500 tis. Kč na Mistrovství Evropy v závodech automobilů do
vrchu na trati ECCE HOMO
 dotace ve výši 400 tis. Kč na GAC World Tour Czech Open Olomouc ve
stolním tenise
 dotace ve výši 400 tis. Kč na Mistrovství světa juniorů do 14 let v tenise
 dotace ve výši 150 tis. Kč na Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara
Malečka
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 dotace ve výši 250 tis. Kč na mezinárodní cyklistický etapový závod Czech
Cycling Tour
 dotace ve výši 300 tis. Kč na mezinárodní cyklistický etapový závod Závod
míru/Course de la Paix U23 2016 Nations Cup
 dotace ve výši 600 tis. Kč na projekt KFS Olomouc – bezpečná branka
 dotace ve výši 300 tis. Kč na projekt Zlatý Kanár – vyhlášení nejlepších tenistů
ČR
 dotace ve výši 180 tis. Kč na projekt Olomoucká fotbalová škola v areálu SK
Sigma Olomouc
 dotace ve výši 200 tis. Kč na Finále Českého poháru ve volejbalu žen
 dotace ve výši 3,6 mil Kč na podporu provozu a údržby sportovních a
tělovýchovných zařízení sportovních klubů a tělovýchovných jednot
sdružených v Olomouckém krajském sdružení ČUS
 dotace ve výši 1,7 mil Kč na podporu provozu a údržby sportovních a
tělovýchovných zařízení sportovních klubů a tělovýchovných jednot
sdružených v Krajské koordinační radě České obce sokolské Olomouckého
kraje
 dotace ve výši 500 tis. Kč na podporu pořádání Mistrovství Evropy
v orientačním běhu
 dotace ve výši 80 tis. Kč na podporu pořádání Mistrovství světa v korfbalu
hráčů do 23 let
 dotace ve výši 300 tis. Kč na pořádání prestižního turnaje FIVB World Grand
Prix ve volejbalu žen
Objem poskytnutých financí – dotace v oblasti sportu, Titul 1 a Titul 2 – výkonnostní a
mládežnický sport a významné sportovní akce regionálního charakteru
ROK
2016

Počet podpořených žadatelů
418

Celkový objem finančních prostředků
31 805 000 Kč

Objem poskytnutých financí – dotace v rámci Individuálních žádostí
ROK
Počet podpořených žadatelů Celkový objem finančních prostředků
2016
38
10 964 000 Kč
Objem poskytnutých financí – významné projekty a přímá podpora významných akcí
z rozpočtu OK
ROK
Počet podpořených žadatelů Celkový objem finančních prostředků
2015

16 175 000 Kč

37
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ad 13) pokračovat v poskytování příspěvků na podporu mládežnického,
výkonnostního i vrcholového sportu včetně Centra individuálních sportů
Olomouckého kraje a spolkových organizací
V roce 2013 a 2014 byly Olomouckým krajem realizován dotační program Příspěvky
v oblasti sportu, který obsahuje podprogramy: Přímá podpora vrcholového sportu,
Program I – podpora celoroční sportovní činnosti a Program II – podpora sportovních
akcí regionálního charakteru a Podpora Centra individuálních sportů kraje
Olomouckého, o. s. (dále jen CISKO). Posláním centra je podpora a rozvoj
individuálních sportů. Jedná se zejména o sportovní přípravu mladých talentovaných
sportovců dorostenecké a juniorské kategorie, kteří dosahují vynikajících výsledků,
případně jsou zařazeni do státní reprezentace.
Plnění za rok 2013
V roce 2013 byla celkem v oblasti sportu rozdělena částka ve výši 33.600.000 Kč.
Objem poskytnutých financí – Příspěvky v oblasti sportu - vrcholový sport,
výkonnostní a mládežnický sport, CISKO a významné sportovní akce regionálního
charakteru
OK

Vrcholový sport

Výkonnostní
a mládežnický sport

CISKO

2013

20.950.000 Kč

11.650.000 Kč

1.000.000 Kč

Plnění za rok 2014
V roce 2014 byla celkem v oblasti sportu rozdělena částka ve výši 33.100.000 Kč.
Objem poskytnutých financí – Příspěvky v oblasti sportu - vrcholový sport,
výkonnostní a mládežnický sport, CISKO a významné sportovní akce regionálního
charakteru
ROK
2014

Vrcholový sport

Výkonnostní
a mládežnický sport

20.900.000 Kč

11.000.000 Kč

CISKO
1.000.000 Kč

Plnění za rok 2015
V roce 2015 byl Olomouckým krajem realizován dotační program Dotace v oblasti
sportu, který obsahuje podprogramy: Přímá podpora vrcholového sportu, Program I –
podpora celoroční sportovní činnosti a Program II – podpora sportovních akcí
regionálního charakteru a Podpora Centra individuálních sportů kraje Olomouckého
o. s. (dále jen CISKO). Posláním CISKO je podpora a rozvoj individuálních sportů.
Jedná se zejména o sportovní přípravu mladých talentovaných sportovců
dorostenecké a juniorské kategorie, kteří dosahují vynikajících výsledků, případně
jsou zařazeni do státní reprezentace. Dále Olomoucký kraj realizoval v oblasti
podpory mládežnického sportu dotační program III Dotace na získání trenérského
vzdělání, kde podpořil celkem 16 trenérů mládeže v celkové částce 21 000,- Kč. Ve
spolupráci s Českým olympijským výborem v rámci dotačního programu IV Podpora
sportovní činnosti dětí a mládeže byly v Olomouckém kraji poskytnuty dotace
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154 příjemcům v celkové výši 3 367 451,- Kč. Celkem byla v oblasti sportu rozdělena
částka ve výši 43 567 472 Kč.
Objem poskytnutých financí – Dotace v oblasti sportu - vrcholový sport, výkonnostní
a mládežnický sport, CISKO a významné sportovní akce regionálního charakteru
ROK

Vrcholový sport

2015

27 800 000 Kč

Výkonnostní a
mládežnický sport
14 567 472 Kč

CISKO
1 200 000 Kč

Plnění za I. pololetí 2016
V roce 2016 byl Olomouckým krajem realizován dotační program Program na
podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2016, který obsahuje dotační tituly: titul 1
Program na podporu celoroční sportovní činnosti a titul 2 Program na podporu
sportovních akcí regionálního charakteru. V tomto dotačním programu bylo rozděleno
celkem 49 190 000,- Kč. Dále Olomoucký kraj v oblasti podpory mládežnického
sportu připravuje realizaci dotačního titulu 3 Program na podporu získání trenérského
vzdělání, na který je určena částka ve výši 100 000,- Kč. V rámci Individuálních
žádostí Olomoucký kraj podpořil Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého o.
s. (dále jen CISKO). Jeho posláním je podpora a rozvoj individuálních sportů. Jedná
se zejména o sportovní přípravu mladých talentovaných sportovců dorostenecké a
juniorské kategorie, kteří dosahují vynikajících výsledků, případně jsou zařazeni do
státní reprezentace. Ve spolupráci s Českým olympijským výborem v rámci
dotačního programu Program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže budou
v Olomouckém kraji poskytnuty dotace příjemcům v celkové výši 4 612 042,- Kč.
Celkem bude v oblasti sportu v roce 2016 rozdělena částka ve výši 53 902 042 Kč.
Objem poskytnutých financí – Dotace v oblasti sportu - vrcholový sport, výkonnostní
a mládežnický sport, CISKO a významné sportovní akce regionálního charakteru
ROK

Vrcholový sport

2016

17 385 000 Kč

Výkonnostní a
mládežnický sport
36 417 042 Kč

CISKO
1 500 000 Kč

ad 14) pokračovat v podpoře organizací poskytováním příspěvků na obnovu a rozvoj
sportovišť
Plnění za rok 2013 a 2014
Olomoucký kraj poskytl v každém v roce 2013 i 2014 z rozpočtu finanční příspěvek
na provoz a údržbu sportovních a tělovýchovných zařízení sdružených v Olomoucké
krajské organizaci ČUS ve výši 3,6 mil. Kč a Sokolské župě Severomoravské Zábřeh
ve výši 1,7 mil. Kč.
Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj poskytl v roce 2015 z rozpočtu finanční dotaci na provoz a údržbu
sportovních a tělovýchovných zařízení sdružených v Olomoucké krajské organizaci
ČUS ve výši 3,6 mil. Kč a Sokolské župě Severomoravské Zábřeh ve výši 1,7 mil. Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
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Olomoucký kraj poskytl v roce 2016 v rámci Individuálních žádostí dotaci na provoz a
údržbu sportovních a tělovýchovných zařízení sdružených v Olomoucké krajské
organizaci ČUS ve výši 3,6 mil. Kč a Sokolské župě Severomoravské Zábřeh ve výši
1,7 mil. Kč.
ad 15) napomáhat dobudování špičkových sportovních areálů pro pořádání
vrcholných republikových i mezinárodních akcí
Plnění za rok 2013
V roce 2013 Olomoucký kraj v rámci Významných projektů poskytl investiční
příspěvky např. ve výši 1 mil. Kč na rekonstrukci a dostavbu zázemí západní tribuny
Androva stadionu v Olomouci (příprava sportovního areálu na konání Mistrovství
Evropy hráčů do „21 let“ v roce 2015), 900 tis. Kč Tělocvičné jednotě Sokol Dubicko
na II. etapu přestavby sokolovny na multifunkční zařízení, ve výši 400 tis. Kč
na projekt vybudování víceúčelového hřiště v obci Lhota, ve výši 200 tis. Kč
na projekt vybudování tréninkové základny atletického klubu v Prostějově a ve výši
150 tis. Kč na výstavbu Mikroregionálního víceúčelového sportoviště v Horní
Moštěnici. Ze stejného dotačního titulu byl rovněž podpořen projekt Mikroregionu
Košířsko ve výši 500 tis. Kč na dostavbu turistické rozhledny na vrcholu kopce
Velký Kosíř atd.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 Olomoucký kraj v rámci Významných projektů poskytl investiční
příspěvky např. SK Chválkovice příspěvek ve výší 1 mil. Kč na rekonstrukci
sportovního areálu, 1 mil. Kč na dofinancování Superflow trailu a vybudování
sociálního zařízení v areálu Rychlebské stezky a 500 tis. Kč na zateplení a výměnu
oken tělovýchovného zařízení loděnice TJ Spartak Přerov atd.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 Olomoucký kraj v rámci Významných projektů poskytl investiční dotace
např. na dostavbu veřejně přístupného víceučelového hřiště s umělým povrchem v
TJ Sokol Horní Moštěnice ve výši 350 tis. Kč, na rekonstrukci loděnice Kanoistiky
Kojetín ve výši 500 tis. Kč, na rekonstrukci a stavební úpravy sportovního zázemí
Sportovního klubu Přerov ve výši 500 tis. Kč a 500 tis. Kč na provoz areálu
Rychlebské stezky. V rámci přímé podpory významných akcí z rozpočtu
Olomouckého kraje byla poskytnuta dotace SK Sigma Olomouc MŽ, z.s. na
rekonstrukci stadionu mládeže v Řepčíně dotace ve výši 3,5 mil. Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
V roce 2016 Olomoucký kraj v rámci Individuálních žádostí poskytl investiční dotace
např. na výstavbu multifunkční sportovní haly v Senici na Hané ve výši 6 mil. Kč,
rekonstrukci atletické dráhy SK Uničov ve výši 1,705 mil. Kč, dostavbu sportovního
areálu v Kostelci na Hané ve výši 4 mil. Kč a na rekonstrukci sokolovny TJ Sokol
Bohuňovice ve výši 260 tis. Kč, výstavbu sportovní haly a kuželny v Moravském
Berouně a výstavbu víceúčelové sportovní haly v Šumperku ve výši 5,4 mil. Kč.
ad 16) usilovat o postupnou modernizaci tělocvičen na malé sportovní haly a využití
školských areálů pro volnočasové aktivity občanů
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Plnění za rok 2013
V roce 2013 byla dokončena dostavba budovy Slovanského gymnázia, Olomouc,
tř. Jiřího z Poděbrad 13, jejíž součásti byla výstavba tělocvičny.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 pokračovaly investiční akce spolufinancované ze strukturálních fondů
EU. Jedná se převážně o investiční akce realizované v rámci Operačního programu
Životní prostředí a programu Zelená úsporám pro veřejné budovy, zaměřené na
realizace energeticky úsporných opatření na budovách ve vlastnictví Olomouckého
kraje. Do výše uvedených programů je zapojeno celkem 19 školských příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem, z toho u 3 se provádí zateplení
i tělocvičen v celkové výši 31, 6 mil. Kč.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 byly realizovány investiční akce „Střední škola technická a zemědělská,
Mohelnice – Rekonstrukce tělocvičny“ s náklady 7,6 mil. Kč a „Gymnázium Jeseník –
Podlaha tělocvičny vyššího gymnázia“ s náklady 2,178 mil. Kč. Dále byla přeložkou
parovodu zahájena výstavba školní tělocvičny na Vyšší odborné škole a Střední
průmyslové škole elektrotechnické, Olomouc, Božetěchova 3 v celkové hodnotě
56,5 mil. Kč s předpokládaným dokončením v březnu 2017.
Plnění za I. pololetí 2016
V roce 2016 byly podpořeny investiční akce – výstavba víceúčelové sportovní haly v
Jeseníku ve výši 17 mil. Kč a rekonstrukce sportovní haly Sportovního klubu Velká
Bystřice ve výši 700 tis. Kč.
Pokračuje výstavba tělocvičny na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole
elektrotechnické, Olomouc, Božetěchova 3 v celkové hodnotě 55,344 mil. Kč
s dokončením v roce 2016.
ad 17) podpora a zajištění účasti reprezentantů Olomouckého kraje na Olympiádě
dětí a mládeže
Plnění za rok 2013
Olomoucký kraj pokračoval v zapojení do projektu Českého olympijského výboru
Olympiáda dětí a mládeže. V červnu 2013 se uskutečnily Hry VI. letní olympiády dětí
a mládeže 2013 ve Zlínském kraji. Reprezentace kraje se zúčastnila akce v počtu
207 účastníků a získala celkem 35 medailí (12 zlatých, 11 stříbrných
a 12 bronzových).
Plnění za rok 2014
Olomoucký kraj pokračoval v zapojení do projektu Českého olympijského výboru
Olympiáda dětí a mládeže. V lednu 2014 se uskutečnily Hry VI. zimní olympiády dětí
a mládeže 2014 v kraji Vysočina. Reprezentace kraje se zúčastnila akce v počtu
90 účastníků a získala celkem 8 medailí (2 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové).
Plnění za rok 2015
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Olomoucký kraj pokračoval v zapojení do projektu Českého olympijského výboru
Olympiáda dětí a mládeže. V červnu 2015 se uskutečnily Hry VII. letní olympiády dětí
a mládeže 2015 v Plzeňském kraji. Reprezentace kraje se zúčastnila akce v počtu
178 účastníků a získala celkem 25 medailí (9 zlatých, 3 stříbrné a 13 bronzových).
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj pokračoval v zapojení do projektu Českého olympijského výboru
Olympiáda dětí a mládeže. V lednu 2016 se uskutečnily Hry VII. zimní olympiády dětí
a mládeže 2016 v Ústeckém kraji. Reprezentace kraje se zúčastnila akce v počtu 93
účastníků a získala celkem 9 medailí (1 zlatá, 2 stříbrné a 6 bronzových).
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4.

Doprava a dopravní obslužnost

Kvalitiní dopravní infrastruktura a dobře fungující doprava je jedním ze základních
předpokladů ekonomické prosperity kraje. Klademe důraz na zlepšení silniční
infrastruktury a na zajištění dopravní obslužnosti, přičemž drážní dopravu vnímáme
jako páteř veřejné dopravní struktury.
Naší prioritou jsou:
A) Priority ve veřejné osobní dopravě:
1. zajistit dopravní obslužnost kraje prostřednictvím organizátora veřejné
dopravy – Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje, dopravně racionalizovat území kraje, rozvíjet integraci veřejné osobní
dopravy s důrazem na železniční osobní dopravu jako páteřní druh veřejné
hromadné dopravy
2. transformovat
příspěvkovou
organizaci
Koordinátor
Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje na obchodní společnost
3. zajistit schválené strategické cíle veřejné dopravy, zejména stabilizaci
železniční a veřejné linkové dopravy včetně dokončení tarifní integrace
4. zajistit provoz bezkontaktní čipové karty, připravit podklady pro výběrová
řízení a zahájit veřejné soutěže na výkony ve veřejné osobní dopravě
B) Při jednání s orgány státní správy a organizacemi, zejména se zástupci
Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Státního fondu
dopravní infrastruktury, požadovat urychlení příprav, realizace a dokončení
staveb na státní silniční síti:
5. úsek dálnice D1 Říkovice – Přerov – Lipník nad Bečvou
6. rychlostní komunikace R35 Mohelnice – Staré Město v úseku na území
Olomouckého kraje
7. modernizace rychlostní silnice R 46 Olomouc – Vyškov a příprava staveb
mimoúrovňových křižovatek - MÚK Brodek u Prostějova, MÚK Držovice,
MÚK Prostějov-centrum a MÚK Olšany u Prostějova
8. silnice I/55 MÚK Přerov, Předmostí a silnice I/55 Přerov – průpich
9. silnice I/44 v úseku Mohelnice – Šumperk (Vlachov – Rájec,
Červenohorského sedla - jih a Bludov, obchvat)
10. silnice I/46 Olomouc - Šternberk – včetně obchvatu města Olomouce,
tzv. východní tangenty a obchvatu města Šternberka
11. rychlostní komunikace R55 Přerov – Kokory a Olomouc – Kokory
C) Priority na krajské silniční síti v souladu s Koncepcí rozvoje silniční sítě OK:
12. podpora přípravy a realizace obchvatů sídel na silnicích II. třídy
13. zajištění rekonstrukcí a oprav páteřních silnic II. a III. třídy a mostů v majetku
kraje s využitím všech dostupných finančních prostředků na modernizaci
14. zajištění podpory obcím při opravách a výstavbě nových cyklostezek
15. naplňování programu realizace opatření pro zklidnění dopravy v průtazích
obcemi s cílem zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů, spolu se Správou
železniční dopravní cesty, s. o., a Policií ČR podporovat realizaci opatření
pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech
16. pokračování ve výstavbě okružních křižovatek pro zvýšení bezpečnosti,
například v Olomouci, Prostějově, Přerově, Lipníku nad Bečvou, Zábřehu.
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ad A) Priority ve veřejné osobní dopravě:
1) zajistit dopravní obslužnost kraje prostřednictvím organizátora veřejné dopravy
– Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
dopravně racionalizovat území kraje, rozvíjet integraci veřejné osobní dopravy
s důrazem na železniční osobní dopravu jako páteřní druh veřejné hromadné
dopravy
Plnění za rok 2013
V závěru roku 2012 připravil KIDSOK podklady pro schválení rozsahu dopravní
obslužnosti a pro uzavření dodatků smluv o závazku veřejné služby (ZVS) pro rok
2013, na základě stanovených finančních limitů a výsledků jednání s dopravci.
Uvedené bylo schváleno v ROK dne 4. 12. 2012 usnesením UR/2/26/2012
a UR/2/27/2017 a v ZOK dne 21. 12. 2012 usnesením UZ/2/17/2012 a UZ/2/18/2012.
Při jednání s dopravci v roce 2012 bylo prioritou udržet stabilní financování veřejné
dopravy spolu s dopravní nabídkou a dořešit potřebné návaznosti mezi spoji
prostřednictvím částečné racionalizace.
Na základě schválených materiálů byly uzavřeny dodatky smluv o ZVS pro rok 2013.
Dopravní obslužnost Olomouckého kraje byla realizována ve stejném rozsahu
objednávky jako v roce 2012.
Cílem prováděné postupné dopravní racionalizace veřejné osobní dopravy bylo
zvýšit kvalitu veřejné dopravy např. odstraněním některých souběhů železniční
a autobusové dopravy, zlepšení návazností jednotlivých druhů doprav, zvýšení
efektivity provozu vozidel dopravců atd. Konkrétní kroky racionalizace byly
zaznamenány ve Výroční zprávě KIDSOK za rok 2012, která byla projednána v ROK
dne 25. 7. 2013 usnesením UR/18/23/2013.
V rámci uzavřených smluvních závazkových vztahů byly s dopravci vyúčtovány
poskytnuté finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty. Opět byla posuzována
obnova vozového parku, kterou je zajišťován závazek veřejné služby tak, aby byly
plněny Technické a provozní standardy IDS OK.
V závěru roku 2013 Rada Olomouckého kraje projednala materiály předložené
KIDSOK týkající se zajištění dopravní obslužnosti území kraje v roce 2014.
Usneseními UR/26/32/2013 a UR/26/32/2013 ze dne 28. 11. 2013 doporučila
Zastupitelstvu schválit rozsah dopravní obslužnosti území kraje veřejnou dopravou
v roce 2014 a způsob jejího financování.
Od 1. 3. 2013 byly tratě 271, 273 a 297 zařazeny do IDSOK a cestující mají možnost
využívat integrovaného jízdního dokladu na území Olomouckého kraje.
K 1. 7. 2013 byla zcela dokončena integrace kmenových dopravců Olomouckého
kraje v autobusové dopravě začleněním dopravce AUTA – BUSY Studený, s.r.o.
Byla zahájena přípravná jednání k integraci tratě 310 Olomouc-Opava, konkrétně
úseku Olomouc-Hrubá Voda.
Plnění za rok 2014
Na základě schválených materiálů usnesením UZ/8/20/25013 a UZ/8/21/2013
v Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 19. 12. 2013, které se týkaly zajištění
dopravní obslužnosti území kraje veřejnou dopravou v roce 2014 a způsobu jejího
financování, byly uzavřeny dodatky smluv o závazku veřejné služby pro rok 2014.
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Rozsah dopravní obslužnosti v roce 2014 zůstává plnohodnotně zachován
ve stejném rozsahu objednávky jako v roce 2013.
Dopravní racionalizace veřejné osobní dopravy a veškeré provedené kroky jsou
uvedeny ve Výroční zprávě KIDSOK za rok 2013, která byla projednána v ROK dne
3. dubna 2014 usnesením UR/37/28/2014.
K 1. dubnu 2014 byla do IDSOK zařazena železniční trať 310 v úseku Olomouc hl.
nádr. – Hrubá Voda. Cestující si mohou koupit jízdenku v tarifu IDSOK a využívat
ke svým cestám jak vlak, tak autobus, po příjezdu do krajského města využít této
jízdenky také pro jízdu městskou hromadnou dopravou. Koordinátor Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje k této akci svolal 31. března 2014 tiskovou
konferenci, připravil pro cestující informační leták a na svých webových stránkách
vytvořil nový odkaz, kde jsou shromažďovány veškeré informace i dotazy cestujících
týkající se integrované trati 310.
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ve spolupráci
s Univerzitou Palackého Olomouc, Katedrou geoinformatiky zahájil práce
na pasportizaci jednotlivých zastávek veřejné dopravy. Projekt mapuje zastávky
a objekty s nimi v celém Olomouckém kraji. Pořízená data budou cenným základním
kamenem pro přípravu interaktivních map a dalších telematických projektů, které
v budoucnu nabídnou cestující veřejnosti ucelený soubor informací o veřejné
dopravě v Olomouckém kraji.
Dne 31. 10. 2014 byla na KIDSOK předána veškerá získaná data z pasportizace
zastávek veřejné dopravy na území Olomouckého kraje. Tato data byla verifikována
pracovníky KIDSOK.
Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/42/28/2014 ze dne 12. 6. 2014
rozhodla o převodu práv a kompetencí vyplývajících ze smluv o závazku veřejné
služby na KIDSOK. Ten je od 1. 1. 2015 pověřen uzavíráním smluv na dopravní
obslužnost, k úhradě prokazatelných ztrát dopravní obslužnosti, k ukládání
a vymáhání smluvních pokut, k přípravě podkladů v případě zjištění porušení
rozpočtové kázně a k zajištění výběrových a nabídkových řízení na dopravce.
Rada Olomouckého kraje projednala na svém jednání v závěru roku 2014 materiály
předložené KIDSOK týkající se zajištění dopravní obslužnosti území kraje v roce
2015. Usneseními UR/54/6/2014 a UR/54/7/2014 ze dne 26. 11. 2014 doporučila
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit rozsah dopravní obslužnosti území kraje
veřejnou dopravou v roce 2015 a způsob jejího financování.
Plnění za rok 2015
KIDSOK je od 1. 1. 2015 na základě usnesení Rady Olomouckého kraje
UR/42/28/2014 ze dne 12. 6. 2014 pověřen uzavíráním smluv na dopravní
obslužnost, k úhradě prokazatelných ztrát dopravní obslužnosti, k ukládání
a vymáhání smluvních pokut, k přípravě podkladů v případě zjištění porušení
rozpočtové kázně a k zajištění výběrových a nabídkových řízení na dopravce.
Od roku 2015 došlo na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
UZ/10/14/2014 ze dne 11. 4. 2014 ke sjednocení dopravní obslužnosti do jednoho
celku. KIDSOK uzavírá s obcemi „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje“. Sloučení dopravní obslužnosti
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je zásadním cílem nutným pro dokončení integrace veřejné dopravy, elektronického
odbavení cestujících a realizace výběrových řízení na dopravce.
Rozsah dopravní obslužnosti byl v roce 2015 na základě usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje UZ/13/14/2014 a UZ/13/15/2014 ze dne 12. 12. 2014 zachován.
Dopravní racionalizace veřejné osobní dopravy, tarifní náležitosti a veškeré další
systémové kroky jsou prováděny průběžně a jsou vždy zaznamenávány ve výročních
zprávách KIDSOK, které jsou pravidelně předkládány Radě Olomouckého kraje.
KIDSOK ve spolupráci s Univerzitou Palackého, Katedrou geoinformatiky, dokončil
práce na pasportizaci zastávek a převedení do mapového portálu s dokončením GIS
směřující ke spuštění dispečinku. Dále KIDSOK zahájil jednání na realizaci
informačních a telematických systému na významných zastávkách v Olomouckém
kraji, pro zadání projektu v rámci čerpání evropských dotací.
KIDSOK v roce 2015 pokračoval v činnostech směřujících ke spuštění regionálního
vyhledavače systému IDSOK a následnému spuštění tarifního kalkulátoru, který
nabídne cestujícím nejvýhodnější cenovou relaci pro zvolenou trasu.
Plnění za I. pololetí 2016
Rozsah dopravní obslužnosti v roce 2016 byl na základě Usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/18/42/2015 a UZ/18/43/2015 ze dne 18. 12. 2015,
zachován v obdobném rozsahu jako v roce 2015.
Dopravní racionalizace veřejné osobní dopravy, tarifní náležitosti a veškeré další
systémové kroky jsou prováděny průběžně a informace o nich jsou pravidelně
předkládány Radě Olomouckého kraje formou „Průběžné zprávy o činnosti
Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje“.
KIDSOK ve spolupráci s Univerzitou Palackého, katedrou geoinformatiky, pokračoval
v další fázi prací s geodety, s generováním linek a spojů a přípravou datových
skladů, směřující ke spuštění centrálního dispečinku.
Byla dokončena „Studie informační systém dopravy Olomouckého kraje“. Jedná se
o telematické a informační panely na více než 200 zastávkových místech
v Olomouckém kraji. Podstatou řešení je podávání informací přímo z místa zastávek
pomocí světelných LED tabulí. V případě, že bude možnost na realizaci využít
čerpání z evropských nebo jiných dotačních fondů, bude vytvořena „Projektová
a prováděcí studie“ (2017).
KIDSOK pokračoval v činnostech, které povedou ke spuštění regionálního
vyhledávače systému IDSOK a tarifního kalkulátoru, který nabídne cestujícím
nejvýhodnější cenovou relaci pro zvolenou trasu. Předpokládaný termín spuštění
je v roce 2016.

2) transformovat příspěvkovou organizaci Koordinátor Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje na obchodní společnost
Plnění za rok 2013
Rada Olomouckého kraje schválila dne 10. 10. 2013 usnesením UR/23/27/2013
„Strategii Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, v letech 2013 – 2016“, která obsahuje i požadavek
-71-

na realizaci transformace, respektive změny právní formy příspěvkové organizace
na obchodní společnost.
Změna právní formy příspěvkové organizace na obchodní společnost úzce souvisí
s dokončením předchozích kroků, což je zejména: sjednocení dopravní obslužnosti,
dokončení integrace železniční dopravy v Olomouckém kraji, spuštění elektronického
odbavování cestujících včetně provozování kontaktního místa pro správu
elektronického odbavení cestujících a schválení rozčlenění Olomouckého kraje do
oblastí pro potřeby vypsání a harmonogramu výběrových řízení na dopravce.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 byly splněny první dílčí kroky stanovených podmínek pro změnu právní
formy příspěvkové organizace na obchodní společnost. Jednalo se o sjednocení
dopravní obslužnosti kraje a pokračování integrace železniční dopravy
v Olomouckém kraji, a to konkrétně tratí č. 310 v úseku Olomouc hl.n. – Hrubá Voda.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením UZ/18/41/2015 dne
18. 12. 2015 schválilo Dodatek č. 3 ke zřizovací listině KIDSOK. Od roku 2016 tím
dochází k naplnění dalšího systémového kroku s rozšířením činnosti Koordinátora
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje o doplňkovou činnost, která
bude směřovat k lepšímu využití jeho hospodářských možností a odbornosti jeho
zaměstnanců, spojené se systémovou činností směřující do budoucna ke změně
právní formy příspěvkové organizace na obchodní společnost.
Plnění za I. pololetí 2016
Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele projektu „Upgrade Generelu veřejné osobní
dopravy v Olomouckém kraji“. Jako vítězný uchazeč byla vybrána firma KPM
CONSULT, a. s. Upgrade základního koncepčního materiálu Olomouckého kraje ve
veřejné osobní dopravě bude obsahovat základní strukturální požadavky obsahu
návrhového stanoviska k postupu KIDSOK ve věcech koncepčních strategických
materiálů (Generel, Dopravní plán), včetně návrhu doporučení a analýz ke změně
obchodní formy koordinátora nebo transformace organizace zřizovatelem. Upgrade
bude dle předpokladů zhotoven do konce roku 2016 a následně bude projednán
orgány kraje.
3)

zajistit schválené strategické cíle veřejné dopravy, zejména stabilizaci
železniční a veřejné linkové dopravy včetně dokončení tarifní integrace

Plnění za rok 2013
Strategické cíle ve veřejné dopravě jsou zajišťovány v souladu se schválenou
„Strategií Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, v letech 2013 - 2016“. Materiál řeší strategické cíle v oblasti
činnosti KIDSOK, zajištění dopravní obslužnosti, tarifní integraci, dopravní integraci
pro autobusy a železnici, problematiku výběrových řízeních na dopravce a
marketingovou podporu.
KIDSOK při zajišťování dopravní obslužnosti s uplatňováním principů IDS postupuje
etapovitě v souladu se strategickými materiály „Generel dopravní obslužnosti
v Olomouckém kraji“ (dále jen „Generel“) a „Plánem dopravní obslužnosti
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Olomouckého kraje“. V současné době jsou naplňovány úkoly definované v Generelu
pro přípravný horizont v podobě integrace dalších cílů Olomouckého kraje
a statutárního města Olomouce.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 KIDSOK pokračuje v plnění stanovených cílů ve veřejné dopravě
uvedených v materiálu „Strategie Koordinátora Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, v letech 2013-2016.“
K 1. dubnu 2014 byla do IDSOK zařazena železniční trať 310 v úseku Olomouc
hl. nádr. – Hrubá Voda.
Byla zahájena příprava podkladů pro integraci pro rok 2015, a to na následujících
tratích:
 275 Olomouc hl. nádr. – Senice na Hané /Drahanovice/
 301 Olomouc hl. nádr. - Nezamyslice
 310 – dokončení integrace do Moravského Berouna /1. dubna 2014 v úseku
Olomouc hl. nádr. – Hrubá Voda/
K dokončení tarifní integrace v Olomouckém kraji je nyní zpracováván projekt
Upgrade tarifního a odbavovacího systému. Projekt má za cíl nastavit totožné
podmínky odbavení pro vlak i autobus při rozdílném zónovém vedení. Cestující na
jeden jízdní doklad využije oba dopravní prostředky, aniž by musel řešit, jakou trasou
pojede. Projekt naplní hlavní význam integrovaného dopravního systému, a to
jednotný tarifní systém.
Dne 9. 12. 2014 byl dokončený projekt předán KIDSOK.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 KIDSOK pokračoval v integraci železniční dopravy, kdy k 1. červenci
byly do IDS Olomouckého kraje zařazeny tyto železniční tratě:
 275 Olomouc – Drahanovice,
 301 Olomouc – Prostějov – Nezamyslice,
 310 Hrubá Voda – Moravský Beroun.
KIDSOK tak plnil stanovené cíle ve veřejné dopravě uvedené ve „Strategii
Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, v letech 2013-2016“, vycházející z dlouhodobého koncepčního materiálu
- Generelu veřejné osobní dopravy Olomouckého kraje a Plánu dopravní obslužnosti
území Olomouckého kraje.
V roce 2015 KIDSOK provedl další systémové kroky k dokončení integrace
železniční dopravy do IDS Olomouckého kraje, zejména trati 270 Hranice – Přerov –
Olomouc – Zábřeh a trati 290 Olomouc – Šumperk.
Od 1. července 2015 byl zaveden nový typ jízdního dokladu - KOMBI ZÓNA, díky
kterému lze výhodně cestovat s časovou jízdenkou IDSOK osobními a spěšnými
vlaky, autobusy a městskou hromadnou dopravou a zároveň také došlo
k zjednodušení cestování v IDS.
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Za významný krok ke stabilizaci železniční dopravy v roce 2015 lze považovat trvalou
podporu rozvoje železniční regionální infrastruktury v Olomouckém kraji, kterou je
například schválená a připravovaná revitalizace a elektrizace trati 290 z Olomouce
přes Bohuňovice a Uničov do Šumperku, dále revitalizace trati Bludov – Jeseník
nebo dokončený projekt elektrifikace Železnice Desná na trati ze Šumperku do Koutů
nad Desnou. Tímto jsou dlouhodobě systémově naplňovány strategické cíle
stabilizace a udržitelnosti veřejné osobní dopravy, přičemž železniční dopravu lze
charakterizovat jako páteřní.
Plnění za I. pololetí 2016
KIDSOK pokračoval v dalších systémových krocích směřujících k ukončení procesu
tarifní integrace Olomouckého kraje plánovaném do 31. 8. 2016. V měsících březnu,
dubnu a květnu organizoval přepravní průzkum, jehož cílem bylo zjistit přestupnost
cestujících z osobních, spěšných vlaků a autobusů na MHD a využití jízdních
dokladů.
Od 1. 9. 2016 dojde k ukončení integrace železniční dopravy do IDS (zejména trati
270 a 290), a tím tedy bude ukončen celý proces tarifní integrace Olomouckého
kraje.
Dokončení tarifní integrace umožní využít jednotný jízdní doklad IDSOK na celém
území Olomouckého kraje ve veřejné osobní dopravě, ve smluvní objednávce
Olomouckého kraje a je zásadním předpokladem pro realizaci veřejné osobní
dopravy po výběrových řízeních od 1. 1. 2018.
Podařilo se zahájit uznávání evropského mezinárodního studentského průkazu ISIC
v tarifu IDSOK na MHD v Olomouci a dále pokračuje příprava uznávání těchto
průkazů také v ostatních MHD a na příměstské krajské dopravě (předpokládaný
termín 1. 9. 2016).
Proběhlo jednání o železniční infrastruktuře Olomouckého kraje se zástupci
Generálního ředitelství Český drah a Správy dopravní železniční cesty, Zlínským
a Moravskoslezským krajem. Byla projednána koncepce meziregionální železniční
dopravy, výhledy na smluvní objednávky krajů, možnosti rozvoje železniční dopravy,
zejména obnova vozidel po roce 2019.
V přípravě výběrových řízení na dopravce BUS dochází rovněž k provozní
racionalizaci a tím zajištění vyšší stability provozu veřejné osobní dopravy
v Olomouckém kraji.
KIDSOK plnil stanovené cíle ve veřejné dopravě vycházející z dlouhodobé koncepce
„Generelu veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji“, „Plánu dopravní obslužnosti“
a „Strategie činností KIDSOK v letech 2013 – 2016“.
4) zajistit provoz bezkontaktní čipové karty, připravit podklady pro výběrová řízení a
zahájit veřejné soutěže na výkony ve veřejné osobní dopravě
Plnění za rok 2013
Práce na projektu bezkontaktní čipové karty byly v roce 2012 zahájeny zadáním
prováděcího projektu „Elektronické odbavení cestujících v IDSOK“.
Proběhla průběžná jednání s projektantem studie „Elektronické odbavení cestujících
v IDSOK“ o upgradu a doplnění studie, o možnosti nastavení jiného nosného média.
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Studie vypracovaná v roce 2012 totiž vycházela ze situace na trhu elektronického
odbavení v době jejího zpracování a v některých bodech již technicky zaostává. Další
jednání bude odvislé od reálného postupu tarifní integrace dopravce ČD, a. s.
K přípravě výběrových řízení bylo zadáno zpracování „Projektu rozdělení
Olomouckého kraje na oblasti pro potřeby výběrového řízení na dopravce
v autobusové dopravě.“ Předmětem řešení je vymezení a definování oblastí pro
potřeby zadání výběrového řízení na dopravce v autobusové dopravě, kteří zajistí
dopravní obslužnost Olomouckého kraje od roku 2018. K zajištění podkladů byla
provedena analýza dat v úzké spolupráci se samosprávami obcí, dopravci,
zaměstnavateli, školskými zařízeními a dalšími subjekty, které mají vliv na poptávku
dopravní obslužnosti v kraji.
Předpokladem je sloučení objednávky dopravní obslužnosti do jednoho celku.
Varianty systému spolufinancování dopravní obslužnosti Olomouckým krajem
a obcemi jsou zpracovány ve studii „Návrh sloučení dopravní obslužnosti zajišťované
Olomouckým krajem a jednotlivými obcemi Olomouckého kraje do jednoho celku
a návrh systému spolufinancování dopravní obslužnosti krajem a obcemi“.
Plnění za rok 2014
Dne 11. dubna 2014 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání
sjednocení dopravní obslužnosti kraje, včetně modelu financování. Schválený
materiál předpokládá, že kraj bude již od roku 2015 kompletně objednávat,
koordinovat a kontrolovat ekonomiku a dohlížet na dopravní obslužnost, a to
prostřednictvím KIDSOK. Obce na jednotný systém budou finančně přispívat za
každého jednoho obyvatele ročně 70 korun. Smyslem je aktivní spoluúčast obcí na
samotném procesu objednávky a částečné narovnání historické nesouměřitelnosti
v příspěvcích obcí. Projekt kompletně připravila příspěvková organizace Koordinátor
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Rozhodnutí zastupitelstva
předcházela řada jednání se starosty a zástupci samospráv o vytváření systému.
V Olomouckém kraji je celkem 399 měst a obcí. Pro většinu obcí toto řešení má
nejen finanční přínos, ale také kraj v budoucnosti zajistí veškerý servis k výběrovým
řízením. Sjednocení dopravní obslužnosti je důležité pro vyhlášení veřejných soutěží
na dopravce. Soutěže, z nichž vzejdou provozovatelé jednotlivých linek, je nutné
avizovat v příslušných věstnících v roce 2015. Sloučení navíc umožní zcela dokončit
integraci (jednotný jízdní doklad) veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji
a zavést jednotný systém elektronického odbavení cestujících. Připravované kroky
včetně sloučení dopravní obslužnosti vycházejí z koncepčních materiálů, především
z Generelu veřejné osobní dopravy Olomouckého kraje, Plánu dopravní obslužnosti
území Olomouckého kraje a Strategií KIDSOK.
Připravuje se studie "Elektronické odbavení cestujících v IDSOK, revize prováděcího
projektu". Tato studie reaguje na současný vývoj trhu v oblasti bezkontaktního
odbavení a doplňuje stávající studii o další moderní technologie výdeje jízdních
dokladů. Jedná se zejména o možnosti platby bezkontaktní bankovní kartou
a pomocí mobilních aplikací. Studie bude dokončena v I. polovině září a následně je
naším záměrem seznámit s tímto projektem ROK.
Příprava na soutěže v rámci autobusové veřejné osobní dopravy s realizací v roce
2018 byla zahájena úkonem Rady, která na svém jednání dne 4. 12. 2014 vzala
na vědomí a odsouhlasila usnesením UR55/23/2014 návrh vzoru „Oznámení
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o záměru vyhlásit soutěž“, které bude následně zveřejněno v Úředním věstníku
Evropské unie.
Plnění za rok 2015
Soutěže na autobusové dopravce a jejich náležitosti jsou následným systémovým
krokem po dokončení důležitého strategického cíle, kterým bylo sjednocení
objednávky obcí a kraje na našem území.
KIDSOK předložil 4. 12. 2014 Radě Olomouckého kraje materiál „Zajištění soutěží
na autobusové dopravce v Olomouckém kraji“, který usnesením č. UR/55/23/2014
vzala Rada Olomouckého kraje na vědomí. V lednu 2015 KIDSOK zveřejnil
Oznámení o záměru vyhlásit soutěž v Úředním věstníku Evropské unie.
Rada Olomouckého kraje na svém zasedání dne 7. 5. 2015 usnesením
UR/67/14/2015 vzala na vědomí Průběžnou informaci o přípravě soutěží
na autobusové dopravce v Olomouckém kraji.
V rámci pokračování projektu „Zadávacího řízení na výběr autobusových dopravců
v Olomouckém kraji v letech 2016 – 2017“, byla vyhlášena veřejná soutěž
na administrátora veřejných soutěží na autobusové dopravce v Olomouckém kraji,
kdy jako vítězný uchazeč byla vybrána firma Erste Grantika Advisory, a.s.
Výsledným krokem je dokončení tarifní integrace, a s tím i plošné zavádění systému
bezkontaktního elektronického odbavení cestujících (EOC), kde se cestující odbaví
např. na karetní bankovní systém (připojená dopravní aplikace).
Získané údaje budou sloužit k významné kontrole a koordinaci celého systému
veřejné dopravy, stejně jako spuštění centrálního dispečinku veřejné osobní dopravy
(2016/2017).
Byl zrealizován projekt elektronického odbavení cestujících (EOC) jednotlivých
jízdenek na Jesenicku, v počátku roku 2016 se připravuje spuštění elektronického
odbavení cestujících platebními bankovními kartami i pro časové jízdenky IDSOK
(předplatné – týdenní, měsíční).
Plnění za I. pololetí 2016
V únoru 2016 bylo na území Jesenicka spuštěno elektronické odbavení bezkontaktní
bankovní kartou také pro časové jízdenky IDSOK (7denní a měsíční).
KIDSOK spustil na svých webových stránkách e-shop, který umožňuje nákup
časových jízdenek online pro zvolené tarifní zóny Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje a jejich využívání prostřednictvím bezkontaktní platební karty
držitele.
Od června 2016 byl systém elektronického odbavení cestujících rozšířen na město
a část okresu Prostějov. Poprvé v kraji zde bude fungovat tento způsob platby jak
v městské hromadné dopravě, tak i na příměstských linkách. Do konce roku 2017 je
záměrem zavést tento způsob placení jízdného do autobusů, včetně MHD v celém
Olomouckém kraji.
Proběhla příprava na realizaci veřejných soutěží na autobusové dopravce
v Olomouckém kraji, která bude určovat budoucí podobu a charakter celého systému
veřejné dopravy v Olomouckém kraji.
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KIDSOK předložil 21. 4. 2016 Radě Olomouckého kraje materiál „Zajištění veřejných
soutěží na autobusové dopravce v Olomouckém kraji“ v letech 2016 a 2017, který
usnesením č. UR/93/17/2016 Rada Olomouckého kraje odsouhlasila a doporučila jej
Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit. Dne 29. 4. 2016 byl materiál schválen
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/14/2016.
Ve věci zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou – oblasti Šumpersko-S,
Šumpersko-J, Zábřežsko a Mohelnicko, bylo odesláno oznámení předběžných
informaci do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU.
Dne 15. června 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na autobusové dopravce
k zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě
cestujících veřejnou linkovou dopravou – oblast Jesenicko. Zadávací dokumentace
byla 16. června 2016 zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, Věstníku EU a také
na profilu Olomouckého kraje.
Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele projektu „Upgrade Generelu veřejné osobní
dopravy v Olomouckém kraji“. Jako vítězný uchazeč byla vybrána firma KPM.
ad B) Při jednání s orgány státní správy a organizacemi, zejména se zástupci
Ministerstva dopravy ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Státního fondu dopravní
infrastruktury, požadovat urychlení příprav, realizace a dokončení staveb na státní
silniční síti:
Vedení Olomouckého kraje dlouhodobě korektně lobuje a vytváří tlak na orgány
státní správy, především Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správu
železniční dopravní cesty, s. o., ve věci urychlení přípravy a realizace staveb na
státní dopravní infrastruktuře:
5) úsek dálnice D1 Říkovice – Přerov – Lipník nad Bečvou
Plnění za rok 2013
Výstavbu dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy zabezpečuje stát
prostřednictvím státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR zřízené
Ministerstvem dopravy.
Zabezpečení kvalitního dopravního spojení silniční dopravou je jednou ze základních
podmínek rozhodování investorů o umisťování velkých investic. V důsledku toho
vznikají v blízkosti dálnic a rychlostních silnic velké obchodní, skladové, průmyslové,
ale i kulturní areály, které s sebou přinášejí ekonomický rozvoj dotčených regionů
i nové pracovní příležitosti. Zlepšení dopravní dostupnosti je jednou ze základních
podmínek rozvoje turistiky.
Přínosy rozvoje dálnic a rychlostních silnic jsou představiteli Olomouckého kraje,
dotčených měst a dalších vyvolených orgánů přijímány jako velmi významné, a proto
jsou při jednání s ústředními státními orgány uplatňovány požadavky na urychlenou
přípravu a výstavbu dálnic a rychlostních silnic na území Olomouckého kraje včetně
dopravního napojení s ostatními kraji.
Prioritou Olomouckého kraje je dokončení dvou staveb úseku dálnice D1 mezi
Říkovicemi a Lipníkem nad Bečvou. V I. pololetí roku 2013 se uskutečnila jednání
1. náměstka hejtmana PhDr. Aloise Mačáka, MBA a generálního ředitele ŘSD ČR
Davida Čermáka. Dne 8. 4. 2013 se uskutečnilo Moravské dopravní fórum, jehož
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spoluorganizátorem byl Olomoucký kraj. Setkání dopravních odborníků, poslanců
a senátorů našeho regionu a zástupců samospráv mělo za cíl upozornit na nutnost
stability dlouhodobého finančního rámce pro rozvoj dopravní infrastruktury
na Moravě.
Dne 24. 6. 2013 se uskutečnilo na Krajském úřadě Olomouckého kraje společné
jednání 1. náměstka hejtmana PhDr. Aloise Mačáka, MBA, generálního ředitele ŘSD
ČR Davida Čermáka a primátora statutárního města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha
k problematice přípravy staveb dálnice D1. Na jednání byl Davidu Čermákovi
předložen návrh na rozdělení stavby D 0136 Říkovice - Přerov na dvě etapy:
Mimoúrovňová křižovatka Přerov – Předmostí a Předmostí – Říkovice. Toto rozdělení
by umožnilo urychlení přípravy a možnost čerpání prostředků z Operačního
programu doprava (OPD 2).
Generální ředitel David Čermák dopisem ze dne 27. 8. 2013 sdělil, že možnost
rozdělení stavby D1 0136 Říkovice – Přerov je v současné době analyzována. Dále
na tuto stavbu bylo ŘSD ČR vypsáno předběžné oznámení pro výběrové řízení
na zpracovatele aktualizace dokumentace pro stavební povolení stavby.
Ve věci stavu přípravy stavby D 0137 Přerov – Lipník investor – ŘSD ČR vyhlásil
první kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby. Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže na podzim 2013 rozhodl o zrušení prvního kola výběrového řízení, čímž
došlo k výraznému zpoždění zahájení stavby. V současné době ŘSD ČR připravuje
aktualizaci projektové dokumentace pro provádění stavby pro vyhlášení nového
výběrového řízení v průběhu roku 2014.
Dne 30. 9. 2013 se uskutečnilo jednání vedení Olomouckého kraje s Ing. Jiřím
Rusnokem, premiérem vlády ČR, kde došlo ke shodě na důležitosti urychlené
dostavby strategické dálnice D1 a dořešení dopravní situace ve statutárním městě
Přerově.
Dne 26. 11. 2013 byl generálnímu řediteli ŘSD Ing. Pavlu Kočicovi odeslán dopis
jménem 1. náměstka hejtmana PhDr. Aloise Mačáka, MBA, v němž jej vyzval
k jednání o dostavbě dálnice D1 a také o problematice „Memoranda o vzájemné
spolupráci a podpoře při vybudování přeložky silnice I/55 Přerov – průtah centrem,
I. etapa.“ O celé situaci byl již informován současný ministr dopravy Bc. Zdeněk Žák.
Plnění za rok 2014
Dne 7. 4. 2014 proběhl v Olomouci třetí ročník Moravského dopravního fóra za účasti
ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře, hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího
Rozbořila a 1. náměstka hejtmana PhDr. Aloise Mačáka, MBA. Zúčastnění se shodli
na potřebnosti urychlené dostavby chybějící části dálnice D1 kolem Přerova. Ze
strany Olomouckého kraje je důležitost této stavby prezentována na každém jednání
s představiteli Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Na začátku roku 2014 bylo opětovně řešeno problematické místo projektu stavby
Přerov - Lipník – průchod dálnice přes skládku popílku. V červenci 2014 bylo
vyhlášeno nové výběrové řízení s termínem podání nabídek do října 2014.
V roce 2014 ŘSD pokračovalo ve výkupech pozemků a dalších činnostech spojených
s přípravou stavby.
Dne 9. 10. 2014bylo z podnětu PhDr. Aloise Mačáka, MBA, 1. náměstka hejtmana
Olomouckého kraje svoláno v Přerově jednání, kterého se zúčastnil také primátor
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města Přerova Ing. Jiří Lajtoch, ředitel úseku plánování a realizace staveb ŘSD
Ing. Tomáš Čížek, ředitel ŘSD Správa Olomouc Ing. Martin Smolka, MBA. Ing. Čížek
informoval o stavu přípravy staveb 0136, 0137 dálnice D1. Termín pro podání
nabídek byl prodloužen do 26. 1. 2015. U stavby 0136 Říkovice – Přerov došlo
k přeřešení dálniční křižovatky Přerov-Sever.
Dostavba dálnice D1 v úsecích Říkovice- Přerov a Přerov – Lipník nad Bečvou je
zařazena, jako jedna z nejdůležitějších dopravních staveb ve strategických
dokumentech MD ČR, kterými jsou Dopravní politika ČR do roku 2020 s výhledem do
roku 2050 a v Dopravní sektorové strategii.
Stavba úseku Přerov – Lipník nad Bečvou je zařazena mezi stavby spolufinancované
z finančních prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu
Doprava.
Na stavbu úseku dálnice D1 Přerov – Lipník je na rok 2015 v rozpočtu SFDI společně
s prostředky EU vyčleněna částka ve výši 2,1 mld. Kč.
Rozpočet SFDI předpokládá zahájení stavby úseku Říkovice – Přerov v roce 2017.
Plnění za rok 2015
Dne 14. 7. 2015 byla slavnostně zahájena výstavba předposledního úseku dálnice
D1 stavba D 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou. Investorem stavby je Ředitelství silnic
a dálnic ČR, zhotovitelem je společnost Skanska a.s., cena stavby dle smlouvy o dílo
je 2,7 mld. Kč bez DPH. Délka stavby je 14,3 km. Předpoklad uvedení stavby do
provozu je v červenci 2018.
U stavby D 0136 probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení, inženýrská
činnost pro získání stavebního povolení a majetkoprávní příprava.
Plnění za I. pololetí 2016
Na stavbě dálnice D1 stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou pokračují projekční
práce spojené s rozpracováním projektů předchozího stupně do realizační úrovně a
vzájemná koordinace jednotlivých objektů. Práce na stavbě pokračují dle
harmonogramu, probíhá skrývka ornice a budování přeložek inženýrských sítí.
Na stavbě D1 0136 Říkovice – Přerov pokračuje majetkoprávní a projekční příprava.
Statutární město Přerov v květnu 2016 otevřelo kancelář na výkup pozemků stavby.
V současné době je vykoupeno více než 80% pozemků.
6) rychlostní komunikace R35 Mohelnice – Staré Město v úseku na území
Olomouckého kraje
Plnění za rok 2013
V současné době rychlostní komunikace R35 ve směru od Lipníka nad Bečvou končí
za městem Olomouc na okružní křižovatce u Globusu. Dobudováním úseku Křelov –
Slavonín – II. etapa bude dokončen jihozápadní obchvat Olomouce, a tím bude
zprovozněn úsek rychlostní komunikace od Lipníku nad Bečvou do Mohelnice.
Pokračování trasy R35 od města Mohelnice směrem na Pardubice (po hranice
Pardubického kraje) je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje
a územními plány obcí. Jedná se o významnou komunikaci, která bude alternativní
trasou přetížené dálnice D1 ve směru na Prahu.
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Dne 5. 6. 2013 se uskutečnilo jednání ohledně akce R35 a I/44, MÚK Mohelnice –
studie proveditelnosti. Na jednání bylo dohodnuto, že v rámci řešení dopravního uzlu
Mohelnice bude navržena pouze jedna mimoúrovňová křižovatka na rychlostní silnici
R35. MUK napojí silnici I/44 a stávající silnici I/35 na rychlostní silnici R35. Její
umístění bude severně od Mohelnice. Napojení silnice II/444 na stávající I/35 bude
řešeno souběžnou komunikací s R35, mimo koridor stávající silnice I/44. Následně
toto řešení nebylo schváleno orgány Městského úřadu Mohelnice.
Na trasu Mohelnice – Staré Město je aktuálně zpracovávána studie proveditelnosti
a veden proces EIA. Po dokončení těchto prací bude zpracován záměr projektu.
V II. pololetí roku 2013 ŘSD ČR dokončilo zpracování dokumentace pro územní
řízení na stavbu Křelov – Slavonín - II. etapa. Nadále jsou řešeny kolizní vztahy
k vlivu stavby na odtokové poměry v území. Probíhá výběrové řízení na dodání
územního rozhodnutí.
Plnění za rok 2014
V průběhu roku 2014 probíhalo na stavbu R35 Mohelnice – Staré Město zpracování
studie proveditelnosti a byl veden proces EIA.
U stavby R35 Křelov – Slavonín, 2. etapa probíhala inženýrská činnost pro dodání
územního rozhodnutí.
Plnění za rok 2015
Na stavbu R35 Mohelnice – Staré Město je v současné době zpracovávána studie
proveditelnosti a veden proces EIA. Po dokončení těchto prací bude zpracován
záměr projektu.
V průběhu roku 2015 byly ze strany ŘSD s městem Olomouc řešeny protipovodňové
opatření stavby R35 Křelov – Slavonín, 2. etapa. ŘSD ČR s Olomouckým krajem
řešilo odstranění poloviny současné silnice I/35. U akce je nutné vydání závazného
stanoviska EIA, provést aktualizaci záměru projektu a dokončit územní řízení.
Na stavbu silnice I/35 Lešná – Palačov byl schválen aktualizovaný záměr projektu,
byl vybrán zpracovatel dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činnost.
Výkupy pozemků budou zahájeny v roce 2016. Pro urychlení výstavby by měla
pomoci pracovní skupina, které by se měli zúčastnit starostové dotčených obcí,
zástupci třech krajů, senátoři tří volebních obvodů a zástupci institucí, kteří mají
výstavbu na starosti.
Plnění za I. pololetí 2016
Na stavbě R35 Mohelnice – Staré Město pokračuje zpracování stanoviska EIA.
Na stavbě I/35 Lešná – Palačov probíhá zpracování DUR a následně bude
zpracováno nové stanovisko EIA (tzv. nová EIA).
7) modernizace rychlostní silnice R 46 Olomouc – Vyškov a příprava staveb
mimoúrovňových křižovatek - MÚK Brodek u Prostějova, MÚK Držovice, MÚK
Prostějov-centrum a MÚK Olšany u Prostějova
Plnění za rok 2013 a 2014
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Na základě intenzivního tlaku vedení Olomouckého kraje na Ministerstvo dopravy
a Ředitelství silnic a dálnic ČR byla provedena oprava povrchu značně zdevastované
rychlostní komunikace R46 Olomouc – Prostějov – Vyškov včetně osazení nových
středových svodidel zajišťujících větší bezpečnost.
Úsilí Olomouckého kraje bylo spojeno i s požadavkem na zvýšení nejvyšší povolené
rychlosti na 130 km/hod.
Z důvodu provedení úpravy technických parametrů vozovky (nový povrch
komunikace, výměna středových svodidel) byla během října na komunikaci úsekově
povolena maximální rychlost 130 km/h, avšak na některých úsecích je rychlost
omezena na 110, případně 90 km/h z důvodu nebezpečných napojení křižovatek.
Vedení Olomouckého kraje nadále usilovně jedná o urychlené přípravě a realizaci
normových odbočovacích a připojovacích pruhů křižovatek tak, aby rychlostní silnice
R46 odpovídala standardům 21. století.
Stavba MÚK Vranovice – Kelčice byla realizována v roce 2011.
Na stavbě MÚK Brodek u Prostějova byly v roce 2013 realizovány odbočovací
a připojovací pruhy ve směru od Vyškova na Olomouc. Dne 29. 9. 2014 byla
zahájena rekonstrukce druhé strany MÚK s plánovaným dokončením v říjnu 2015.
V roce 2013 bylo u stavby MÚK Držovice rozhodnuto o zařazení realizace nového
mostu, tím byla vyvolána potřeba aktualizace záměru projektu, která byla v říjnu roku
2013 dokončena včetně bezpečnostního auditu. V současné době probíhá jeho
schvalování. Stavba je obsažena ve střednědobém finančním plánu Státního fondu
dopravní infrastruktury s předpokládaným termínem realizace v letech 2017 a 2018.
MÚK Prostějov – centrum, na tuto stavbu byla dokončena dokumentace pro územní
rozhodnutí, probíhá inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí, záměr
projektu je ve schvalovacím procesu. Je požádáno o vydání územního rozhodnutí,
probíhá odvolací řízení k rozhodnutí o přerušení územního řízení z důvodu
požadavku povolení pro kácení stromů. Stavba je obsažena ve střednědobém
finančním plánu Státního fondu dopravní infrastruktury s předpokládaným termínem
realizace v letech 2017 a 2018
MÚK Olšany u Prostějova, na tuto stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí
a probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení.
Plnění za rok 2015
U stavby MÚK Brodek u Prostějova došlo v roce 2015 k vybudování nového napojení
před obcí Brodek u Prostějova ve směru z Olomouce do Vyškova. Stavba byla
uvedena do provozu v říjnu 2015.
MÚK Držovice po schválení záměru projektu probíhá majetkoprávní příprava stavby.
MÚK Prostějov – centrum, na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí,
v současné době probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení
a inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení.
MÚK Olšany u Prostějova, na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí,
dokumentace pro stavební povolení je dodána, majetkoprávní příprava je ukončena,
v současné době probíhá inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení.
Plnění za I. pololetí 2016
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MÚK Olšany u Prostějova, na stavbu bylo dne 14. 1. 2016 Ministerstvem dopravy
vydáno stavební povolení. V současné době se připravuje výběrové řízení na
zhotovitele stavby. Předpokládané zahájení stavby je 10/2016.
MÚK Žešov, pro stavbu je vydáno stavební povolení. Připravuje se výběrové řízení
na zhotovitele stavby.
8) silnice I/55 MÚK Přerov, Předmostí a silnice I/55 Přerov – průpich
Plnění za rok 2013
Na stavbu MÚK Přerov, Předmostí bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí,
v současnosti je zahájena majetkoprávní příprava stavby, která je však velmi
problematická. Proběhlo řízení na změnu územního rozhodnutí s nutností dořešit
vztah k rekonstrukci trati ČD. Tato otázka je v současné době již vyřešena
a v současné době probíhá řízení o změně územního rozhodnutí této stavby.
Po dohodě Olomouckého kraje a statutárního města Přerova se dne 24. 6. 2013
uskutečnilo na Krajském úřadě Olomouckého kraje jednání 1. náměstka hejtmana
PhDr. Aloise Mačáka, MBA, generálního ředitele ŘSD ČR Davida Čermáka
a primátora statutárního města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha, na kterém byla
projednána aktualizace „Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře při
vybudování přeložky silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa“ (dále jen
Memorandum).
Dne 27. 9. 2013 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje uzavření Memoranda
a uložilo hejtmanovi Olomouckého kraje Memorandum podepsat.
Datum podpisu Memoranda bylo dohodnuto na den 11. 11. 2013. Stranami
Memoranda jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR zastoupené Ing. Pavlem Kočicou,
Olomoucký kraj zastoupený Ing. Jiřím Rozbořilem a statutární město Přerov
zastoupené Ing. Jiřím Lajtochem. Dne 7. 11. 2013 byl z kanceláře generálního
ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR doručen 1. náměstkovi hejtmana PhDr. Aloisovi
Mačákovi, MBA, e-mail o změnách v Memorandu, jehož znění již dříve odsouhlasil
bývalý generální ředitel ŘSD David Čermák. Změny navržené Ing. Pavlem Kočicou
již nebylo možné akceptovat z důvodu schválení stávající podoby Memoranda
v orgánech obou samospráv. K podpisu Memoranda z důvodu nepřítomnosti
generálního ředitele ŘSD ČR Ing. Pavla Kočicy nedošlo. PhDr. Alois Mačák, MBA, ve
spolupráci s primátorem města Přerova Ing. Jiřím Lajtochem iniciovali jednání
s Ministerstvem dopravy a generálním ředitelstvím ŘSD ČR v dané věci.
Plnění za rok 2014
Dne 28. 4. 2014 na 8. jednání Komise pro dopravu Rady Olomouckého kraje,
informoval PhDr. Alois Mačák, MBA, 1. náměstek hejtmana členy Komise o trvající
snaze Olomouckého kraje na podpisu Memoranda.
Dne 14. 4. 2014 informoval 1. náměstek hejtmana PhDr. Alois Mačák, MBA dopisem
nového ředitele ŘSD ČR Ing. Jana Kubiše o Memorandu a navrhl osobní jednání
v této záležitosti i za účasti primátora statutárního města Přerova Ing. Jiřího Lajtocha.
Vzhledem k tomu, že na tento dopis Ing. Kubiš nereagoval, proto dne 16. 6. 2014 byl
generální ředitel ŘSD ČR Ing. Jan Kubiš vyzván 1. náměstkem hejtmana PhDr.
Aloisem Mačákem, MBA k reakci na dopis zaslaný dne 14. 4. 2014 o problematice
Memoranda.
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Dne 3. 7. 2014 obdržel 1. náměstek hejtmana PhDr. Alois Mačák, MBA dopis od
ředitele úseku plánování a realizace staveb ŘSD ČR Ing. Tomáše Čížka, kde pan
ředitel poukazuje na důvody, dle kterých nemůže být Memorandum ze strany ŘSD
ČR v současné době podepsáno.
Dne 24. 7. 2014 byl Centrální komisí schválen záměr projektu, po přidělení
finančních prostředků bude pokračováno v přípravě.
Na základě tohoto rozhodnutí pozval 1. náměstek hejtmana PhDr. Alois Mačák,
MBA, generálního ředitele ŘSD ČR, Ing. Jana Kubiše, na jednání o Memorandu,
které se mělo uskutečnit v Přerově dne 29. 8. 2014, a to za účasti primátora
statutárního města Přerova, Ing. Jiřího Lajtocha.
Vzhledem ke skutečnosti, že generální ředitel ŘSD ČR, Ing. Jan Kubiš, dne
30. 7. 2014 na svou funkci rezignoval, oslovil 1. náměstek hejtmana PhDr. Alois
Mačák, MBA, s pozvánkou na plánované jednání pověřenou ředitelku ŘSD ČR,
Dr. Soňa Křítkovou.
Vzhledem k personálním změnám na pozici generálního ředitele ŘSD ČR, požádala
pověřená ředitelka, Dr. Soňa Křítková o změnu termínu plánovaného jednání ze dne
29. 8. 2014 na měsíc záři 2014.
Na základě této žádosti zaslal 1. náměstek hejtmana PhDr. Alois Mačák, MBA
pověřené generální ředitelce ŘSD ČR, Dr. Soně Křítkové návrh možných termínů
jednání.
Dne 9. 10. 2014 bylo z podnětu 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje PhDr.
Aloise Mačáka, MBA svoláno v Přerově jednání kterého se účastnil Ing. Jiří Lajtoch
primátor města Přerova, Ing. Tomáš Čížek ředitel úseku plánování a realizace staveb
ŘSD zastupující pověřenou generální ředitelku ŘSD ČR Dr. Soňu Křítkovou, Ing.
Martin Smolka, MBA ředitel Správy Olomouc ŘSD. Ing. Čížek sdělil, že Centrální
komise MD schválila záměr projektu akce I/55 Přerov-průpich a doporučuje
pokračovat v další přípravě stavby. V souvislosti s tímto požádalo ŘSD o bezúplatný
převod dokumentace uvedené stavby pro územní rozhodnutí.
Na 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 9. 10. 2014, kterého se
zúčastnil 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje PhDr. Alois Mačák, MBA
a ministr dopravy Ing. Antonín Prachař, schválilo Zastupitelstvo uzavření smlouvy
o bezúplatném převodu dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „I/55 Přerov –
průtah centrem, 1. etapa“ včetně všech práv a povinností na ŘSD jako nabyvatele
a firmu Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. jako zpracovatele, a bezúplatný převod
dokumentace pro stavební povolení stavby „I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa,
SO 122 Úprava křižovatky Nádražní x Kramářova“ včetně všech práv a povinností na
ŘSD jako nabyvatele a firmu EPROJEKT s.r.o. jako zpracovatele.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 probíhala u stavby MÚK Přerov, Předmostí inženýrská činnost pro
získání stavebního povolení včetně majetkoprávního vypořádání.
Stavba silnice I/55 Přerov – průtah centrem, I. etapa má schválen investiční záměr
Centrální komisí. V současné době se připravuje zadání na zpracování dokumentace
pro stavební povolení a související inženýrskou činnost spojenou s majetkoprávním
vypořádáním a získáním stavebního povolení.
Plnění za I. pololetí 2016
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Na stavbě I/55 MÚK Přerov, Předmostí
s předpokladem zahájení stavby v roce 2017.

probíhá

majetkoprávní

příprava

U stavby silnice I/55 Přerov – průtah centrem, I. etapa v současné době probíhá
majetkoprávní příprava.
9) silnice I/44 v úseku Mohelnice – Šumperk (Vlachov – Rájec, Červenohorského
sedla - jih a Bludov, obchvat)
Plnění za rok 2013 a 2014
Jedná se o stavby dalších úseků ze souboru staveb v rámci modernizace státní
silnice I/44 Mohelnice – Šumperk. Dokončeny jsou stavby Postřelmov – obchvat,
Rájec – obchvat a rekonstrukce úseku Červenohorské sedlo - sever.
a) Silnice I/44 Vlachov - Rájec
Výstavbou přeložky silnice I/44 Vlachov – Rájec dojde k odstranění negativních vlivů
dopravy na životní prostředí v obcích Vlachov a Zvole. Stavba přeložky silnice I/44
Vlachov – Rájec byla zahájena již v roce 2009, avšak z důvodu nepřidělení
finančních prostředků byla stavba pozastavena. Na základě intenzivního tlaku
Olomouckého kraje na Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR se
podařilo, že stavba byla v roce 2012 znovu zahájena. V roce 2013 pokračovaly
stavební práce. Za účasti ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře, hejtmana
Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila, 1. náměstka hejtmana PhDr. Aloise
Mačáka, MBA a dalších představitelů veřejné správy byla dne 31. 7. 2014 stavba
zprovozněna.
b) Silnice I/44 Červenohorské sedlo - jih
V únoru 2013 bylo na stavbu vydáno stavební povolení, byla zpracována projektová
dokumentace pro povolení stavby.
Dne 16. 10. 2013 se uskutečnilo jednání, na kterém PhDr. Alois Mačák, MBA,
přednesl požadavky Olomouckého kraje ve vztahu k předmětné stavbě, zejména na
zachování provozu přes Červenohorské sedlo v zimním období.
Dne 13. 12. 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno předběžné
oznámení výběrového řízení na zhotovitele.
Dne 6. 10. 2014 byla stavba za účasti 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje
PhDr. Aloise Mačáka, MBA, ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře zahájena.
Samotná realizace stavby je předpokládána po dobu tří let, tedy v letech 2014, 2015
a 2016 mimo zimní měsíce. Náklady akce jsou ve výši 300 mil. Kč.
V rozpočtu SFDI na rok 2015 jsou alokovány finanční prostředky pro tuto stavbu.
c) Silnice I/44 Bludov - obchvat
Pro stavbu Bludov – obchvat byl schválen investiční záměr a byla dodána
dokumentace pro územní rozhodnutí. V současné době probíhá inženýrská činnost
pro vydání územního rozhodnutí.
Plnění za rok 2015
a) Silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih
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Zhotovitelem akce je sdružení firem Metrostav a Kareta. Cena stavby dle smlouvy je
248,7 mil. Kč bez DPH.
V termínu od 14. 11. 2014 do 16. 4. 2015 byla stavba dočasně zprovozněna. Práce
opět započaly v dubnu 2015 s plánovaným ukončením k datu 14. 11. 2015. Stavba
bude pokračovat od 16. 4. 2016.
b) Silnice I/44 Bludov – obchvat
Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí. Jsou zpracovány biologické posudky
a podklad pro objekty protipovodňových opatření. V současné době probíhá příprava
zadání dokumentace pro stavební povolení.
Plnění za I. pololetí 2016
Na stavbě silnice I/44 Červenohorské sedlo – jih byla, dne 16. 4. 2016 zahájena
plánovaná úplná uzavírka s termínem ukončení dne 14. 11. 2016. V listopadu 2016
by mělo dojít ke zprovoznění předmětné stavby.
10) silnice I/46 Olomouc - Šternberk – včetně obchvatu města Olomouce,
tzv. východní tangenty a obchvatu města Šternberka
Plnění za rok 2013 a 2014
Na stavbě I/46 východní tangenta probíhá zpracování záměru projektu včetně
ekonomického hodnocení metodou HDM 4 a dopravní studie.
Stavba obchvatu města Šternberk má zpracovánu dokumentaci pro územní
rozhodnutí a vydané rozhodnutí o umístění stavby. Na stavbě bude dále pokračovat
příprava prověřením technické studie a zpracováním záměru projektu.
Plnění za rok 2015
Na stavbu I/46 východní tangenta byl schválen záměr projektu, je prováděna
inženýrská činnost pro územní rozhodnutí a vedeno výběrové řízení pro dodání
dokumentace pro územní rozhodnutí. Dokončení procesu EIA je předpokládáno
v roce 2015.
U stavby I/46 Šternberk – obchvat bude složité získání pozemků z důvodu velkého
nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků ve stávajících zahrádkářských koloniích.
Plnění za I. pololetí 2016
Dne 14. 4. 2016 proběhlo jednání ke stavbě I/46 Olomouc – východní tangenta za
účasti zástupců Olomouckého kraje kde byla dohodnuta kategorie silnice, variantní
řešení MÚK a projednány přeložky komunikací.
U stavby I/46 Týneček – Šternberk probíhá aktualizace záměru projektu.
11) rychlostní komunikace R55 Přerov – Kokory a Olomouc – Kokory
Plnění za rok 2013 a 2014
Na stavbu R55 Přerov – Kokory je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí,
v současné době probíhá inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí.
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K dalšímu pokračování stavby je nezbytné schválení aktualizace záměru projektu,
poté bude zadáno zpracování geotechnického průzkumu.
Na stavbu R55 Olomouc – Kokory je zpracována dokumentace pro územní
rozhodnutí. Právě probíhá aktualizace dokumentace pro územní řízení a inženýrská
činnost k zajištění územního rozhodnutí. Probíhá další inženýrská činnost.
Plnění za rok 2015
Na stavbu R55 Přerov – Kokory byla zpracována analýza ekonomické efektivity,
kterou schválila Centrální komise Ministerstva dopravy. V současné době se
připravuje zadání aktualizace záměru projektu a bezpečnostního auditu.
Plnění za I. pololetí 2016
Na stavbu R55 Přerov – Kokory byla v dubnu 2016 dokončena aktualizace záměru
projektu, která bude předložena na Centrální Komisi Ministerstva dopravy
ke schválení. Dále probíhá výběrové řízení na podrobný geotechnický průzkum a
výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou
činnost pro jeho zajištění.
ad C) Priority na krajské silniční síti v souladu s Koncepcí rozvoje silniční sítě OK:
Plnění za rok 2013 a 2014
V roce 2013 zpracovala odborná firma strategický dokument „Koncepce optimalizace
a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do roku 2020“. V souladu
s Koncepcí bude Olomoucký kraj realizovat opravy, rekonstrukce a stavby přeložek
a obchvatů. Jedná se o důležitý koncepční materiál pro možnost čerpání prostředků
z evropských fondů v plánovacím období 2014 – 2020. Na základě tohoto
dokumentu zahájil kraj přípravu investičních akcí vhodných ke spolufinancování
z IROP. Z tohoto důvodu byl ve 2. čtvrtletí roku 2014 předložen orgánům kraje
ke schválení návrh investičních akcí, jejichž projektová příprava by měla být
zahájena v roce 2014.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na rok 2014 finanční prostředky ve výši
7 mil. Kč pro přípravu projektových dokumentací.
Jedná se o tyto akce:
 II/433 Prostějov – Mořice
 II/449 MÚK Unčovice – Litovel
 II/446 Uničov – Strukov
 II/150 Prostějov – Přerov
 II/570 Slatinice – Olomouc
 II/447 Strukov – Šternberk
 II/444 kř. R35 Mohelnice – Úsov
 II/449 křiž. II/366 – MÚK Unčovice
 II/373 Savín – Chudobín
 II/644 hr. okr. Svitavy – Mohlenice
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 II/448 Drahanovice – Olomouc
 II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského
 II/457, II/445, III/45711, III/45322 Zlaté Hory – hr. okr. Bruntál, Ondřejovice –
křiž. s II/453
 II/446 hranice (PL-ČR) – Hanušovice
 III/4578, II/455 Velké Kunětice – Písečná
 III/4537, III/4538, III/4539 Bernartice – Žulová
 III/4531, II/457 Bílý Potok – Bílá Voda, Travná – Javorník
 III/44436 Bělkovice-Lašťany, průtah
 II/435 kř. II/367 – Tovačov
 II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437
 III/44317 Hlubočky – domov důchodců
 III/4465 Horka n. Moravou – Křelov
 III/03551 Olomouc, ul. Sladkovského, Holická
 III/37728 most. ev. č. 37728-5 Otinoves
 II/635 Mohelnice – Litovel
 II/635 Litovel – Olomouc
 II/370 Dolní Libina – Mirotínek
 III/4436 kř. Bukovany – okruž. Křiž. u Lidlu
 III/5704 Olšany – Bystročice
 III/44631 Mladoňov – po kanalizaci
 III/36630 Ptenský Dvorek – Přemyslovice
 III/3696 Přemyslov – km 4,6-9,07

Plnění za rok 2015
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na rok 2015 přípravu 40 projektových
dokumentací rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy včetně mostů s celkovou
částkou 24 490 tis. Kč.
Jedná se o tyto akce:
 III/4436 Toveř – Dolany
 II/444 Šternberk – průtah
 III/04721 Přerov, ul. Tovární
 II/434 Kozlovice – průtah
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 II/434 Radslavice – průtah
 II/370 Leština – Hrabišín
 II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi
 II/150 hr. kraje – Prostějov
 II/437 hr. okr. Kroměříž – Lipník nad Bečvou
 II/315 hr. okr. Ústí nad Orlicí – Zábřeh – Leština
 II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka
 Přerov – studie dopravního napojení areálu Bochoř
 III/44926 Kaple – Čelechovice na Hané
 III/43413 Grymov – průtah
 III/0555 Přerov, ul. 9. května
 III/3732 Odrlice – průtah
 II/444, III/44410, III/44414, III/44412, III/4494 Medlov – průtah
 III/03551 Olomouc, ul. Sladkovského, ul. Holická
 III/4436 Olomouc, ul. Hamerská
 III/44624 Uničov, ul. Stromořadí
 III/4576 Velká Kraš – kř. se sil. II/457
 III/3677 most ev. č. 3677-1 Bedihošť
 III/44434 most ev. č. 44434-6 za Domašovem
 III/43311 most ev. č. 43311-1 Brodek u Prostějova
 III/31231 most ev. č. 31231-3 Janoušov
 III/44821 most ev. č. 44821-1 Drahanovice
 II/635 most ev. č. 635-013 Mladeč
 II/635 most ev. č. 635-013 Mladeč
 III/43415 most ev. č. 43415-3 Prosenice
 II/370 most ev. č. 370-4 Brníčko
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 II/446 most ev. č. 446-052 Staré Město
 II/437 Lhota – hr. kraje
 III/4371 Loučka – hranice okr.
 II/377 Niva – hr. kraje
 III/37346 Ludmírov – Dětkovice
 II/635 kř. III/4441 – Litovel
 II/449 Uničov – hr. okr. Bruntál
 II/448 Laškov – Kandia – hr. okr. OL
 II/444 Úsov – Uničov
 II/456 Žulová – křiž. II/457
V průběhu podzimu roku 2015 byla zpracována aktualizace Koncepce, která
zapracovala nově realizované akce a aktualizovala seznam úseků silnic vhodných
k rekonstrukci.
Plnění za I. pololetí 2016
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na rok 2016 přípravu 33 projektových
dokumentací na rekonstrukce a opravy silnic II. a III. třídy včetně mostů s celkovou
částkou 22 345 tis. Kč.
Jedná se o tyto akce:
 III/44613, III/4468 Štěpánov, křižovatka Březecká
 III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025
 III/4468 Štarnov – průtah
 III/37310 kř. II/635 – Měrotín - kř. II/ 373
 III/4453 Húzová – Arnoltice
 III/44814 Luběnice – průtah
 III/4353 Blatec – průtah
 III/5704 Bystročice – Nedvězí
 III/4466 Skrbeň – průtah
 III/03549 Příkazy – průtah
 III/43321 Měrovice Hruška
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 II/366 Dzbel – hr. kraje – opěrná zeď
 III/4348 Troubky – Vlkoš
 III/44027 Hranice, ul. Nádražní
 III/37324 Loštice – Žádlovice
 II/446 Most ev.č. 446 -044
 II/446 Most ev.č. 446 -046
 II/446 Most ev.č. 446 -047
 II/446 Most ev.č. 446 -048
 II/446 Most ev.č. 446 -049
 II/446 Most ev.č. 446 -053
 III/4535 kruhová kř. Větřák II/449 x III/44924
 III/44429 Most ev.č. 44429-6 – Horní Žleb
 III/44429 Most ev.č. 44429-5 – Horní Žleb
 III/4348 Troubky – Vlkoš
 II/436 Most ev.č. 436-003 Kojetín
 III/36620 Konice – průtah
 III/3703 Šumperk – Sudkov
 III/4562 Nová Červená Voda
 III/31231 kř. s I/11 – Janoušov
 III/3697 Most ev.č. 3697-1 Velké Losiny
 III/36914 Most ev.č. 36914-8 Bohdíkov
 II/366, III/37760 Úprava křiž. u žel. přejezdu u Smržic
12) podpora přípravy a realizace obchvatů sídel na silnicích II. třídy
Plnění za rok 2013 a 2014
V říjnu 2013 byl uveden do provozu obchvat silnice II/150 Čechy – Domaželice,
náklady na tuto akci přesáhly 360 mil. Kč, které zaplatil Olomoucký kraj.
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Pokračuje projektová příprava obchvatů měst a obcí. Ve strategickém dokumentu
„Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do
roku 2020“ je posouzeno celkem 17 obchvatů a přeložek silnic II. a III. třídy.
Plnění za rok 2015
Na rok 2016 byly schváleny finanční prostředky na přípravu obchvatů obcí a měst
Ohrozim, Prostějov, Olomouc ul. Pražská - Křelovská, Mohelnice – křížení
s železniční tratí, Ostružná – Branná a Přerov – jihozápadní obchvat (Mádrův
podjezd).
V roce 2015 nabylo právní moci územní rozhodnutí připravované investiční akce
„II/366 Prostějov – přeložka silnice“. V projektové přípravě se pokračuje aktualizací
DSP a majetkoprávním řešením dotčených pozemků.
Plnění za I. pololetí 2016
V březnu 2016 byla podepsána rámcová smlouva mezi Olomouckým krajem a
statutárním městem Prostějov o spolupráci při přípravě a realizaci stavby II/366
Prostějov – přeložka silnice. Město Prostějov v červnu zřídilo kancelář pro výkup
pozemků stavby obchvatu.
Na výrobním výboru dne 3. 2. 2016 stavby „II/448 Olomouc – přeložka silnice“
vyplynulo, že napojení pátého ramene na okružní křižovatku u Glóbusu je
z kapacitních a bezpečnostních důvodů nemožné. Bude potřeba vyřešit nové
napojení obchodního centra pro uvolnění kapacity okružní křižovatky.
13) zajištění rekonstrukcí a oprav páteřních silnic II. a III. třídy a mostů v majetku
kraje s využitím všech dostupných finančních prostředků na modernizaci
V roce 2013 byly provedeny rekonstrukce silnic II. a III. třídy a mosty:
 III/44317 Hlubočky – Dukla

4,3 mil. Kč

 III/4449 Medlov – Zadní újezd

3,1 mil. Kč

 III/44311 Dolany – Nové Sady

4,7 mil. Kč

 II/446 Uničov, ul. Hrdinů

2,8 mil. Kč

 II/448 Rataje – Těšetice, Těšetice – Ústín

11,0 mil. Kč

 III/4436 Bystrovany – Droždín

10,3 mil. Kč

 III/37313 Slavětín – Bouzov

8,3 mil. Kč

 III/4491 most ev. č. 4491-1 Dlouhá Loučka

7,8 mil. Kč

 III/44317 most ev. č. 44317-3 Hlubočky

8,1 mil. Kč

 III/44932 Smržice, ul. Blíšťka

4,4 mil. Kč

 III/36630 Přemyslovice

13,6 mil. Kč

 II/150 Prostějov, ul. Svatoplukova

3,2 mil. Kč

 III/44932 most ev.č. 44932-1 Smržice

2,8 mil. Kč

 III/44932 most ev.č. 44932-2 Smržice

3,3 mil. Kč
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 III/44014 Partutovice – před obcí od Olšovce

5,9 mil. Kč

 II/436 Přerov, ul. Velké Novosady

2,5 mil. Kč

 III/43421 most ev.č. 43421-1 Kladníky

2,6 mil. Kč

 III/44638 Vikýřovice – Krásné u Šumperka

10,8 mil. Kč

 III/0444 Chromeč

7,8 mil. Kč

 III/4502 most ev.č. 4502-6 Filipová

3,5 mil. Kč

 II/457 Javorník – Bernartice

6,8 mil. Kč

 III/45319 Jeseník, ul. Lipovská, III. etapa

4,7 mil. Kč

 II/370 Dolní Libina – hr. okr. Bruntál

3,6 mil. Kč

 II/635 Unčovice – Mezice

3,4 mil. Kč

 III/44620 Střeň – Lhota n. Moravou

3,5 mil. Kč

 III/4436 Samotišky – Tovéř

3,6 mil. Kč

 III/36916 Šumperk – Hrabenov

3,1 mil. Kč

 II/150 Prostějov – ul. Palackého

2,9 mil. Kč

V roce 2014 byly realizovány tyto rekonstrukce silnic II. a III. třídy a mostů:
 II/446 Pňovice – průtah, I. etapa

59,5 mil. Kč

 II/444 Úsov – Medlov

12,9 mil. Kč

 II/635 Příkazy – Olomouc

14,3 mil. Kč

 II/457 Javorník – Mikulovice

33,8 mil. Kč

 II/437 most ev. č. 437-007 Skoky

19,9 mil. Kč

 II/437 most ev. č. 437-008 Dolní Újezd

18,7 mil. Kč

 III/44441 křižovatka Sedm Dvorů

3,0 mil. Kč

 II/435 Olomouc – kř. R 35

4,7 mil. Kč

 II/367 Prostějov, ul. Dolní

5,0 mil. Kč

 II/437 Skoky – Dolní Újezd

6,5 mil. Kč

 II/370, III/3706 Brníčko – Hrabišín

6,0 mil. Kč

 III/44434 Jívová – Hraničné Petrovice

5,0 mil. Kč

 III/44317 Velká Bystřice

2,1 mil. Kč

 II/437 most ev. č. 437-004 Velký Újezd

8,2 mil. Kč

 II/366 Prostějov, ul. Olomoucká

12,0 mil. Kč

 III/44027 Hranice, ul. Nádražní

2,8 mil. Kč

 II/150 Domaželice – Prusy

3,0 mil. Kč

 II/436 Předmostí, ul. Hranická

4,7 mil. Kč

 III/43722 od kř. II/437 po začátek obce Bezuchov

3,7 mil. Kč
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 II/444 Úsov – průtah

3,0 mil. Kč

 III/31116 Štíty, ul. Nákladní

3,8 mil. Kč

 III/3703 Šumperk, ul. Žerotínova

2,9 mil. Kč

 III/04313 Březná

6,5 mil. Kč

 III/31229 Malá Morava

5,5 mil. Kč

 III/36915 most ev. č. 36915-3 Štědrákova Lhota

5,0 mil. Kč

 II/444 Uničov – Šternberk, extravilány

83,6 mil. Kč

 II/447 Tři Dvory – průtah

34,8 mil. Kč

 II/449 Senice – průtah

36,3 mil. Kč

 II/570 Hněvotín – rekonstrukce silnice

34,3 mil. Kč

 III/37356 Brodek u Konice

43,1 mil. Kč

 II/433 Most ev.č. 433-007 za obcí Němčice n. Hanou 24,6 mil. Kč
 III/36719 Pivín – rekonstrukce silnice

28,1 mil. Kč

 II/433 Most ev.č. 433-003, přes ŽT ČD mezi
obcemi Výšovice a Němčice n. Hanou

25,9 mil. Kč

 II/448 Most ev.č. 448-003 za obcí Laškov

9,8 mil. Kč

 II/150 Průtah silnice II/150 obcí Protivanov

25,1 mil. Kč

 III/36630 Přemyslovice

41,6 mil. Kč

 II/434, II/437 Lipník nad Bečvou – okružní křiž.

16,4 mil. Kč

 II/315, III/31527 Zábřeh na Moravě – okružní křiž.

16,4 mil. Kč

Plnění za rok 2015
V roce 2015 byly realizovány tyto rekonstrukce silnic II. a III. třídy a mostů
Z fondů EU:
 II/449 Valšovský Žleb – Dlouhá Loučka

55,6 mil. Kč

 II/150 Dub nad Moravou – hranice okresů PV/OL

78,5 mil. Kč

 II/446 Uničov – Šumvald – Libina

34,0 mil. Kč

 II/448 Hranice okresu PV – Ludéřov, Ústín – Olomouc

26,4 mil. Kč

 III/4492 Dlouhá Loučka – nový most a nový úsek silnice

20,2 mil. Kč

 II/446 most ev. č. 446-007B Strukov
 II/444 Uničov – Šternberk, intravilány

6,2 mil. Kč
107,8 mil. Kč

 II/433, III/36711 Výšovice – průtah

57,7 mil. Kč

 III/37354 Holubice – Hrochov

46,9 mil. Kč

 III/44932 most ev. č. 44932-2A Držovice

19,3 mil. Kč
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 III/3679 Čechůvky – Kralice na Hané

15,7 mil. Kč

 III/44029 Drahotuše – průtah

52,8 mil. Kč

 III/4348 most ev. č. 4348-7 Říkovice

8,6 mil. Kč

 III/43415 Radslavice – Grymov

15,1 mil. Kč

 II/373 Silnice II/373 Chudobín – směr Slavětín

30,4 mil. Kč

 II/150 Dřevohostice

9,9 mil. Kč

 II/439 Ústí, průtah – hr. krajů

57,1 mil. Kč

 II/644 Silnice II/644 hr. okresu – Mohelnice

33,7 mil. Kč

 II/150 Rokytnice – Předmostí

16,2 mil. Kč

 II/446 Chomoutov – Pňovice, kř. II/446 a III/44613

4,6 mil. Kč

 III/44317 Velká Bystřice – okružní křižovatka

17,7 mil. Kč

 III/36916 Šumperk – okružní křižovatka, ul. Temenická

17,2 mil. Kč

S dotací SFDI:
 III/0462 Brodek u Prostějova – průtah

22,4 mil. Kč

 II/635 Mohelnice – Litovel (kř. Červená Lhota)

26,4 mil. Kč

 III/37354, III/36618 Horní Štěpánov, I. etapa

30,3 mil. Kč

 II/370 Dolní Libina – Mirotínek

17,9 mil. Kč

 III/44429 Šternberk, Hvězdné údolí, I. etapa, 1. stavba

24,2 mil. Kč

 III/45711 Ondřejovice – opěrné zdi, vozovka

6,3 mil. Kč

 II/635 MÚK Unčovice – Olomouc

30,9 mil. Kč

 III/4465 Horka n. Moravou – Křelov

17,7 mil. Kč

 III/5704 Olšany u Prostějova – Bystročice

10,8 mil. Kč

 III/44928 Olšany u Prostějova – Studenec

30,7 mil. Kč

 III/44317 Hlubočky – domov důchodců

9,9 mil. Kč

 III/44621 Pňovice – průtah, silnice III. třídy

12,3 mil. Kč

 III/43510 Blatec – průtah

16,2 mil. Kč

 III/4537 Bernartice – Buková

25,4 mil. Kč

 III/37728 most ev. č. 37728-5 Otinoves

4,9 mil. Kč

 II/570 most ev. č. 570-001 Olomouc – Holice

7,6 mil. Kč

 II/453 most ev. č. 453-10 Dolní Údolí

5,9 mil. Kč

 II/377 most ev. č. 377-017 Niva

7,3 mil. Kč
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 III/44311 most ev. č. 44311-3 Jívová

1,6 mil. Kč

 III/44647 Staré Město – Velké Vrbno

33,3 mil. Kč

 III/37349 Konice, ul. Na Chmelnici

12,5 mil. Kč

Z vlastních zdrojů:
 III/44315 Pohořany

5,0 mil. Kč

 III/44814 Luběnice – průtah

3,0 mil. Kč

 III/44434 Od křiž. I/46 směr Domašov u Šternberka – vybrané úseky
5,5 mil. Kč
 II/441 Potštát

3,8 mil. Kč

 III/4481 Luká po kanalizaci

3,0 mil. Kč

 III/43716 Pavlovice – Hradčany

4,7 mil. Kč

 III/31229 Malá Morava

5,9 mil. Kč

 III/36916 Šumperk – Ruda

9,0 mil. Kč

 III/3707 Kolšov

3,9 mil. Kč

 III/45711 Ondřejovice – opěrná zeď

2,7 mil. Kč

 III/43911 Hustopeče – křižovatka

6,1 mil. Kč

 II/366 Prostějov, okružní křižovatka II/366 a II/150A

5,2 mil. Kč

 III/42813 Koválovice – Osíčany

3,7 mil. Kč

 III/44313 Bělkovice – kř. se sil. III/44436

2,1 mil. Kč

 III/4464 Olomouc – ul. Hejdukova

4,3 mil. Kč

 II/455 Supíkovice – povodňové škody

6,2 mil. Kč

V roce 2015 Olomoucký kraj realizoval 59 akcí na silnicích II. a III. třídy včetně
rekonstrukcí mostů s celkovými náklady 1,16 mld. Kč. Z toho 22 akcí s příspěvkem
EU o celkových nákladech 731,6 mil. Kč, 21 akcí s dotací SFDI s náklady ve výši
354,5 mil. Kč a 16 akcí z vlastních zdrojů s náklady 74,1 mil. Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
Do 1. výzvy IROP Olomoucký kraj společně se Správou silnic Olomouckého kraje,
p. o. podal 2 projekty a další 4 připravuje. V rámci dotačního programu INTERREG
V-A Česká republika – Polsko byly Olomouckému kraji schváleny 2 projekty
s celkovými náklady cca 186 mil. Kč.
14) zajištění podpory obcím při opravách a výstavbě nových cyklostezek
Plnění za rok 2013 a 2014
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V roce 2013 nebyl program výstavby a oprav cyklostezek vyhlášen. Z dotačního
programu na Významné projekty Olomouckého kraje 2013 bylo podpořeno
z rozpočtu kraje částkou 400 tis. Kč dobudování Cyklistické stezky Bečva po hranice
Zlínským krajem.
Na rok 2014 je v rozpočtu Olomouckého kraje vyčleněno 5 mil. Kč na podporu
výstavby a oprav cyklostezek.
V Radě Olomouckého kraje dne 12. 12. 2013 byly schváleny Podmínky pro podání
žádostí obcí o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na rok
2014. Města a obce mohou podávat žádosti o příspěvek do 25. 2. 2014.
V roce 2014 bylo podáno 10 žádostí s celkovým požadovaným příspěvkem
14,5 mil. Kč. Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením UZ/10/13/2014 ze dne
11. 4. 2014 schválilo příspěvky v celkové výši 5 mil. Kč pro 8 žádostí. Dodatečným
převodem odmítnutého příspěvku z programu Realizace opatření pro zvýšení
bezpečnosti dopravy, byl obci Tučín poskytnut příspěvek ve výši 200 tis. Kč.
Rada Olomouckého kraje na svém jednání dne 28. 8. 2014 doporučila poskytnout
obci Tučín příspěvek ve výši 700 tis. Kč na realizaci akce „Výstavba cyklostezky
Tučín – Želatovice“ a statutárnímu městu Přerov příspěvek ve výši 300 tis. Kč na
realizaci akce „Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov – Laguna“.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 19. 9. 2014 oba příspěvky
schválilo.
Na svém 13. zasedání dne 12. 12. 2014, schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje
Program pro výstavbu a opravy cyklistických stezek v roce 2015 s alokovanou
částkou ve výši 5 mil. Kč.
Plnění za rok 2015
Na rok 2015 bylo v rozpočtu Olomouckého kraje vyčleněno 5 mil. Kč na podporu
výstavby a oprav cyklostezek.
V roce 2015 byly schváleny 4 dotace o celkových nákladech 4,05 mil. Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na rok 2016 pro dotační program
Podpora výstavby a oprav cyklostezek částku 7 mil. Kč. Z důvodu velkého zájmu
žadatelů byly do programu přesunuty nevyčerpané finanční prostředky z dotačního
programu Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce ve výši
1 768 600 Kč. V rámci programu bylo podpořeno 8 projektů s celkovými
předpokládanými náklady ve výši 8 768 600 Kč.
15) naplňování programu realizace opatření pro zklidnění dopravy v průtazích
obcemi s cílem zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů, spolu se Správou
železniční dopravní cesty, s. o., a Policií ČR podporovat realizaci opatření pro
zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech
Plnění za rok 2013 a 2014
V roce 2013 nebyl program Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy
vyhlášen.
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Na rok 2014 byly v rozpočtu Olomouckého kraje vyčleněny 3 mil. Kč na podporu
realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy.
V Radě Olomouckého kraje dne 12. 12. 2013 byly schváleny Pravidla na poskytnutí
příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci opatření pro zvýšení
bezpečnosti dopravy na rok 2014. Města a obce mohli žádat o příspěvek v termínu
do 25. 2. 2014.
V platném termínu bylo podáno do programu 15 žádostí s celkovými požadovanými
příspěvky ve výši 5,4 mil. Kč. Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením
UZ/10/12/2014 ze dne 11. 4. 2014 schválilo příspěvek ve výši 3 mil. Kč pro
10 žádostí. Následně jeden žadatel odmítl příspěvek a tento byl převeden do
programu Výstavby a oprav cyklostezek.
Na svém 13. zasedání dne 12. 12. 2014, schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje
Program pro zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích a Program na
vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodce v roce 2015 každý s alokovanou
částkou ve výši 5 mil. Kč.
Plnění za rok 2015
Na rok 2015 bylo v rozpočtu Olomouckého kraje vyčleněno 5 mil. Kč na podporu
realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy.
V roce 2015 byly v programu bezpečnosti schváleny dotace ve výši 5,42 mil. Kč na
12 projektů.
Nově byl v roce 2015 vyhlášen program na vybudování a rekonstrukci přechodů pro
chodce. V rozpočtu Olomouckého kraje bylo na tento program vyčleněno 5 mil. Kč.
Z programu na vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodce bylo podpořeno 19
akcí o celkových nákladech 4,16 mil. Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na rok 2016 dotační program Opatření
pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích s alokovanou částkou
7 mil. Kč. V rámci programu bylo podpořeno 6 projektů s celkovými předpokládanými
náklady ve výši 2 073 293 Kč.
Opět byl také vyhlášen dotační program Podpora budování a rekonstrukce přechodů
pro chodce s alokovanou částkou 7 mil. Kč schválenou Zastupitelstvem
Olomouckého kraje. V rámci programu bylo podpořeno 8 projektů s celkovými
náklady projektů ve výši 2 358 314 Kč.
16) pokračování ve výstavbě okružních křižovatek pro zvýšení bezpečnosti,
například v Olomouci, Prostějově, Přerově, Lipníku nad Bečvou, Zábřehu.
Plnění za rok 2013 a 2014
Koncem roku 2012 byla dokončena a počátkem roku 2013 byla uvedena do provozu
okružní křižovatka v Šumperku v místě křížení místní komunikace a silnice č. II/446.
Náklady na stavbu byly ve výši 7,4 mil. Kč.
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V roce 2013 probíhala příprava staveb financovaných z Regionálního operačního
programu, které budou realizovány v roce 2014. Jedná se o přestavbu stávající
průsečné křižovatky na okružní křižovatku na silnici II/436 Přerov, ul. Dluhonská.
V roce 2014 na silnicích č. II/434 a II/437 v Lipníku nad Bečvou byla stávající
vidlicová křižovatka přestavěna na okružní křižovatku a dne 19. 9. 2014 byla
uvedena do provozu. Na silnicích č. II/315 a III/31527 v Zábřehu na Moravě,
ul. Postřelmovská a Čsl. Armády, byla vybudována nová okružní křižovatka.
Za spoluúčasti Olomouckého kraje a statutárního města Prostějov byla realizována
okružní křižovatka v Prostějově na silnici II/367 „U Rodenů.“
Stavba okružní křižovatky na silnici II/436 Přerov, ul. Dluhonská je plánována na rok
2015.
ŘSD ČR zajistilo v průběhu roku přípravu vybudování nové okružní křižovatky
v Lipníku nad Bečvou na silnicích č. I/47 a II/437, „Na Horecku“. Olomoucký kraj si
nechal již v roce 2007 zpracovat bezpečnostní audit, z kterého vyplynulo jako
nejvhodnější řešení výstavba okružní křižovatky. Dne 14. 7. 2014 byla za účasti
ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře, 1. náměstka hejtmana PhDr. Aloise
Mačáka, MBA a ředitele ŘSD Správa Olomouc Ing. Martina Smolky,MBA stavba
zahájena. Dne 9. 10. 2014 byla za účasti 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje
PhDr. Aloise Mačáka, MBA, ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře a ředitele
Správy Olomouc ŘSD Ing. Martina Smolky, MBA slavnostně otevřena nově
vybudovaná křižovatka.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 byly nové okružní křižovatky vybudovány na silnici č. III/44317 ve Velké
Bystřici, dále na silnicích č. II/366 a II/150A v Prostějově na Přikrylově náměstí, dále
na silnici č. III/36916 v Šumperku na ulici Temenická.
Olomoucký kraj dále zahájil přípravu okružních křižovatek na silnicích č. III/44613,
III/4468 Štěpánov – Březce, dále na silnicích č. II/449, III/4498, MK v Litovli ulice
Uničovská a Loštická. Město Prostějov zpracovalo projektovou dokumentaci na
výstavbu okružní křižovatky na silnicích č. II/433, II/150, III/37766 v Prostějově na
Poděbradově náměstí.
ŘSD ČR vybudovalo v roce 2015 na silnici III/0462 před obcí Brodek u Prostějova ve
směru z Olomouce, okružní křižovatku v rámci výstavby nového napojení silnice R46.
Plnění za I. pololetí 2016
Na rok 2016 není plánována výstavba okružních křižovatek, pokračuje však jejich
projektová příprava.
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5.

Zdravotnictví

Budeme usilovat o dostupnou a kvalitní zdravotní péči na území kraje a ve spolupráci
s poskytovateli a plátci zdravotní péče naplňovat potřeby pacientů.
Naší prioritou je:
1. podílet se na zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany kraje
2. usilovat o udržení optimální struktury akutní i následné lůžkové péče v krajských
nemocnicích
3. neprivatizovat žádná vlastní zdravotnická zařízení
4. zajistit další rozvoj a modernizaci odborných léčebných ústavů v Pasece
a Moravském Berouně
5. nadále zlepšovat kvalitu a dostupnost zdravotnické záchranné služby
6. investovat minimálně 100 mil. Kč ročně do rozvoje našich nemocnic a ústavů
7. pokračovat ve finanční podpoře dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků
8. podporovat Fakultní nemocnici v Olomouci v její
specializované péče a výuky zdravotnického personálu

roli

centra

vysoce

9. ve spolupráci s Českým červeným křížem podporovat a dále rozvíjet projekty
dobrovolného dárcovství krve v Olomouckém kraji
ad 1) podílet se na zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany kraje
Olomoucký kraj usiluje o to, aby byla kvalitní zdravotní péče dostupná občanům
celého regionu. Krajský úřad zajišťuje lékařskou pohotovostní službu na celém území
kraje, vydává oprávnění poskytovatelům zdravotních služeb, šetří stížnosti proti
postupu poskytovatelů při poskytování zdravotních služeb, provádí kontroly
poskytovatelů zdravotních služeb a pravidelně spolupracuje se zdravotními
pojišťovnami a profesními organizacemi při tvorbě sítě poskytovatelů zdravotních
služeb ve všech oborech zdravotní péče.
Plnění za rok 2013
Představenstvo Nemocnice Olomouckého kraje, a. s., (NOK) sleduje a projednává
každoročně s vedením Středomoravské nemocniční, a. s., (SMN) rozsah
poskytovaných zdravotních služeb a koncepci zdravotní péče v nemocnicích
v Prostějově, Přerově a Šternberku.
Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a profesními organizacemi se krajský úřad
aktivně podílí na tvorbě sítě poskytovatelů zdravotních služeb, zejména
vyhlašováním a organizováním výběrových řízení na poskytovatele zdravotních
služeb. V rámci svých kompetencí usiluje kraj o zajištění dostupné a kvalitní
zdravotní péče pro občany kraje. Šetří stížnosti na problémy při poskytování
zdravotních služeb, provádí kontroly poskytovatelů zdravotních služeb, podporuje
další vzdělávání zdravotnických pracovníků zejména v méně atraktivních lokalitách,
zajišťuje činnost zdravotnické záchranné služby, zajišťuje lékařskou pohotovostní
službu.
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V rámci Dotačního programu Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence
pro rok 2013 byly z rozpočtu Olomouckého kraje poskytnuty dotace ve výši
2.500.000 Kč, a to 14 službám pro občany ohrožené zneužíváním návykových látek
a hazardním hraním. V roce 2013 Olomoucký kraj také poskytl částku 6,1 mil. Kč
na zajištění činnosti záchytné stanice ve Vojenské nemocnici v Olomouci.
Plnění za rok 2014
Představenstvo Nemocnice Olomouckého kraje, a. s., (NOK) pokračuje i v roce 2014
v jednáních s vedením Středomoravské nemocniční a.s. (SMN) o rozsahu
zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích v Prostějově, Přerově a Šternberku
a o koncepci zdravotní péče v těchto zařízeních na další období.
Krajský úřad zajišťuje lékařskou pohotovostní službu na celém území kraje a to
v těchto zařízeních: ve Fakultní nemocnici Olomouc za 3.000 tis. Kč, ve
Středomoravské nemocniční a. s. za 6.264 tis. Kč, v Nemocnici Hranice za 333 tis.
Kč, zubní LPS na Šumpersku a Jesenicku za 309 tis. Kč a vánoční lékárenskou
pohotovostní službu za 16 tis. Kč.
Olomoucký kraj každoročně přispívá na činnost protitoxikomanické a protialkoholní
záchytné stanice ve Vojenské nemocnici v Olomouci. V roce 2014 podpořil její
činnost částkou 6.099 tis. Kč.
V oblasti protidrogové prevence byly pro rok 2014 z rozpočtu Olomouckého kraje
poskytnuty dotace v celkové výši 2.500 tis. Kč na služby pro občany ohrožené
zneužíváním návykových látek a hazardním hraním. Byly podpořeny organizace ve
všech 5 okresech Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj podporoval také v roce 2014 preventivní programy na podporu zdraví
obyvatel Olomouckého kraje. V 1. pololetí byla dokončena realizace projektu
Prevence vadného držení těla, která byla zahájena v roce 2013 v rámci programu
Zdraví 21. Další dva projekty zaměřené na preventivní aktivity na podporu zdraví byly
zahájeny v roce 2014. Oba projekty byly realizovány ve spolupráci s Krajskou
hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci v rámci programu
Zdraví 2020. Jejich cílem je rozšířit povědomí dětí o správné výživě a seznámit je se
správnými návyky v oblasti prevence pohlavně přenosných chorob. Jedná se
o projekty „Putování za zdravým jídlem Olomouckým krajem“ a „Buď HIV negativní,
chraň si svůj život“. Celkem bylo v roce 2014 na preventivní programy na podporu
zdraví poskytnuto z rozpočtu Olomouckého kraje 94 tis. Kč.
V roce 2014 schválila Rada Olomouckého kraje finanční podporu šesti významných
projektů v oblasti zdravotnictví v celkové výši 1.080 tis. Kč. Dále bylo podpořeno
10 žádostí o příspěvek do 25 tis. Kč v celkové výši 240 tis. Kč.
Plnění za rok 2015
Představenstvo Nemocnice Olomouckého kraje, a. s., (NOK) pokračovalo i v roce
2015 v jednáních s vedením Středomoravské nemocniční a.s. (SMN) o rozsahu
zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích v Prostějově, Přerově a Šternberku
a o koncepci zdravotní péče v těchto zařízeních na další období. Vedení
Olomouckého kraje a vedení SMN podepsaly v tomto roce dodatek o navyšování
nájmu za pronájem nemocnic.
Krajský úřad zajišťoval i v roce 2015 lékařskou pohotovostní službu, a to v Olomouci
(ve Fakultní nemocnici Olomouc), v Prostějově, Přerově a Šternberku
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(Středomoravská nemocniční a. s.), v Šumperku a Jeseníku (Zdravotnická záchranná
služba Olomouckého kraje), v Hranicích (Nemocnice Hranice a.s.), zubní lékařskou
pohotovostní službu na Šumpersku a Jesenicku a lékárenskou pohotovostní službu
v době vánočních svátků, na tyto lékařské pohotovostní služby bylo vynaloženo cca
12,7 mil. Kč.
V roce 2015 kraj vyhlásil zadávací řízení na zajištění lékařských pohotovostních
služeb pro dospělé, děti a dorost a v oboru zubní lékařství v Olomouci, v rámci těchto
řízení byly uzavřeny nové smlouvy na uvedené pohotovostní služby pro období od
1. 1. 2016.
Olomoucký kraj každoročně přispívá na činnost protitoxikomanické a protialkoholní
záchytné stanice ve Vojenské nemocnici v Olomouci. V roce 2015 opět podpořil její
činnost částkou 6,1 mil. Kč.
V oblasti protidrogové prevence byly i v roce 2015 v rámci „Dotačního programu
Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence“ z rozpočtu Olomouckého kraje
poskytnuty dotace v celkové výši 2,5 mil. Kč. Tyto dotace byly určeny organizacím a
jejich službám pro občany ohrožené zneužíváním návykových látek a hazardním
hraním ve všech 5 regionech Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj podporoval v roce 2015 v rámci programu Zdraví 2020 preventivní
aktivity na podporu zdraví obyvatel Olomouckého kraje. Projekty byly realizovány ve
spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci a
navazovaly na aktivity zahájené v roce 2014. Jednalo se o projekty „Buď HIV
negativní, chraň si svůj život“ a „Jíme zdravě, pestře, hravě“. Oba projekty jsou
zaměřeny na děti ze základních škol. Jejich cílem je seznámit děti se správnými
návyky v oblasti prevence pohlavně přenosných chorob a rozšířit jejich povědomí
o správné výživě. V roce 2015 bylo na tyto preventivní programy poskytnuto
z rozpočtu Olomouckého kraje 0,2 mil. Kč.
V roce 2015 schválila Rada Olomouckého kraje finanční podporu tří významných
projektů v oblasti zdravotnictví v celkové výši 1,05 mil. Kč. Dále bylo podpořeno
11 žádostí o příspěvek do výše 25 tis. Kč v celkové částce 0,18 mil. Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
Představenstvo Nemocnice Olomouckého kraje, a. s., (NOK) pokračovalo i v prvním
pololetí roku 2016 v jednáních s vedením Středomoravské nemocniční a.s. (SMN) o
rozsahu zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích v Prostějově, Přerově a
Šternberku a o koncepci zdravotní péče v těchto zařízeních na další období.
Olomoucký kraj usiluje o to, aby byla kvalitní zdravotní péče dostupná občanům
celého regionu, a to mimo jiné i zajištěním lékařské pohotovostní služby (LPS). Od
1. 1. 2016 byly uzavřeny nové smlouvy s Fakultní nemocnicí Olomouc na zajištění
LPS pro dospělé, pro děti a dorost a v oboru zubní lékařství ve městě Olomouci.
V Prostějově, Přerově a Šternberku je LPS zajišťována prostřednictví SMN,
v Šumperku a v Jeseníku prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje a v Hranicích prostřednictvím Nemocnice Hranice a.s. Zubní LPS
na Šumpersku a Jesenicku zajišťuje kraj ve spolupráci s Oblastním sdružením České
stomatologické komory v Šumperku prostřednictvím privátních lékařů. Na zajištění
LPS Olomoucký kraj měsíčně vynakládá cca 1,3 mil. Kč.

-101-

Olomoucký kraj každoročně přispívá na činnost protitoxikomanické a protialkoholní
záchytné stanice ve Vojenské nemocnici v Olomouci. V prvním pololetí roku 2016
opět podpořil její činnost částkou cca 3 mil. Kč.
Olomoucký kraj podporuje i v roce 2016 v rámci programu Zdraví 2020 preventivní
aktivity na podporu zdraví obyvatel Olomouckého kraje. Ve spolupráci s Krajskou
hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci byla v 1. pololetí 2016
zahájena realizace zdravotně-preventivního programu, jehož součástí jsou projekty
„Buď HIV negativní, chraň si svůj život“ a „Jíme zdravě, pestře, hravě“. Oba projekty
jsou zaměřeny na děti ze základních škol a navazují na aktivity zahájené v roce
2015. Cílem projektů je rozšířit povědomí dětí o správných návycích v oblasti
prevence pohlavně přenosných chorob a zaměřit správným směrem jejich způsob
stravování. Na rok 2016 byla na zdravotně-preventivní programy poskytnuta
z rozpočtu Olomouckého kraje částka 0,2 mil. Kč.
V roce 2016 vyhlásil Olomoucký kraj poprvé dotační program v na podporu zdraví a
zdravého životního stylu. Program zahrnuje čtyři dotační tituly, ve kterých mohli
žadatelé v průběhu ledna a února 2016 požádat o podporu na projekty z oblasti
zdravotně-preventivních aktivit. Bylo posouzeno celkem 58 žádostí, přičemž
vyhověno bylo 31 žadatelům, kteří splnili podmínky dotačního programu. Mezi
příjemce bylo rozděleno více než 1,56 mil. Kč.
V prvním pololetí roku 2016 byl opět vyhlášen dotační program pro oblast
protidrogové prevence pro rok 2016 s pěti dotačními tituly. Celková částka ve výši
2,5 mil. Kč je určena organizacím a jejich službám pro občany ohrožené zneužíváním
návykových látek a hazardním hraním.
V prvním pololetí roku 2016 byl opět vyhlášen dotační program pro vzdělávání ve
zdravotnictví v roce 2016.
Olomoucký kraj dále podpořil v tomto pololetí částkou cca 2,33 mil. Kč tři individuální
žádosti týkající se oblasti zdravotnictví.
ad 2) usilovat o udržení optimální struktury akutní i následné lůžkové péče
v krajských nemocnicích
Plnění za rok 2013
Představenstvo Nemocnice Olomouckého kraje, a. s., (NOK) sleduje a projednává
každoročně s vedením Středomoravské nemocniční, a. s., (SMN) rozsah
poskytovaných zdravotních služeb a koncepci zdravotní péče v nemocnicích
v Prostějově, Přerově a Šternberku v návaznosti na Návrh střednědobého rozvoje
jednotlivých medicínských oborů SMN na období 2009 až 2013 a v návaznosti na
Podnikatelský záměr SMN na léta 2011 až 2015, které představenstvo NOK
projednalo v předešlých letech. Ve výročních zprávách SMN jsou poskytovány
podrobné informace o činnosti jednotlivých odborností. Lze konstatovat,
že v uvedených nemocnicích maximálně usilují o poskytování kvalitní zdravotní péče.
Struktura akutní lůžkové péče v pronajatých nemocnicích v Prostějově, Přerově
a Šternberku je zachována v potřebném rozsahu. V odbornosti urologie došlo
s ohledem na vyšší kvalitu a efektivitu ke koncentraci lůžkové péče do nemocnice
Přerov a v odbornosti otorinolaryngologie do nemocnice Prostějov. Ambulantní péče
v obou oborech zůstala v obou nemocnicích.
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Plnění za rok 2014
Významným poskytovatelem akutní i následné lůžkové péče zůstává v Olomouckém
kraji Středomoravská nemocniční a.s. (SMN) prostřednictvím nemocnic v Prostějově,
Přerově a ve Šternberku. Struktura akutní lůžkové péče je v těchto nemocnicích
zachována v potřebném rozsahu a kvalitě. V současné době zpracovává SMN
koncepci na další období 2015 - 2020. Na základě parametrů definovaných
Ministerstvem zdravotnictví ČR byla SMN zařazena mezi poskytovatele návazné
péče, u kterých je zvažována finanční podpora z Evropských fondů.
Plnění za rok 2015
Středomoravská nemocniční a.s. (SMN) zůstala i v roce 2015 prostřednictvím
nemocnic v Prostějově, Přerově a ve Šternberku významným poskytovatelem akutní
i následné lůžkové péče v Olomouckém kraji. SMN předložila koncepci jejího dalšího
vývoje v letech 2015 až 2020, kterou projednala Rada Olomouckého kraje. Struktura
akutní lůžkové péče je v těchto nemocnicích i nadále zachována v potřebném
rozsahu a kvalitě. Na základě parametrů definovaných Ministerstvem zdravotnictví
ČR byla SMN zařazena mezi poskytovatele návazné péče.
Plnění za I. pololetí 2016
Středomoravská nemocniční a.s. zůstává prostřednictvím nemocnic v Prostějově,
Přerově a Šternberku i nadále významným poskytovatelem akutní i následné lůžkové
péče v Olomouckém kraji. Struktura akutní lůžkové péče je v těchto nemocnicích
zachována v potřebném rozsahu a kvalitě.
ad 3) neprivatizovat žádná vlastní zdravotnická zařízení
Plnění za rok 2013, 2014, 2015 a I. pololetí 2016
K žádné privatizaci v uplynulých letech nedošlo ani nebyla zahájena jakákoli opatření
k přípravě na ni.
ad 4) zajistit další rozvoj a modernizaci odborných léčebných ústavů v Pasece
a Moravském Berouně
Plnění za rok 2013
V Odborném léčebném ústavu Paseka, příspěvková organizace, byl pořízen
analyzátor za 1,7 mil. Kč a proběhlo zateplení budov v hodnotě 5,3 mil. Kč.
V Odborném léčebném ústavu neurologicko-geriatrickém Moravský Beroun,
příspěvková organizace, byla dokončena úprava oddělení pro dlouhodobou
intenzivní ošetřovatelskou péči v hodnotě 1,1 mil. Kč a byly zakoupeny 4 vozíky pro
převoz stravy včetně tabletů za 800 tis. Kč.
V Odborném léčebném ústavu neurologicko-geriatrickém Moravský Beroun,
příspěvková organizace, byl připraven k realizaci projekt Komplexní program
modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun.
Plnění za rok 2014
Na základě auditu příspěvkových organizací Olomouckého kraje bylo v roce 2014
připraveno sloučení obou odborných léčebných ústavů, a to s účinností od
1. 1. 2015.
-103-

Hlavním důvodem sloučení je dosažení jednotného řízení obou organizací, což
povede k optimalizaci využití lůžkového fondu (vyšší obložnost) i k lepšímu využití
zdravotnického a obslužného personálu (vyšší flexibilita a mobilita). Sloučení by také
mělo přinést efektivnější využití majetku kraje. Sloučená organizace bude silnějším
partnerem pro vyjednávání, obchody budou ve vyšších objemech.
V Odborném léčebném ústavu Paseka, příspěvkové organizaci, byl zakoupen
fibrobronchoskop, motodlaha, židle zvedací s váhou, zvedák pacientů, lůžko
Multicate, sprchovací vozík 2 ks, myčka podložních mís, nájezdová váha,
konvektomat, robot univerzální za 1.620 tis. Kč.
Odbornému léčebnému ústavu Paseka, příspěvkové organizaci, byla poskytnuta
půjčka z EIB na předfinancování projektu „Realizace úspor tepla zateplením budov
OLÚ Paseka“ ve výši 6.500 tis. Kč.
V Odborném léčebném ústavu neurologicko-geriatrickém Moravský Beroun,
příspěvková organizace, byly zakoupeny 3 vozíky pro převoz stravy včetně tabletů za
269 tis. Kč a mixér do kuchyně pro přípravu stravy pacientům za 131 tis. Kč.
V odborném léčebném ústavu Moravský Beroun se připravuje realizaci provedení
rekonstrukce části prostor, která má být spolufinancována z tzv. švýcarských fondů.
Odbornému léčebnému ústavu neurologicko-geriatrickému Moravský Beroun,
příspěvkové organizaci, byla poskytnuta půjčka EIB na financování projektu
„Modernizace lůžek v OLÚ Moravský Beroun“ ve výši 5.950 tis. Kč.
Oba odborné léčebné ústavy byly na rok 2014 pověřeny službou obecného
hospodářského zájmu.
Plnění za rok 2015
V Odborném léčebném ústavu Paseka, příspěvkové organizaci, (OLÚ) došlo
v důsledku sloučení dříve samostatných ústavů v Pasece a v Moravském Berouně
k uplatnění synergických a úsporných efektů, které celkově vedly k úsporám
v nákladech organizace. Tyto takto získané finanční prostředky byly použity na
stabilizaci personální situace, pořízení nových zdravotnických přístrojů a na stavební
investice.
V OLÚ byl zakoupen nemocniční informační systém, terminálový server, software pro
sledování stravy, rehabilitační chodník, myčky podložních mís, vybavení kuchyně a
prádelny, osobní automobil, zahradní technika za celkových 4,9 mil. Kč.
Dále bylo v OLÚ provedeno zateplení budovy A, byly realizovány úpravy zahrady
v Pasece, v Moravském Berouně byla započata modernizace lůžek, oprava soklu
pavilonu 1, rekonstrukce prádelny na spisovnu za celkových 5,56 mil. Kč.
V roce 2015 byly zahájeny investiční akce „Komplexní program modernizace
geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun“ s předpokládanými náklady
32 053 tis. Kč a „Odborný léčebný ústav Paseka Budova "C" I. etapa, 1. část nástavba oddělení izolace pro pacienty TBC nad kinosálem“ s předpokládanými
náklady 23 481 tis. Kč
OLÚ byl i na rok 2015 pověřen službou obecného hospodářského zájmu.
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Olomoucký kraj se v roce 2015 zapojil do výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR na
podporu regionálního zdravotnictví. Pro OLÚ bylo přihlášeno 6 projektů v celkové
výši 48,13 mil. Kč, z toho spoluúčast kraje je 9,63 mil. Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
V OLÚ probíhají tři významné stavební investiční akce „Komplexní program
modernizace geriatrického oddělení OLÚ Moravský Beroun“, „Rekonstrukce budovy
C v OLÚ Paseka - I. Etapa - Část I“ a „Vybudování plynových kotelen pro výrobu
tepla a TUV pro pracoviště Moravský Beroun“. Za I. pololetí roku 2016 bylo
proinvestováno cca 25 mil. Kč.
Dále byl realizován nákup zdravotnických přístrojů se spolufinancováním
od Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) za celkových cca 5,1 mil. Kč. Spoluúčast
zřizovatele činila cca 1,4 mil. Kč a dotace od MZ ČR cca 3,7 mil. Kč. Jednalo se o
částečnou digitalizaci rentgenu radiologického pracoviště OLÚ Paseka a pracoviště
Moravský Beroun, o dodávku 3 ks přenosných defibrilátorů s monitorem a o nákup
dorozumívacího zařízení sestra-pacient.
ad 5) nadále zlepšovat kvalitu a dostupnost zdravotnické záchranné služby
Plnění za rok 2013 a 2014
Stálou dostupnost ZZS zajišťuje kraj pravidelnou aktualizací plánu pokrytí území
kraje výjezdovými základnami ZZS, který byl schválen v roce 2013. V plánu pokrytí je
stanoven počet a rozmístění výjezdových základen ZZS v závislosti na
demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí
tak, aby byla každá obec z nejbližší výjezdové základny dosažitelná v dojezdové
době do 20 minut. Na území OK je umístěno 5 územních odborů (Olomouc,
Prostějov, Přerov, Šumperk, Jeseník) a 15 výjezdových základen ZZS a letecká ZZS.
V místech s obtížnou dosažitelností z výjezdové základny na území kraje je smluvně
zajištěno poskytování zdravotnické záchranné služby z území sousedních krajů.
Jako každoročně byla Zdravotnickou záchrannou službou OK (ZZS OK) zakoupena
sanitní vozidla, v roce 2013 3 ks za celkových 5.700 tis. Kč a v roce 2014 2 ks za
4.000 tis. Kč.
V roce 2014 pak byly ještě nakoupeny 2 ks nosítek do sanitních vozidel za 275 tis.
Kč, tablety (počítače) do sanitních vozidel za 3.056 tis. Kč, aktivní prvky sítí za
314 tis. Kč.
Od roku 2013 je ZZS OK poskytována dotace na krizovou připravenost a řešení
mimořádných událostí Ministerstvem zdravotnictví ČR. Čerpání těchto neinvestičních
prostředků bylo v roce 2013 ve výši 3.705 tis. Kč a v roce 2014 ve výši 6.364 tis. Kč.
ZZS OK byla na rok 2014 pověřena službou obecného hospodářského zájmu.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 byla schválena pravidelná aktualizace Plánu pokrytí území
Olomouckého kraje výjezdovými základnami ZZS, ve kterém je stanoven počet a
rozmístění výjezdových základen ZZS v závislosti na demografických, topografických
a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby byla každá obec z nejbližší
výjezdové základny dosažitelná v dojezdové době do 20 minut. Na území OK je
umístěno 5 územních odborů (Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Jeseník),
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15 výjezdových základen ZZS a letecká ZZS. V místech s obtížnou dosažitelností
z výjezdové základny na území kraje je smluvně zajištěno poskytování zdravotnické
záchranné služby z území sousedních krajů.
V roce 2015 byla pro ZZS OK na výjezdovém stanovišti nemocnice Šternberk
zrealizována plynovodní přípojka za 1 mil. Kč.
ZZS OK byla v roce 2015 poskytnuta finanční investiční dotace Ministerstva
zdravotnictví ČR na krizovou připravenost. Dotace ve výši 2,8 mil. Kč, spoluúčast
zřizovatele ve výši 0,7 mil. Kč a vlastní zdroje ZZS OK ve výši 0,67 mil. Kč byly
použity na nákup investičních prostředků v celkové výši 4,17 mil. Kč. Jednalo se o
dovybavení výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci automatickým systémem pro
kompresi hrudníku v počtu 10 ks a o doplnění vybavení organizace pro řešení
události s výskytem nebezpečné nákazy nákupem biovaků v počtu 2 ks.
Ministerstvo zdravotnictví ČR dále poskytlo na krizovou připravenost neinvestiční
dotaci ve výši 3,56 mil. Kč, která byla v průběhu roku 2015 použita na vzdělávání,
prohlubování kvalifikace zaměstnanců výjezdových skupin a zdravotnického
operačního střediska ZZS OK a doplnění potřebného vybavení pro řešení
mimořádných událostí s hromadným postižením zdraví.
V rámci Krajského standardizovaného projektu financovaného z prostředků EU ve
výši 26,5 mil. Kč a za spoluúčasti Olomouckého kraje ve výši 8,2 mil. Kč byla
provedena modernizace zdravotnického operačního střediska včetně užívaného
vybavení a pořízení nového HW a SW s cílem optimalizace operačního řízení
výjezdových skupin ZZS OK a prohloubení spolupráce s operačními středisky
ostatních složek integrovaného záchranného systému.
V rámci Integrovaného operačního programu byl na ZZS OK v roce 2015 realizován
projekt „Zajištění služby výměny dat ZZ kraje se systémy IZS“ z prostředků EU ve
výši 4,1 mil. Kč za spoluúčasti Olomouckého kraje ve výši 0,7 mil. Kč., který
zprostředkovává přenos strukturované dokumentace daného pacienta ze
spolupracujících nemocničních informačních systémů do aplikace výjezdové skupiny
ZZS OK pro podporu rozhodovacích procesů o léčbě pacienta. Přenos veškerých dat
probíhá za definovaných pravidel tak, aby nedošlo k úniku citlivých dat.
ZZS OK z vlastních zdrojů pořídila referentské vozidlo za 0,3 mil. Kč.
V průběhu roku 2015 byla mezi Českou kanceláří pojistitelů a ZZS OK podepsána
smlouva o poskytnutí finančních prostředků z Fondu zábrany škod ve výši
2,22 mil. Kč. Ve vazbě na aktuální provozní potřeby organizace byly z těchto
prostředků pořízeny pneumatiky k sanitním vozidlům a ochranné osobní pracovní
pomůcky, konkrétně se jednalo o zimní obuv pro zaměstnance.
ZZS OK byla i na rok 2015 pověřena službou obecného hospodářského zájmu.
Olomoucký kraj se v roce 2015 zapojil do výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR na
podporu regionálního zdravotnictví. Pro ZZS OK bylo přihlášeno 5 projektů v celkové
výši 4,8 mil. Kč, z toho spoluúčast kraje je 0,96 mil. Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
V 1. pololetí 2016 byla schválena dílčí aktualizace Plánu pokrytí území Olomouckého
kraje výjezdovými základnami ZZS. Aktualizace se týkala výjezdových základen v
Šumperku, Zábřehu a Prostějově a byla provedena tak, aby poskytování zdravotních
služeb bylo více efektivní. V plánu pokrytí je stanoven počet a rozmístění
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výjezdových základen ZZS v závislosti na demografických, topografických a
rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby byla dojezdová doba
do každé obce Olomouckého kraje maximálně 20 minut. Na území OK je umístěno
5 územních odborů (Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Jeseník) a
15 výjezdových základen ZZS. V místech s obtížnou dosažitelností z výjezdové
základny na území kraje je smluvně zajištěno poskytování zdravotnické záchranné
služby z území sousedních krajů.
Z prostředků zřizovatele byly v prvním pololetí roku 2016 nakoupeny 3 sanitní vozy
za celkových 9,14 mil. Kč. Dále byl realizován nákup zdravotnických přístrojů se
spolufinancováním od Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) za celkových cca
3,1 mil. Kč. Spoluúčast zřizovatele činila cca 0,6 mil. Kč a dotace od MZ ČR cca
2,5 mil. Kč. Jednalo se o nákup telefonní ústředny, VPN koncentrátory, centrální
datové úložiště a centrálního logovacího systému. V I. pololetí 2016 byla provedena i
instalace vzduchotechniky do garáží na ulici Aksamitova v Olomouci za cca 0,1
mil. Kč. Realizace výstavby náhradního zdroje elektrické energie včetně přemístění
hlavního elektrického rozvaděče ZZS OK Hněvotínská Olomouc probíhá.
V souvislosti s novým výběrovým řízením na zajištění letadel pro leteckou
zdravotnickou záchrannou službu (LZZS), které zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví
ČR, vzniká otázka, jakou podobu bude mít další fungování LZZS v Olomouckém
kraji.
ad 6) investovat minimálně 100 mil. Kč ročně do rozvoje našich nemocnic a ústavů
Plnění za rok 2013
V roce 2013 činila hodnota investic v rámci nemocnic v Prostějově, Přerově
a Šternberku celkem 40 mil. Kč do vybavení, a to zejména do přístrojové techniky.
Další investice v uvedených nemocnicích v roce 2013 se týkají rekonstrukce
a modernizace nemovitého majetku, v nemocnici Prostějov šlo o rekonstrukci JIP
interního oddělení a zřízení centra sportovní medicíny, v nemocnici Přerov se jednalo
o rekonstrukci vstupu do pavilonu operačních oborů a modernizace pavilonu
operačních oborů, v nemocnici Šternberk šlo o rekonstrukci porodnice a výtahu na
dialýze. Celková hodnota uvedených investic činila 66,1 mil. Kč.
V odborných léčebných ústavech byly v roce 2013 realizovány investice (blíže v bodě
4.) v Pasece zateplení budov v hodnotě 5,3 mil. Kč a v Moravském Berouně úprava
oddělení DIOP v hodnotě 1,1 mil. Kč a zakoupeny vozíky pro převoz stravy
za 0,8 mil. Kč.
Celkem se tedy jedná o částku 113,3 mil. Kč na investice v nemocnicích a ústavech
Olomouckého kraje.
Plnění za rok 2014
V průběhu 2014 bylo investováno v rámci SMN 26,2 mil. Kč do nákupu přístrojové
zdravotnické techniky a 109,9 mil Kč do nemovitého majetku (rekonstrukce JIP
interny a rekonstrukce výtahu v Nemocnici Prostějov, modernizace pavilonu
operačních oborů, vstupy do pavilonu operačních oborů, pavilon pro matku a dítě,
rekonstrukce koupelen a WC v pavilonu LDN, realizace energeticky úsporných
opatření na pavilonu LDN, realizace energeticky úsporných opatření na pavilonu
interních oborů v Nemocnici Přerov, rekonstrukce výtahu na oddělení dialýzy,
výměna oken včetně žaluzií v pavilonu SVLS, rozvody vody, topení a výměna
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radiátorů v pavilonu LDN, rekonstrukce porodnice, realizace energeticky úsporných
opatření na pavilonu LDN v Nemocnici Šternberk). Do nemocnic bylo v roce 2014
celkem investováno 136,1 mil. Kč.
Dále Olomoucký kraj dále investoval 6,5 mil. Kč do staveb (zateplení budov B, C a D
OLÚ Paseka) a 1,9 mil. Kč do zdravotnického a provozního vybavení v odborných
ústavech Paseka a Moravský Beroun.
Celkem bylo v roce 2014 investováno do rozvoje nemocnic a ústavů částka
144,5 mil. Kč.
Plnění za rok 2015
V průběhu 2015 bylo investováno do nemocnic v rámci SMN 58,8 mil. Kč do nákupu
přístrojové zdravotnické techniky a 38,03 mil. Kč do nemovitého majetku (parkoviště
v areálu nemocnice, vybudování dětské jednotky pro dlouhodobou péči, LDN ochozy,
rekonstrukce neurologie, rekonstrukce rehabilitace, rekonstrukce topného kanálu v
Nemocnici Prostějov, odstavné plochy u lékárny a RDG, stavební úpravy
v souvislosti s realizací projektu modernizace pavilonu RDG, magnetická rezonance
v Nemocnici Přerov, rekonstrukce porodnice, rekonstrukce rozvodů gynekologie v
Nemocnici Šternberk).
 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Parkoviště v areálu nemocnice
 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - LDN – ochozy
 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Rekonstrukce rehabilitace
 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Rekonstrukce topného kanálu
 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Stavební úpravy budov HTO a interny v
souvislosti s realizací projektu "modernizace pavilonu RDG"
 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Gynekologie - rekonstrukce rozvodů
vody, koupelen, WC
 SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Magnetická rezonance
Do nemocnic bylo v roce 2015 celkem investováno 96,8 mil. Kč.
Prostřednictvím dotací z ROP SM byla realizována investiční akce „Nemocnice
Přerov - modernizace pavilonu radiodiagnostiky“ s celkovými náklady 41 004 tis. Kč.
Dále bylo investováno z rozpočtu OK 7 278 tis. Kč na investiční akci „DCP Šumperk Výtah, přístavba a půdní rekonstrukce“ a 1 135 tis. Kč na „Zdravotnická záchranná
služba OK, výjezdové stanoviště Šternberk, Plynovodní přípojka, změna zdroje tepla“
Olomoucký kraj se v roce 2015 zapojil do výzvy Ministerstva zdravotnictví ČR na
podporu regionálního zdravotnictví. Pro nemocnice SMN byly přihlášeny 4 projekty
v celkové výši 9,57 mil. Kč, z toho spoluúčast kraje je 1,91 mil. Kč.
Situace v ústavech je popsána samostatně v bodě 4.
Celkem byla v roce 2015 investována do rozvoje nemocnic a ústavů částka
108,34 mil. Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
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V průběhu I. pololetí 2016 bylo investováno do nemocnic v rámci SMN cca 30 mil. Kč
do nákupu přístrojové zdravotnické techniky a cca 24 mil. Kč do nemovitého majetku
(rekonstrukce rehabilitace v Nemocnici Prostějov a magnetická rezonance v
Nemocnici Přerov).
Dále byl realizován nákup zdravotnických přístrojů se spolufinancováním od
Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) za celkových 9,19 mil. Kč. Spoluúčast
zřizovatele činila 1,91 mil. Kč a dotace od MZ ČR 7,28 mil. Kč. Jednalo se o obnovu
dialyzačních monitorů, obnovu endoskopů, obnovu laparoskopické věže a obnovu
echokardiografického přístroje.
Do nemocnic bylo tedy v I. pololetí 2016 investováno celkem cca 63 mil. Kč.
ad 7) pokračovat ve finanční podpoře dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků
Plnění za rok 2013
V rámci Dotačního programu Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok
2013 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje poskytnutí čtyř dotací
na vzdělávání lékařů pro získání specializované způsobilosti v oboru všeobecné
praktické lékařství v celkové výši 400 tis. Kč. Také pomocí uvedených dotací, které
byly poskytovány i v předešlých letech se daří v Olomouckém kraji udržovat relativně
příznivý počet praktických lékařů, kteří jinak v celorepublikovém počtu scházejí.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 byl opět vyhlášen Dotační program Olomouckého kraje pro oblast
zdravotnictví, pro který schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje částku 500 tis. Kč
na vzdělávání lékařů pro získání specializované způsobilosti. Čerpáno bylo
275 tis. Kč pro Oční ordinaci Ottlens. Příjemce dotace vrátil v prosinci 2014 celou
částku zpět na účet OK z důvodu nedodržení podmínek jejího poskytnutí.
Plnění za rok 2015
Jako každoročně v předchozích letech byl opět vyhlášen Dotační program
Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví na rok 2015, pro který schválilo
Zastupitelstvo Olomouckého kraje částku 0,85 mil. Kč na vzdělávání lékařů. Čerpáno
bylo 0,28 mil. Kč pro přípravu všeobecného praktického lékaře ve Šternberku.
Plnění za I. pololetí 2016
I v tomto roce byl vyhlášen Dotační program Olomouckého kraje pro oblast
zdravotnictví na rok 2016, pro který schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje
částku cca 0,85 mil. Kč na vzdělávání lékařů. Termín pro podávání žádostí o dotaci
je 29. 7. 2016.
ad 8) podporovat Fakultní nemocnici v Olomouci v její roli centra vysoce
specializované péče a výuky zdravotnického personálu
Plnění za rok 2013, 2014, 2015 a I. pololetí 2016
Olomoucký kraj se staví za fungování Fakultní nemocnice Olomouc jako vysoce
specializovaného centra, které spolupracuje s dalšími nemocnicemi v kraji zejména
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v oblasti návazné péče
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ad 9) ve spolupráci s Českým červeným křížem podporovat a dále rozvíjet projekty
dobrovolného dárcovství krve v Olomouckém kraji
Plnění za rok 2013
Pro podporu dárcovství krve obdržel Oblastní spolek Českého červeného kříže
v roce 2013 příspěvek ve výši 200.000 Kč na uspořádání následujících akcí:
 celokrajské
předání
Zlatých
křížů
Českého
červeného
kříže
dárcům z Olomouckého kraje, akce se konala dne 23. 5. 2013 (Klášterní
Hradisko, Olomouc) a 8. 10. 2013 (UP – Konvikt, Olomouc);
 společenskou akci pro dárce z Olomouckého kraje za 100 odběrů,
 propagaci dárcovství krve, tisk materiálů, jejich distribuci a zveřejnění
po celém Olomouckém kraji,
 ocenění nových dárců krve v Olomouckém kraji – památka na první odběr,
 příspěvek na ocenění Zlatou medailí J. Jánského, akce se konala dne
25. 11. 2013 (Rytířský sál radnice, Olomouc)
Hejtman Olomouckého kraje se pravidelně účastní předávání ocenění dobrovolným
dárcům krve.
Plnění za rok 2014
Pro podporu dárcovství krve obdržel Oblastní spolek Českého červeného kříže
v roce 2014 příspěvek ve výši 200.000 Kč na uspořádání následujících akcí:
 celokrajské
předání
Zlatých
křížů
Českého
červeného
kříže
dárcům z Olomouckého kraje, které byly předány dne 29. 5. 2014. Další
předání Zlatých křížů se bude konat dne 30. 9. 2014,
 společenskou akci pro dárce z Olomouckého kraje za 100 odběrů,
 propagaci dárcovství krve, tisk materiálů, jejich distribuci a zveřejnění
po celém Olomouckém kraji,
 ocenění nových dárců krve v Olomouckém kraji – památka na první odběr,
 příspěvek na ocenění Zlatou medailí J. Jánského, které se uskutečnilo dne
19. 5. 2014,
 hejtman a náměstek hejtmana pro zdravotnictví se pravidelně účastní
předávání ocenění dobrovolným dárcům krve.
Plnění za rok 2015
Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc obdržel finanční příspěvek
z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 0,3 mil. Kč na organizační zajištění
následujících akcí:
 celokrajské
předání
Zlatých
křížů
Českého
červeného
dárcům z Olomouckého kraje,
 společenskou akci pro dárce z Olomouckého kraje za 100 odběrů,
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kříže

 propagaci dárcovství krve, tisk materiálů, jejich distribuci a zveřejnění
po celém Olomouckém kraji,
 ocenění nových dárců krve v Olomouckém kraji – památka na první odběr,
 ocenění Zlatou medailí J. Jánského, série kurzů první pomoci pro členy a
příslušníky složek integrovaného záchranného systému v Olomouckém kraji,
pracovníky veřejné správy a veřejnost.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj každoročně podporuje projekty týkající se dobrovolného dárcovství
krve. Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc, který v kraji zajišťuje
bezpříspěvkové dárcovství krve a oceňuje bezpříspěvkové dárce krve, obdržel na
základě individuální žádosti podané v 1. pololetí 2016 z rozpočtu Olomouckého kraje
finanční dotaci ve výši 0,3 mil. Kč. Dotace bude využita zejména na akce zaměřené
na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve, a to jak formou propagačních aktivit
vedoucích ke zvýšení informovanosti o významu bezpříspěvkového dárcovství krve a
ke zvýšení motivace obyvatel kraje k bezpříspěvkovému darování krve, tak formou
akcí, na kterých jsou oceňováni vícenásobní dárci krve. Tímto Olomoucký kraj
napomáhá ke zvyšování společenské vážnosti bezpříspěvkových dárců krve a ke
stabilizaci jejich počtu.
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6.

Sociální péče a rodina

V sociální oblasti se zaměříme především na pomoc dětem, rodinám, seniorům
a osobám se zdravotním handicapem.
Naší prioritou je:
1. udržet systém sociálních služeb, jejich kvalitu a dostupnost pro všechny občany
Olomouckého kraje
2. minimalizovat sociální vyloučení ohrožených skupin obyvatel v Olomouckém kraji
a podporovat jejich sociální začleňování
3. podporovat projekt Euroklíč, (zejména zvyšováním počtu míst osazených
Eurozámkem v Olomouckém kraji)
4. zvýšit kapacity sociálních služeb pro osoby s demencí na území Olomouckého
kraje
5. informovat veřejnost o problematice bezbariérovosti v Olomouckém kraji
6. pokračovat v pilotním projektu transformace pobytových sociálních služeb
a přispívat k podpoře humanizace sociálních služeb v Olomouckém kraji
7. připravit se na převzetí odpovědnosti za dotační řízení pro poskytovatele
sociálních služeb od státu
8. spolupodílet se na aktivitách souvisejících s transformací systému péče
o ohrožené děti na území Olomouckého kraje
9. napomáhat rozvoji prorodinných aktivit
v projektu Rodinný pas a Senior pas)

v Olomouckém

kraji

(pokračovat

10. pokračovat v podpoře aktivit směřujících k prevenci dalšího zadlužování občanů
Olomouckého kraje
11. podporovat projekty prevence kriminality a podporovat další programy
předcházející vzniku sociálně nežádoucích jevů v Olomouckém kraji
ad 1) udržet systém sociálních služeb, jejich kvalitu a dostupnost pro všechny občany
Olomouckého kraje
Plnění za rok 2013 a 2014
Zásadním strategickým dokumentem v oblasti sociálních služeb poskytovaných na
území Olomouckého kraje je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
v Olomouckém kraji, který obsahuje rámcové a specifické cíle a opatření zohledňující
potřebu udržení a rozvoje stávajících, případně vznik nových sociálních služeb dle
potřeb uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů služeb.
V průběhu let 2013 a 2014 se členové pracovních skupin věnovali implementaci cílů
a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro
roky 2011 - 2014, schváleného Zastupitelstvem Olomouckého kraje v roce 2010.
V rámci Individuálního projektu Podpora plánování sociálních služeb v Olomouckém
kraji, realizovaného od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014, byly naplňovány některé z cílů
stávajícího plánu, tj. zajištění návaznost sběru dat do aplikace benchmarking
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poskytovatelů sociálních služeb na území Olomouckého kraje, podpora vzdělávání,
metodická podpora a supervize s cílem zkvalitnit oblast komunitního plánování, a tím
udržení celého procesu plánování sociálních služeb. Od 1. 5. 2014 na tento projekt
navázal individuální projekt Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb
v Olomouckém kraji.
Jedním z výstupů tohoto projektu je i Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
v Olomouckém kraji pro roky 2015 – 2017 (dále jen Střednědobý plán 2015 – 2017),
schválený Zastupitelstvem Olomouckého kraje v září 2014. Navazuje na plány
předchozí, avšak v mnoha ohledech je inovativní a reaguje na změnu v systému
financování sociálních služeb od 1. 1. 2015 – přechod odpovědnosti za rozhodování
o výši dotace ze státního rozpočtu jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb
z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje. Na jeho sestavení se od počátku roku
2014 velmi intenzivně podíleli členové pracovních skupin z řad poskytovatelů,
uživatelů i zadavatelů sociálních služeb; zástupci obcí a obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností na území kraje a v neposlední řadě pracovníci odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Je založen na konsenzu všech
zainteresovaných stran a jeho nedílnou součástí je Akční plán rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji na rok 2015 (dále jen Akční plán). Obsahem Akčního
plánu je vymezení sítě sociálních služeb na území Olomouckého kraje, financované
v rámci disponibilních finančních prostředků na tento účel v roce 2015 a definování
optimálních nákladů na její zajištění. Střednědobý plán 2015 – 2017 a Akční plán
byly podkladem k žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok
2015.
Cíle a opatření Střednědobého plánu 2015 – 2017 pro jednotlivé cílové skupiny (Děti,
mládež a rodina, Osoby se zdravotním postižením, Senioři, Etnické menšiny
a cizinci, Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené a Osoby ohrožené návykovým
jednáním) jsou zaměřeny na oblasti, které nezaznamenávají odpovídající rozvoj
a dostupnost potřebných sociálních služeb na území Olomouckého kraje.
Při tvorbě Střednědobého plánu pro roky 2015 – 2017 byly využity výstupy z prognóz
sociodemografických procesů dle územního členění obcí s rozšířenou působností
a zmapování nových sociálních rizik s využitím multikriteriálních analýz. Střednědobý
plán pro roky 2015 - 2017 s Akčním plánem na rok 2015 společně s výstupy
z dalších klíčových aktivit jsou podkladem pro nastavení efektivního a udržitelného
systému sociálních služeb.
Důležitou aktivitou, k jejíž udržitelnosti a rozvoji přispěla realizace návazného
projektu Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Olomouckém
kraji, je benchmarking sociálních služeb jako jeden z účinných nástrojů k efektivnímu
plánování a financování služeb na úrovni kraje, a to zejména v podmínkách
přechodu odpovědnosti za rozhodování o výši dotace ze státního rozpočtu
jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí
na kraje od 1. 1. 2015. Prostřednictvím této metody jsou získávána validní data
k získání uceleného obrazu o poskytovaných sociálních službách a dávají možnost
jejich srovnání. Metoda benchmarking je Olomouckým krajem využívána již od roku
2007. Finálním výstupem projektu bude v roce 2015 systém složený z modulů
Benchmarking, Krajská síť sociálních služeb, Dotační řízení, Podpora výpočtu
vyrovnávací platby, Reporty, MPSV výkaznictví, Dotační řízení obcí a Elektronický
katalog sociálních služeb.
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Olomoucký kraj na realizaci projektu, který trvá od 1. 5. 2014 do 31. 5. 2015, získal
finanční prostředky ve výši 7.091.950,- Kč.
Na provoz sociálních služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi
Olomouckého kraje (vč. odpisů) poskytl Olomoucký kraj v roce 2013 ze svého
rozpočtu celkem 231.649.082 Kč a v rámci Příspěvkového programu Olomouckého
kraje Podpora poskytování sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální
začleňování – nestátním neziskovým organizacím 6 mil. Kč.
V roce 2014 bylo poskytnuto příspěvkovým organizacím z rozpočtu Olomouckého
kraje (vč. odpisů) 153. 538. 529 Kč a v rámci Dotačního programu Olomouckého
kraje pro sociální oblast pro rok 2014 bylo nestátním neziskovým organizacím na
sociální služby poskytnuto 10 mil. Kč.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 byly zpracovány a následně orgány kraje schváleny 2 významné
dokumenty navazující na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém
kraji pro roky 2015 – 2017 (dále jen Střednědobý plán 2015 – 2017):
1. Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2016
(dále jen „Akční plán 2016“) – je nedílnou součástí střednědobého plánu.
Jedná se o jednoletý prováděcí dokument, jehož prostřednictvím jsou
realizovány rozvojové cíle v oblasti sociálních služeb, včetně jejich aktualizace
na základě nově identifikovaných potřeb. Je jedním ze stěžejních dokumentů
pro realizaci dotačního řízení, protože stanovuje síť sociálních služeb pro rok
2016 a optimální náklady na její zajištění a je rovněž podkladem pro žádost o
poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok, kterou kraj předkládá MPSV
ČR na základě § 101a odst. 3 písm. c) zákona o sociálních službách
Akční plán 2016 byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
č. UZ/16/37/2015 ze dne 26. 6. 2015.
2. Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje (dále jen
„POSTUP“) – jeho účelem je stanovit pravidla pro aktualizaci sítě pro
následující období jako východiska pro stanovení výše dotace pro rok, který
následuje po kalendářním roce, v němž je prováděna aktualizace. V souladu s
POSTUPEM byla v roce 2015 provedena aktualizace sítě sociálních služeb v
Olomouckém kraji na rok 2016. Do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje
byly zařazeny nové sociální služby splňující podmínky nastavené POSTUPEM
a aktualizovány byly jednotky u sociálních služeb do sítě již zařazených.
(Akční plán 2016 byl zpracován v návaznosti na POSTUP).
V průběhu roku 2015 byly realizovány aktivity směřující k naplňování rámcových cílů
a opatření Střednědobého plánu 2015 – 2017 a cílů a opatření pro jednotlivé cílové
skupiny (Děti, mládež a rodina, Osoby se zdravotním postižením, Senioři, Etnické
menšiny a cizinci, Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené a Osoby ohrožené
návykovým jednáním), které jsou zaměřeny na oblasti, jež nezaznamenávají
odpovídající rozvoj a dostupnost potřebných sociálních služeb na území
Olomouckého kraje.
Rámcové cíle a opatření Střednědobého plánu 2015 – 2017 byly naplňovány také
prostřednictvím realizace individuálního projektu Podpora zajištění dostupnosti a
kvality sociálních služeb v Olomouckém kraji (realizován v období od 1. 5. 2014 do
31. 5. 2015). Významným výstupem individuálního projektu v oblasti podpory
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plánování sociálních služeb je vytvoření Krajského informačního systému sociálních
služeb – „KISSoS“. Systém mimo jiné obsahuje Elektronický interaktivní katalog
poskytovatelů sociálních služeb, který významnou měrou přispívá k rychlejšímu a
snadnějšímu přístupu veřejnosti k aktuálním informacím o sociálních službách.
Projekt Olomouckého kraje „Krajský informační systém sociálních služeb,
elektronický katalog sociálních služeb poskytovaných na území Olomouckého kraje
propojený s mapovým portálem Olomouckého kraje“ získal v desátém ročníku
soutěže Magazínu Egovernment, jejímž cílem je představovat nejzajímavější projekty
elektronizace veřejné správy v České republice, 3. místo v kategorii krajských
projektů.
Důležitým předpokladem pro udržení systému kvalitních, dostupných a efektivních
sociálních služeb na území Olomouckého kraje je zajištění jejich financování.
Od 1. 1. 2015 přešla odpovědnost za rozhodování o výši dotace ze státního
rozpočtu jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb z MPSV na kraje.
Intenzivní příprava kraje na rozšíření kompetencí v této oblasti probíhala již v roce
2014. Bylo nutné určit síť sociálních služeb na rok 2015, stanovit pravidla dotačního
řízení, zpracovat prováděcí dokumenty, nastavit procesy spojené s administrací
dotačního řízení, vyúčtováním a kontrolou použití finančních prostředků, to vše
v souladu s českou legislativou, právem EU a Metodikou MPSV.
Pravidla pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb byla
schválena usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/16/35/2015 ze dne
26. 6. 2015 v „Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb
v Olomouckém kraji“ (dále jen „Program). Program je členěn na obecnou část a 3
podprogramy, které stanovují pravidla pro poskytování finančních prostředků na
zajištění sociálních služeb. Jeho obecná část definuje pojmy společné pro celý
Program a vypořádává se s požadavky legislativy Evropské unie v oblasti veřejné
podpory. Podprogram č. 1 stanoví postupy administrace a rozdělení účelové státní
dotace poskytnuté Olomouckému kraji; Podprogram č. 2 vymezuje způsob
poskytování finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje na poskytování
sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi a Podprogram č. 3 stanoví
postup pro poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím Olomouckého
kraje poskytujícím sociální služby.
Podle Programu byly poskytovány finanční prostředky na zajištění sociálních služeb
poprvé v roce 2015.
Podprogram č. 1
Rozhodnutím MPSV z ledna 2015 obdržel Olomoucký kraj dotaci z kapitoly 313 –
MPSV ČR státního rozpočtu na rok 2015 ve výši 591 998 000 Kč (z této částky bylo
minimálně určeno 58 575 000 Kč na platy, mzdy a jejich navýšení). Dodatkem
rozhodnutí z července 2015 byla Olomouckému kraji dotace navýšena o
60 918 000 Kč.
Žádost podalo zákonem předepsanou formou (prostřednictvím webové aplikace OK
služby-poskytovatel) celkem 129 subjektů (poskytovatelů služeb) na 317 služeb
v celkové výši 906 411 567 Kč.
V rámci tohoto podprogramu bylo podpořeno celkem 292 služeb v celkové výši
652 916 000 Kč.
Podprogram č. 2
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Rozhodnutím Zastupitelstva Olomouckého kraje byla s ohledem na zajištění
bezproblémového přechodu financování, minimalizaci rizika ohrožení systému
sociálních služeb a stabilizaci dostupné a finančně udržitelné sítě sociálních služeb
v Olomouckém kraji alokace finančních prostředků to této části Programu navýšena z
10 mil. Kč v roce 2014 na 15 mil. Kč pro rok 2015.
Ve stanoveném termínu bylo doručeno 120 žádostí 46 subjektů. Celková výše
požadavků na dotaci činila 32 911 968 Kč. Podmínky vyhlášeného dotačního řízení
splnilo 118 žádostí a podpořeno bylo celkem 76 žádostí.
Program – Podprogram č. 3
V roce 2015 bylo z rozpočtu Olomouckého kraje poskytnuto 29 příspěvkovým
organizacím na realizaci 58 sociálních služeb celkem 213 835 796 Kč (stav k 10. 12.
2015).
Plnění za I. pololetí 2016
V průběhu I. pololetí roku 2016 pobíhalo naplňování cílů a realizace opatření
Střednědobého plánu 2015 – 2017, jenž je zásadním strategickým dokumentem
v oblasti sociálních služeb poskytovaných na území Olomouckého kraje.
Mezi realizovaná opatření lze zařadit ta, která se vztahují k modelaci sítě sociálních
služeb v Olomouckém kraji. Část opatření týkajících se jednotlivých cílových skupin
(Děti, mládež a rodina, Osoby se zdravotním postižením, Senioři, Etnické menšiny
a cizinci, Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené a Osoby ohrožené návykovým
jednáním) byla naplněna zařazením nových sociálních služeb do sítě sociálních
služeb Olomouckého kraje.
Od měsíce dubna 2016 probíhalo hodnocení žádostí o zařazení nových sociálních
služeb do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2017. Přijaté žádosti byly
hodnoceny ve spolupráci s pracovními skupinami pro plánování sociálních služeb na
krajské úrovni v souladu s Postupem pro aktualizaci sítě sociálních služeb
Olomouckého kraje. Aktualizovaná síť sociálních služeb na území Olomouckého
kraje na rok 2017, určená k financování v rámci disponibilních finančních prostředků
na tento účel na daný rok, je součástí Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
Olomouckého kraje na rok 2017 (dále jen „Akční plán 2017“), který byl schválen
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UR/22/32/2016 ze dne 24. 6. 2016.
Akční plán 2017 je nedílnou součástí střednědobého plánu. Jedná se o jednoletý
prováděcí dokument, jehož prostřednictvím jsou realizovány rozvojové cíle v oblasti
sociálních služeb, včetně jejich aktualizace na základě nově identifikovaných potřeb.
Je jedním ze stěžejních dokumentů pro realizaci dotačního řízení, neboť stanovuje
síť sociálních služeb pro rok 2017 a optimální náklady na její zajištění a je rovněž
podkladem pro žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok, kterou kraj
předkládá MPSV ČR na základě § 101a odst. 3 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
K rychlejšímu a snadnějšímu přístupu veřejnosti k aktuálním informacím o sociálních
službách přispěl významnou měrou Krajský informační systém sociálních služeb
(„KISSoS“) a elektronický interaktivní katalog poskytovatelů sociálních služeb
propojený s mapovým portálem Olomouckého kraje.
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V 1. pololetí roku 2016 byly v souladu s „Programem finanční podpory poskytování
sociálních služeb v Olomouckém kraji“ (dále jen „Program“) poskytnuty jednotlivým
poskytovatelům sociálních služeb zařazeným v síti sociálních služeb na rok 2016
dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Olomouckého kraje určené na financování
běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních
služeb.
Podprogram č. 1
Rozhodnutím MPSV z ledna 2016 obdržel Olomoucký kraj dotaci z kapitoly 313 –
MPSV ČR státního rozpočtu na rok 2016 ve výši 649 401 500 Kč (z této částky bylo
minimálně určeno 58 575 000 Kč na platy, mzdy a jejich navýšení). Dodatkem
rozhodnutí z května 2016 byla Olomouckému kraji dotace navýšena na
674 393 500 Kč (z této částky bylo minimálně určeno 83 567 000 Kč na platy, mzdy a
jejich navýšení); dotace byla tedy navýšena o 24 992 000 Kč.
Na základě vyhlášeného dotačního řízení Olomouckého kraje pro jednotlivé
poskytovatele sociálních služeb zařazené v síti pro rok 2016 a v souladu s jeho
pravidly stanovenými v Podprogram č. 1 Programu byly usnesením Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/19/26/2016 ze dne 12. 2. 2016 a č. UZ/22/34/2016 ze dne
24. 6. 2016 poskytnuty dotace celkem 114 subjektům na financování 287 sociálních
služeb v celkové výši 674 393 500 Kč.
Podprogram č. 2
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje byla z rozpočtu Olomouckého kraje do
Podprogramu č. 2 pro rok 2016 alokována částka ve výši 20 mil. Kč, tedy o 5 mil. Kč
vyšší než v roce předcházejícím.
V termínu stanoveném pro příjem žádostí ve vyhlášeném dotačním řízení
Olomouckého kraje bylo podáno 105 žádostí od 42 subjektů. Celková výše
požadavků na dotaci činila 35 660 176 Kč. Podmínky vyhlášeného dotačního řízení
splnilo 103 žádostí 41 nestátních neziskových organizací v celkové výši 35 278 676
Kč.
V souladu s pravidly stanovenými v Podprogramu č.2 Programu byly usnesením
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/35/2016 ze dne 24. 6. 2016 poskytnuty
dotace celkem 38 subjektům (nestátním neziskovým organizacím) na 87 služeb
v celkové výši 20 mil. Kč.
Podprogram č. 3
Pro rok 2016 bylo z rozpočtu Olomouckého kraje poskytnuto 27 příspěvkovým
organizacím na realizaci 58 sociálních služeb celkem 170 173 000 Kč (stav k 23. 6.
2016).
ad 2) minimalizovat sociální vyloučení ohrožených skupin obyvatel v Olomouckém
kraji a podporovat jejich sociální začleňování
Plnění za rok 2013 a 2014
Olomoucký kraj získal finanční podporu na realizaci individuálního projektu Zajištění
integrace příslušníků romských komunit v Olomouckém kraji II. Realizace projektu
započala 1. 10. 2013 a navazuje na ukončený Individuální projekt Olomouckého
kraje Zajištění integrace příslušníků romských komunit, který byl realizován od 1. 10.
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2010 do 30. 9. 2013. Projekt je zacílen na integraci osob ohrožených sociálním
vyloučením do společnosti a na otevřený trh práce, na prevenci sociálního vyloučení,
a to zejména v oblasti prevence ztráty bydlení, předluženosti, tedy bariéry, které
významně znesnadňují vstup na trh práce, ale i vzdělávání dětí.
Navazující projekt vychází ze zkušeností již realizovaného projektu, a to ve třech
významných segmentech, na které byl zaměřen:
 Doplnění sociální služby terénní programy o službu sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi a odborné poradenství zaměřené na dluhovou problematiku
s cílem poskytnutí komplexní intervence ohroženým osobám v takových
aspektech jejich existence, které zásadně brání jejich inkluzi do většinové
společnosti.
 Průběžná evaluace projektu prokázala, že pro úspěšnost sociální práce
je účinnější kombinace služeb sociální prevence. Proto projekt počítá
s evaluací i nadále a na základě aktuálního dění v sociální oblasti doplňuje
jeho činnosti o sledování dopadů Sociální reformy I.
 V rámci projektu je ustaven mobilní tým, který operativně reaguje na migraci
v rámci kraje, kde vznikají nové komerční ubytovny v městech a obcích
s nedostatečným pokrytím služeb sociální prevence. Nově bude přechodně
působit i v obcích, kde dochází ke zvýšenému přistěhovávání nových obyvatel
do levných nemovitostí a k příbuzným. Zkušenosti naznačují, že individuální
jednání se samosprávou, s místními spolky, i veřejností je nástrojem prevence
vzniku otevřených konfliktů včetně interetnických, případně i částečně
ovlivňuje míru frustrace jak na straně majoritní společnosti, tak i nově
přistěhovaných romských rodin. Další rolí mobilního týmu je i podpora obce při
stanovení strategie soužití.
Olomoucký kraj na realizaci navazujícího projektu, který potrvá od 1. 10. 2013
do 31. 5. 2015, získal finanční prostředky ve výši 23.072.000 Kč.
Pokračovala realizace projektu Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém
kraji, který je zaměřen na podporu poskytování služeb Azylové domy pro muže
a ženy, Azylové domy pro rodiny s dětmi (§ 57) a Sociální rehabilitace (§ 70) dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Projektem je zajišťována dostupnost uvedených druhů sociálních služeb osobám
sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území
Olomouckého kraje.
Na realizaci tohoto projektu, který trvá od 1. 8. 2012 do 28. 2. 2015, získal
Olomoucký kraj dotaci z ESF a státního rozpočtu ve výši 107.862.660 Kč.
Od roku 2014 probíhá spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády
ČR a Radou vlády pro záležitosti romské menšiny při tvorbě strategických
dokumentů zacílených na sociální začleňování, které mají potenciál vytvářet
optimální podmínky pro rozvoj a financování sociálních služeb a navazujících aktivit
v oblasti zaměstnávání, vzdělávání a bydlení z ESF v novém programovacím období.
Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj pokračoval v realizaci projektu Zajištění integrace příslušníků
romských komunit v Olomouckém kraji II. Na realizaci navazujícího projektu, který
trval od 1. 10. 2013 do 31. 5. 2015, získal finanční prostředky ve výši 23 072 000 Kč.
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Projekt byl zacílen na integraci osob ohrožených sociálním vyloučením do
společnosti a na otevřený trh práce, na prevenci sociálního vyloučení, a to zejména v
oblasti prevence ztráty bydlení, předluženosti, tedy bariéry, které významně
znesnadňují vstup na trh práce, ale i vzdělávání dětí.
Olomoucký kraj dále realizoval projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence v
Olomouckém kraj, který navázal na předešlý projekt Vybrané služby sociální
prevence v Olomouckém kraji. Na podporu služeb v projektu od 1. 1. 2015 získal
Olomoucký kraj finanční prostředky ve výši 39 461 643 Kč. Hlavním cílem projektu
bylo poskytování sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým
sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje. Projekt byl zaměřen na podporu
poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů: Azylové domy pro muže a ženy a azylové
domy pro rodiny s dětmi (§ 57) a sociální rehabilitace (§ 70). Realizace projektu byla
ukončena 31. 10. 2015. Vzhledem ke zkušenostem z realizace tohoto projektu a
dalším možnostem čerpání finančních prostředků Olomoucký kraj připravoval v
období 11 – 12/2015 další projekt Služby sociální prevence v Olomouckém kraji s
předpokladem zahájení podpory vybraných sociálních služeb (6 druhů sociálních
služeb) s předpokladem jejich financování z tohoto projektu od 1. 4. 2016.
V návaznosti na potřebu rozvoje aktivit rozvíjejících sociální začleňování osob se
zdravotním postižením pokračovala práce Pracovní skupiny k problematice
Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a byla
započata příprava aktualizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením. V červnu byla již podesáté udělena Cena hejtmana
Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok
2014. Cenu získal Mgr. Rostislav Libíček.
Při tvorbě Infoportálu pro občany bylo pamatováno i na zajištění možnosti tlumočení
do českého znakového jazyka. Zařízení tlumočníka při jednání na krajském úřadu
není omezeno pouze na tlumočení do mluvených jazyků (angličtiny nebo němčiny),
ale i do českého znakového jazyka pro osoby využívající ke komunikaci tohoto
jazyka. Nová podoba webu Olomouckého kraje je hodnocena jako lépe přístupná
osobám se zrakovým postižením.
Olomoucký kraj se podílel na vytvoření publikace „Určitě si poradíte“
(http://www.urcitesiporadite.cz/kraj/olomoucky.html). Na její vydání přispěl ze svého
rozpočtu částkou 200 tis Kč.
Po ukončení Individuálního projektu zacíleného na integraci romské menšiny ke dni
31. 5. 2015 pokračoval v aktivitách Mobilní tým Člověka v tísni, o.p.s.. Činnost
mobilního týmu umožňuje reagovat na migrační trendy osob sociálně vyloučených do
nových lokalit, ubytoven či nemovitostí, které jsou v majetku fyzických osob. V těchto
lokalitách mobilní tým zajišťuje zejména terénní program. Mapování potřeb v rámci
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a spolupráce s dotčenými
samosprávami umožnila vyjednávat se stávajícími poskytovateli sociálních služeb o
přesunech části kapacit do uvedených lokalit, pružně reagovat na změny v kraji a
optimalizovat rozložení služeb sociální prevence.
V roce 2015 pokračovala spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování Úřadu
vlády ČR a Radou vlády pro záležitosti romské menšiny při tvorbě strategických
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dokumentů zacílených na sociální začleňování a přípravě čerpání zdrojů z ESIF.
Spolupráce probíhala i na lokální úrovni a to v rámci aktivit Agentury na Jesenicku a
v Moravském Berouně.
Pro starosty obcí, kde byly Analýzou sociálně vyloučených lokalit diagnostikovány
výzkumným projektem společnosti GAC sociálně vyloučené lokality, byla
uskutečněna konference s realizátory výzkumu a zástupci Agentury pro sociální
začleňování, která vybírala nová města pro spolupráci v rámci koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
Pro rok 2015 byl vyhlášen Olomouckým krajem dotační titul zaměřený na integraci
příslušníků romské menšiny, v rámci kterého je podporována zejména komunitní
práce jako dosud méně využívaná metoda sociální práce a dále oblast vzdělávání,
pro tento dotační titul byla alokována částka 150 tis. Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
Pro rok 2016 byl Olomouckým krajem vyhlášen Dotační program pro sociální oblast
se 4 dotačními tituly. Na minimalizaci sociálního vyloučení ohrožených skupin
obyvatel v Olomouckém kraji a podporu jejich sociálního začleňování jsou zaměřeny
2 tituly, a to dotační titul č. 2 Podpora integrace romských komunit a dotační titul č. 4
Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování.
Dotační titul Podpora integrace romských komunit byl stejně jako v minulých letech
zaměřen zejména na podporu komunitní práce jako dosud méně využívané metody
sociální práce a na oblast vzdělávání. V rozpočtu Olomouckého kraje byla na tento
dotační titul alokována částka v celkové výši 220 tis. Kč. V termínu stanoveném ve
vyhlášeném dotačním řízení bylo podáno 10 žádostí oprávněných subjektů;
podmínky dotačního titulu splnilo 7 žádostí, které byly hodnoceny dle nastavených
pravidel a kritérií. Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/34/2016 ze
dne 29. 4. 2016 byla poskytnuta dotace 5 subjektům v celkové výši 220 tis. Kč.
V případě dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování, jde
o nový dotační titul, jehož účelem je podpora akcí/projektů směřujících k sociálnímu
začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením zejména z důvodu věku,
zdravotního stavu nebo způsobu života. V rozpočtu Olomouckého kraje byla na tento
dotační titul alokována částka v celkové výši 2 300 tis. Kč. V termínu stanoveném ve
vyhlášeném dotačním řízení bylo podáno 36 žádostí oprávněných subjektů;
podmínky dotačního titulu splnilo 29 žádostí, které byly hodnoceny dle nastavených
pravidel a kritérií. Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/34/2016 ze
dne 29. 4. 2016 byla poskytnuta dotace 22 subjektům v celkové výši 2 229 tis. Kč.
Pokračovala realizace opatření Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením. Byla zahájena příprava jeho aktualizace a v reakci na
identifikované potřeby byl iniciován vznik pracovní skupiny, která se bude zabývat
hledáním možností řešení situací lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodin.
Opatření č. 4h) kapitoly Doprava Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením zavázalo Olomoucký kraj k hledání možností podpory
pořízení a provozu bezbariérového zájezdového autobusu v Olomouckém kraji. Rada
Olomouckého kraje dne 16. 6. 2016 vyjádřila souhlas s pořízením autobusu, který
bude odpovídat uvedeným potřebám, s tím, že jeho provoz a jeho správu bude
zajišťovat Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,
příspěvková organizace.
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Od dubna 2016 Olomoucký kraj zahájil realizaci projektu Služby sociální prevence v
Olomouckém kraji, který navázal na předešlý projekt Vybrané služby sociální
prevence v Olomouckém kraji. Na podporu služeb zahrnutých do projektu po dobu
jeho trvání získal Olomoucký kraj finanční prostředky z Operačního programu
zaměstnanost v celkové výši 336 620 483,64 Kč. Vybrané sociální služby budou
podporovat v projektu definované cílové skupiny osob ohrožených sociálním
vyloučením a přispívat tak k vytváření podmínek a příležitostí k jejich zapojení do
života společnosti. Projekt je zaměřen na podporu poskytování sociálních služeb ve
smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
a to azylové domy pro muže a ženy a azylové domy pro rodiny s dětmi (§ 57),
sociální rehabilitace (§ 70), sociálně terapeutické dílny (§67), podpora samostatného
bydlení (§43), domy na půl cesty (§58), intervenční centra (§60a) a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65). Po dobu realizace projektu bude zajištěno
stabilní financování vybraných služeb pro cílové skupiny. Realizace projektu potrvá
do 28. 2. 2019.
ad 3) podporovat projekt Euroklíč, (zejména zvyšováním počtu míst osazených
Eurozámkem v Olomouckém kraji)
Plnění za rok 2013 a 2014
Olomoucký kraj dlouhodobě spolupracuje s Národní radou osob se zdravotním
postižením na projektu Euroklíč zaměřeného na zpřístupnění objektů a technických
kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.)
osobám se zdravotním postižením a rodinám s malými dětmi. Tato místa jsou
osazena jednotným Eurozámkem, jsou řádně označena a zavedena do jednotné
elektronické veřejně přístupné databáze (viz ww.euroklic.cz).
V letech 2013 a 2014 byl projekt podpořen z rozpočtu Olomouckého kraje částkou
v celkové výši 700 tis. Kč. Finanční prostředky jsou využívány ke zvýšení počtu
veřejně přístupných objektů osazených Eurozámkem. Ve spolupráci se Sítí
mateřských center na území Olomouckého kraje jsou Euroklíče zdarma zapůjčovány
osobám pečujícím o děti do 3 let. Provozovatel obdržel ke každému nainstalovanému
Eurozámku služební Euroklíče za účelem úklidu, údržby a jednorázového půjčování
těm, kteří si ještě nevyzvedli vlastní dotovaný Euroklíč. V rámci projektu bylo
v Olomouckém kraji do poloviny roku 2014 osazeno jednotným Eurozámkem celkem
42 míst.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 byl projekt Euroklíč podpořen z rozpočtu Olomouckého kraje částkou v
celkové výši 300 tis. Kč. V rámci tohoto projektu bylo v Olomouckém kraji v roce
2015 osazeno 15 Eurozámků a distribuováno 270 Euroklíčů. Celkově tak bylo k
31. 12. 2015, vzhledem ke stále narůstajícímu zájmu ze strany cílových skupin i
provozovatelů veřejně přístupných objektů na území Olomouckého kraje, osazeno již
122 Eurozámků a rozdáno 5 942 univerzálních Euroklíčů.
Plnění za I. pololetí 2016
V roce 2016 byl projekt Euroklíč podpořen z rozpočtu Olomouckého kraje částkou
v celkové výši 149 860,- Kč. V rámci tohoto projektu bude v Olomouckém kraji v roce
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2016 osazeno dalších 10 Eurozámků. Je předpoklad, že v roce 2016 bude na území
Olomouckého kraje již 145 Eurozámků a občané se sníženou schopností pohybu
budou disponovat 6442 univerzálními Euroklíči.
ad 4) zvýšit kapacity sociálních služeb pro osoby s demencí na území Olomouckého
kraje
Plnění za rok 2013 a 2014
Jedním z cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
pro roky 2011 – 2014 byla podpora služeb pro seniory vyžadující specializovanou
péči, a to zejména využitím a rozšířením stávajících kapacit pobytových zařízení,
terénních a ambulantních služeb pro seniory ohrožené sociálním vyloučením
a podpora vzniku nových služeb tohoto typu.
V Domově pro seniory Tovačov, p. o. byla v průběhu roku 2013 navýšena o 24 míst
kapacita ve službě domov se zvláštním režimem určená osobám trpícím demencí.
Nově byla tato služba zaregistrována v p. o. Nové Zámky, poskytovatel sociálních
služeb. V areálu příspěvkové organizace Domov seniorů POHODA Chválkovice byl
nákladem 248,8 mil. Kč vybudován nový pavilon, ve kterém je od srpna 2013
poskytována sociální služba domov pro seniory s kapacitou 100 uživatelů.
Rekonstrukcí dalších objektů v areálu příspěvkové organizace pokračuje
modernizace a humanizace bydlení uživatelů v rámci poskytovaných sociálních
služeb.
V Domově pro seniory Radkova Lhota, p. o. byl vybudován nový moderní pavilon,
ve kterém je od srpna 2014 poskytována služba domov se zvláštním režimem pro
osoby trpící Alzheimerovou chorobou s kapacitou 79 míst. Stavba čtyřpodlažní
budovy se 47 pokoji (z toho 15 jednolůžkových s balkonem a 32 dvoulůžkových)
trvala téměř dva roky a investiční náklady pro Olomoucký kraj činily 156 milionů
korun. Všechny pokoje mají samostatné sociální zařízení se sprchovým koutem.
Veškeré prostory a vybavení jsou osazeny bezpečnostními prvky a mají určitá
specifika. Jsou to například částečně prosklené skříně a komody, vybavení pokojů
komunikačním systémem nebo elektricky polohovatelné matrace. Dále se v nové
budově nachází např. ordinace lékaře, rehabilitace, pedikúra, kadeřnictví, bufet
a kuchyně s jídelnou, která bude využívána také jako společenský sál. Pro
návštěvníky, kteří chtějí strávit se svými blízkými více času, jsou k dispozici
podkrovní hostinské pokoje.
Byla zahájena kompletní rekonstrukce a dostavba nevyužívaného objektu 13H, který
je součástí areálu bývalé nemocnice v Prostějově, kde nyní působí Centrum
sociálních služeb Prostějov, p. o. Cílem rekonstrukce je vybudování nových kapacit
ve výši 29 míst pro sociální službu domov se zvláštním režimem pro cílovou skupinu
seniorů s Alzheimerovou chorobou.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 bylo započato poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem
určených lidem s demencí v příspěvkové organizaci Olomouckého kraje Domov
důchodců Hrubá Voda s kapacitou 17 lůžek.
V roce 2015 navýšily oproti roku 2014 kapacity tyto již existující domovy se zvláštním
režimem:
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 Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně – navýšení kapacity od 1. 1. 2015 o 22
lůžek
 Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace – navýšení kapacity od
1. 1. 2015 o 16 lůžek
Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace – navýšení kapacity
od 1. 9. 2015 o 29 lůžek. K navýšení kapacity mohlo dojít díky rekonstrukci a
dostavbě stávajícího objektu pavilonu 13 H v areálu Centra sociálních služeb
Prostějov, p. o. na domov se zvláštním režimem pro osoby trpící Alzheimerovou
chorobou. Nově vzniklé zařízení nabízí komplexní péči a komfortní prostředí pro
nemocné se specifickými potřebami. Rekonstrukce byla spolufinancována v rámci
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Celkové
náklady na rekonstrukci činily 44 719 908 Kč, z toho podíl Olomouckého kraje byl ve
výši 13 415 972 Kč.
Rovněž byla dokončena investiční akce „CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře“ s celkovými náklady 26 611 tis. Kč.
Realizací projektu došlo k rozšíření stávající nabídky poskytovaných sociálních
služeb v CSS Prostějov o denní stacionář - ambulantní služba s denní kapacitou
20 klientů pro seniory se sníženou soběstačností; odlehčovací služba - pobytová
služba s denní kapacitou 6 klientů pro seniory se zdravotním postižením; chráněné
bydlení - pobytová služba s kapacitou 3 klientů pro ženy s chronickým duševním
onemocněním.
V Domově seniorů POHODA Chválkovice byla dokončena kompletní modernizace
hlavní budovy s celkovými náklady 51 232 tis. Kč. Díky realizaci tohoto projektu došlo
ke snížení počtu vícelůžkových pokojů, tedy z pohledu procesu humanizace došlo ke
snížení lůžkových kapacit původního velkokapacitního zařízení. Do nově
vybudovaných obytných buněk bylo začleněno sociální zařízení včetně kuchyňských
koutů, bylo kompletně zrekonstruováno zázemí hlavní budovy, včetně společenských
místností, zázemí pro terapie a evakuačního výtahu.
Tyto investiční akce byly spolufinancovány v rámci Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Morava.
Plnění za I. pololetí 2016
V příspěvkové organizaci Olomouckého kraje poskytující sociální služby – Domov
seniorů Pohoda Chválkovice – byla z důvodu zvýšené poptávky navýšena kapacita
sociální služby domov pro seniory o 24 míst.
Obdobným procesem prošlo také zařízení Domov pro seniory Tovačov, p. o. V rámci
sociální služby domova se zvláštním režimem byla navýšena kapacita o 21 míst. Ty
jsou určeny pro osoby trpící demencí.
ad 5) informovat veřejnost o problematice bezbariérovosti v Olomouckém kraji
Plnění za rok 2013 a 2014
V rámci zajištění informovanosti o problematice bezbariérovosti se Olomoucký kraj
zaměřuje na následující oblasti:
 předcházení a odstraňování bariér informačních a komunikačních, a osvětu
veřejnosti o životě a potřebách osob s postižením
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 oblast odstraňování existujících architektonických a technických bariér
ztěžujících běžný život osob s postižením – v bydlení, dopravě, službách,
apod.
Otázkou bezbariérovosti se zabývá i pracovní skupina k problematice Krajského
plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (dále KPVP),
které předsedá náměstkyně hejtmana pro sociální oblast.
Jedním z opatření KPVP je odstraňovat bariéry v toku informací, a to jak pomyslné,
tak i skutečné, a o provedených aktivitách dostatečně informovat veřejnost
a poskytovat tak příklady dobré praxe. V prosinci 2013 byl web OK zpřístupněn
osobám neslyšícím. Vybrané texty na webu OK byly přeloženy do českého
znakového jazyka. Přeložené texty jsou označeny piktogramem.
Zdravotnickým zařízením byla distribuována „Příručka pro efektivnější komunikaci
zdravotnických pracovníků s osobami se zdravotním postižením“, která byla vytištěna
v závěru roku 2012.
Na webových stránkách OK je aktualizovaný "Informační portál pro osoby
se zdravotním postižením", který obsahuje modul upřesňující informace
o půjčovnách kompenzačních pomůcek a modul týkající se mapování zdravotních
služeb s ohledem na potřeby osob s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením.
Pokračovalo mapování bezbariérovosti objektů, kde jsou poskytovány zdravotní
služby, a získané informace byly doplňovány v informačním portálu. Portál byl
oceněn speciálním oceněním v kategorii projekty krajů v rámci ceny The Best 2013
magazínu eGovernment.
Ve druhé polovině roku 2013 byl připraven a realizován seminář na téma specifik
komunikace s osobami se zdravotním postižením. Seminář byl primárně určen pro
pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, setkal se s velmi pozitivním
ohlasem a zájem o něj projevily i jiné instituce.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 byl průběžně aktualizován „Informační portál pro osoby se zdravotním
postižením“, který je umístěn na webových stránkách OK. Postupně byly vkládány
upřesňující informace do modulu týkajícího se mapování bezbariérovosti zdravotních
služeb. V rámci přípravy aktualizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením probíhala jednání o rozšíření tohoto modulu o další
technické funkcionality.
Plnění za I. pololetí 2016
Při přípravě aktualizace Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením je akcentována potřeba pokračovat v mapování
bezbariérových přístupu se záměrem rozšířit mapování i na další oblasti. Hledány
budou i možnosti spolupráce s Univerzitou Palackého a dalšími vzdělávacími
institucemi při mapování bezbariérovosti.
ad 6) pokračovat v pilotním projektu transformace pobytových sociálních služeb
a přispívat k podpoře humanizace sociálních služeb v Olomouckém kraji
Plnění za rok 2013 a 2014
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Olomoucký kraj je zapojen do pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí
s názvem Podpora transformace sociálních služeb, jehož cílem je umožnit
uživatelům služby domov pro osoby se zdravotním postižením dle jejich
individuálních schopností opustit velká zařízení ústavního typu a žít v běžných
malých domácnostech, vykonávat s potřebnou mírou podpory většinu činností péče
o svou osobu nebo chodit do zaměstnání či chráněných dílen. Do pilotního projektu
je od roku 2009 zapojeno Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk,
p.o. Dle zpracovaného transformačního plánu bylo postupně v několika etapách
umožněno celkem 68 uživatelům služeb tohoto zařízení přestěhovat se do nových
objektů a využívat moderní formy sociálních služeb komunitního typu.
Od července 2013 je ve dvou bytech o velikosti 3+1 v lokalitě Šternberk poskytována
nová sociální služba chráněné bydlení pro 8 uživatelů. Od poloviny roku 2014 byla
zřízena stejná služba komunitního typu pro 6 uživatelů v rekonstruovaném rodinném
domě na Revoluční ulici v Šumperku. Rekonstrukcí dalšího objektu v majetku
Olomouckého kraje na Masarykově náměstí v Šumperku vznikla služba domova pro
osoby se zdravotním postižením s kapacitou 12 míst. V závěru roku 2014 se
24 uživatelů přestěhovalo do 2 vybudovaných bytových domů v Uničově, kde je od
1. 1. 2015 poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižením. Ve dvou
rodinných domech pro 12 uživatelů ve Šternberku a rodinném domě pro 6 uživatelů
v obci Lužice je poskytována služba domov se zvláštním režimem. Realizovaná
transformace umožnila opustit stavebně a technicky nevyhovující objekt a přispěla
k výraznému zkvalitnění a humanizaci poskytovaných sociálních služeb.
Od roku 2013 jsou do navazujícího projektu transformace sociálních služeb zapojeny
další dvě příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem - Domov Adam
Dřevohostice, p. o. a Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, p. o. Navazující
projekt má zapojeným poskytovatelům sociálních služeb poskytnout podporu při
přípravě transformačních plánů, a to prostřednictvím vzdělávání, odborných
konzultací a supervizí, ale také prostřednictvím společných setkávání s pracovníky
a uživateli služeb s výměnou zkušeností a příkladů dobré praxe.
Plnění za rok 2015
Výstupem navazujícího projektu MPSV Transformace sociálních služeb bylo
zpracování transformačních plánů zařízení Nové Zámky – poskytovatel sociálních
služeb, p. o. a Domov Adam Dřevohostice, p. o., a jejich schválení v orgánech kraje
v květnu 2015. Cílem transformačních plánů je umožnit uživatelům poskytované
služby domova pro osoby se zdravotním postižením dle jejich individuálních
schopností opustit zařízení ústavního typu a využívat moderní služby komunitního
typu.
Transformační plány obsahují popis zařízení, SWOT analýzu, vizi a cíle
transformace, časový harmonogram jednotlivých činností, komunikační strategii,
přehledy návazných služeb v regionu a podrobně rozpracované etapy transformace.
Tyto etapy popisují vznik moderních sociálních služeb komunitního typu, které
poskytnou uživatelům potřebnou míru podpory odpovídající jejich schopnostem,
dovednostem a individuálním požadavkům.
Transformační plány jsou podkladem pro zpracování investičních projektů a jejich
realizace v následujících letech, a to v návaznosti na objem finančních prostředků
získaných z evropských i národních zdrojů.
Plnění za I. pololetí 2016
-125-

Přípravou investičních projektů pokračovala transformace zařízení Nové Zámky –
poskytovatel sociálních služeb, p. o. Byla provedena aktualizace transformačního
plánu a vytipovány vhodné nemovitosti pro realizaci první etapy procesu
transformace, jejímž cílem je umožnit uživatelům s identifikovanou nižší nebo střední
mírou potřebné podpory přestěhování do domů nebo bytů v běžné zástavbě a
využívat tak jiný vhodný typ služby komunitního typu.
Investiční projekt, jehož prostřednictvím má být realizována první etapa procesu
transformace, byl v březnu 2016 podán do výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Transformace je poměrně složitý proces, který je strategicky řízen na úrovni
poskytovatele i zřizovatele. Transformační tým organizace vytvořil a dle potřeby
aktualizuje se souhlasem Rady Olomouckého kraje transformační plán na základě
potřeb uživatelů. Regionální transformační tým vytvořený na úrovni zřizovatele je
platformou pro přenos informací mezi zařízením zapojeným do procesu změny
a zřizovatelem. Důležitou součástí celého procesu transformace je sdílení zkušeností
a příkladů dobré praxe s již transformovanými zařízeními.
V současné době probíhá příprava projektové dokumentace pro druhou etapu
procesu transformace Nových Zámků, poskytovatele sociálních služeb, p. o.
V příspěvkové organizaci kraje Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané začala
realizace investiční akce, jejímž cílem je humanizace poskytované sociální služby a
vytvoření bezpečného prostředí pro uživatele, které bude odpovídat aktuálním
požadavkům na materiálně technický i personální standard poskytování sociálních
služeb. Ukončení investiční akce spočívající v rekonstrukci stávajících prostor a
přístavby je plánováno na podzim letošního roku.
ad 7) připravit se na převzetí odpovědnosti za dotační řízení pro poskytovatele
sociálních služeb od státu
Plnění za rok 2013 a 2014
Od roku 2015 se výrazně mění způsob financování sociálních služeb, především
v tom smyslu, že odpovědnost za rozhodování o výši dotace ze státního rozpočtu
jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb přechází z Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR na kraje.
Rok 2014 byl ve znamení intenzivních příprav na tuto novou kompetenci krajů. Bylo
nutné zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, určit síť sociálních
služeb na rok 2015, stanovit pravidla dotačního řízení, podle nichž bude kraj
rozhodovat o výši dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb bez ohledu
na jejich právní formu, zpracovat prováděcí dokumenty, nastavit procesy spojené
s administrací dotačního řízení, vyúčtováním a kontrolou použití finančních
prostředků apod.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na podzim 2014 stěžejní dokumenty
nutné pro realizaci této změny, a to Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
v Olomouckém kraji pro roky 2015 – 2017, jehož součástí je Akční plán rozvoje
sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2015, stanovující síť sociálních služeb
pro rok 2015 a optimální náklady na její zajištění a Program finanční podpory
poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, který stanovuje pravidla pro
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poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb. Program respektuje
základní principy určené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v Rozhodnutí
o poskytnutí dotace krajům a Metodice, která je jeho součástí.
Výpočet dotace ze státního rozpočtu jednotlivým poskytovatelům je postaven na
měřitelných jednotkách dle specifik jednotlivých druhů služeb (např. počet lůžek
u pobytových služeb nebo počet pracovníků u služeb terénních a ambulantních).
Výpočty jsou nastaveny tak, aby se co nejvíce blížily mechanismu vyrovnávací platby
při zohlednění vícezdrojového financování v podmínkách ČR.
V listopadu 2014 podal Olomoucký kraj předepsaným způsobem souhrnnou žádost
o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti sociálních služeb pro tok 2015. Požadovaná
výše dotace činila 710.608.083 Kč.
Poskytovatelé sociálních služeb v souladu s Programem mohli podávat žádosti
předepsanou formou (prostřednictvím počítačové aplikace OK služby-poskytovatel
pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb
v Olomouckém kraji) v termínu od 13. října do 5. listopadu 2014. Ve stanoveném
termínu podalo žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu celkem 129 subjektů
(poskytovatelů služeb) na 317 služeb.
Plnění za rok 2015
Rok 2015 byl prvním rokem, ve kterém Olomoucký kraj realizoval nové kompetence
v oblasti financování sociálních služeb. V tomto roce se zúročila pečlivá příprava
kraje na převzetí odpovědnosti za rozhodování o poskytnutí finančních prostředků
z účelové státní dotace jednotlivým poskytovatelům. Všichni poskytovatelé sociálních
služeb byli s novým systémem poskytování dotací na zajištění sociálních služeb
seznámeni na semináři pořádaném na počátku roku. Snahou samosprávy bylo, aby
se změny dotkly poskytovatelů sociálních služeb a jejich uživatelů co nejméně a aby
byl potenciál změny co nejvíce využit k posílení jistoty poskytovatelů a
transparentnosti celého procesu.
Poprvé rozhodovalo Zastupitelstvo Olomouckého kraje o poskytnutí finančních
prostředků ze státní účelové dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.
v souladu s nově nastavenými principy v únoru 2015. Ze strany poskytovatelů
nezazněly žádné výhrady k nastavenému systému. Z tohoto pohledu je možné
konstatovat, že požadavek samosprávy na zvládnutí celého procesu tak, aby
nedošlo k rozkolísání systému, se podařilo naplnit.
Praktické zkušenosti z prvního roku realizace dotačního řízení byly zapracovány do
Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji na rok
2016, schváleného Zastupitelstvem města Olomouce v červnu 2015. Na tomto
jednání schválili krajští zastupitelé také Akční plán rozvoje sociálních služeb
Olomouckého kraje na rok 2016, který stanovuje síť sociálních služeb pro rok 2016 a
optimální náklady na její zajištění a je podkladem pro žádost kraje o poskytnutí
dotace na zajištění sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok. Žádost o dotaci na
rok 2016 ve výši 718 555 000 Kč podal Olomoucký kraj v souladu s platnou
legislativou v červenci 2015.
Poskytovatelé sociálních služeb podávali žádosti o dotaci na následující rok
předepsanou formou (prostřednictvím webové aplikace OK služby-poskytovatel)
v termínu od 1. října do 15. listopadu 2015. Ve stanoveném termínu podalo žádost o
poskytnutí dotace ze státního rozpočtu celkem 121 subjektů (poskytovatelů služeb)
na 301 služeb.
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Plnění za I. pololetí 2016
Praktické zkušenosti z administrace dotačního řízení v letech 2015 a 2016 byly
zapracovány do Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb
v Olomouckém kraji na rok 2017, schváleného usnesením Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/22/33/2016 ze dne 24. 6. 2016. Schválené znění
zachovává dosavadní členění na obecnou část a 3 podprogramy a je aktualizováno
tak, aby došlo k co největšímu zjednodušení a zpřehlednění procesů pro
poskytovatele sociálních služeb.
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UR/22/32/2016 ze dne 24. 6. 2016
schválili krajští zastupitelé také Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého
kraje na rok 2017, který stanovuje síť sociálních služeb pro rok 2017 a optimální
náklady na její zajištění.
Oba zmíněné dokumenty jsou podkladem pro souhrnnou žádost kraje o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb na rok 2017, kterou kraj
podává na základě § 101a odst. 3 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě stanovené MPSV ČR, nejpozději
však do 31. 7. 2016.
ad 8) spolupodílet se na aktivitách souvisejících s transformací systému péče
o ohrožené děti na území Olomouckého kraje
Plnění za rok 2013 a 2014
Olomoucký kraj je zapojen do projektu MPSV ČR Systémová podpora procesů
transformace péče o ohrožené děti a rodiny. V jeho rámci probíhá tvorba a ověřování
standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí orgány obcí i krajů, zpracování
individuálních plánů ochrany dítěte a jejich vyhodnocování.
Dále Olomoucký kraj realizuje projekt Podpora standardizace orgánu sociálně-právní
ochrany na Krajském úřadě Olomouckého kraje, jehož hlavním obsahem je podpora
a realizace činností orgánu sociálně-právní ochrany Krajského úřadu Olomouckého
kraje ve smyslu zajištění podmínek pro standardizaci a zkvalitnění činností
souvisejících s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí. K realizaci těchto
činností získal Olomoucký kraj v roce 2014 finanční prostředky ESF na projekt ve
výši 1.551.672 Kč.
Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj byl zapojen do projektu MPSV ČR Systémová podpora procesů
transformace péče o ohrožené děti a rodiny. Aktivitou projektu, která byla
v Olomouckém kraji pilotně ověřována, byla realizace rodinných konferencí. Lze
předpokládat, že bude ve sledované aktivitě pokračováno a bude ze strany
Olomouckého kraje podporována.
Olomoucký kraj také realizoval projekt „Podpora standardizace orgánu sociálněprávní ochrany na Krajském úřadě Olomouckého kraje“, který je zaměřen na podporu
naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí. Dílčí aktivity projektu
probíhaly dle stanoveného harmonogramu v období od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015,
přičemž Olomoucký kraj byl úspěšný se svou žádostí o prodloužení doby realizace
projektu do 30. 10. 2015.
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V rámci výše uvedeného projektu byly zejména realizovány tyto klíčové aktivity:
-

nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí: aktivita
směřovala zejména k naplnění minimálního personálního standardu, tj. dosažení
počtu zaměstnanců, který je přiměřený správnímu obvodu Olomouckého kraje –
po dobu realizace projektu bylo oddělení sociálně-právní ochrany posíleno o
1 pracovníka, který zajišťuje agendu náhradní rodinné péče;

-

aktivity v oblasti dalšího profesního rozvoje zaměstnanců (profesní vzdělávání,
vytváření metodických materiálů, nákup odborné literatury atd.) – v průběhu
realizace projektu se pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany zúčastnili
mnoha vzdělávacích akcí akreditovaných MPSV; byla nakoupena odborná
literatura; byly zpracovány materiály: Manuál pro obecní úřady - Zavádění
standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí; Metodický manuál - Práce
OSPOD s drogově závislými klienty (se zaměřením na ženy a matky); Manuál
k doprovázení budoucích osvojitelů a pěstounů, které budou využity pro účely
poskytování metodické pomoci.

-

nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí
a dalšími subjekty zúčastněnými na péči o ohrožené děti – v rámci uvedené
aktivity byly realizovány kazuistické semináře, workshopy, kulatý stůl, panel
odborníků a veletrh dobré praxe. Zmíněné akce byly zaměřeny na: problematiku
drogově závislých matek; problematiku násilné trestné činnosti páchané na
dětech; téma agresivní a neagresivní poruchy chování, šikana, kyberšikana a
zneužívání moderních informačních technologií; téma přechodu dětí
z pěstounské péče na přechodnou dobu do náhradního rodinného prostředí;
téma doprovázení pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu.

-

materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
zejména pak zajištění vhodného materiálního vybavení s ohledem na výkon
sociálně-právní ochrany dětí – zajištění prostor vhodných pro komunikaci s
ohroženými dětmi a rodinami – v rámci naplnění uvedené aktivity došlo
k úpravám prostor určených k jednání s klienty a tím ke zvýšení komfortu a
soukromí klientů; současně byly za účelem zkvalitnění práce s klienty zakoupeny
nové psychodiagnostické metody zaměřené na diagnostiku rodinného systému a
typologie osobnosti.

Současně v roce 2015 fungoval Poradní sbor zřízený při Olomouckém kraji, jehož
náplní činnosti je zejména vytváření programů a koncepcí Olomouckého kraje
v oblasti péče o ohrožené děti. V návaznosti na činnost Poradního sboru podpořil
Olomoucký kraj vydání osvětových materiálů určených dětem v souvislosti se
zapojením Olomouckého kraje do kampaně Rady Evropy „JEDNO Z PĚTI“, která je
zaměřena na zastavení sexuálního násilí na dětech.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj uzavřel s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR Memorandum o
spolupráci při realizaci individuálního projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí“.
Uzavřením memoranda deklarují Olomoucký kraj a MPSV ČR zájem spolupracovat
při ověřování a implementaci opatření souvisejících s reformou systému péče o
ohrožené děti a rodiny. Olomoucký kraj bude participovat na těchto klíčových
aktivitách: Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a Rozvoj
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náhradní rodinné péče. Uvedený projekt představuje pro Olomoucký kraj významnou
příležitost systémového ověření postupů zejména v oblasti podpory a rozvoje služeb
pro ohrožené rodiny a děti a podpory náhradní rodinné péče.
V návaznosti na nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní
ochrany dětí a dalšími subjekty zúčastněnými na péči o ohrožené děti byly
realizovány odborné semináře pro sociální pracovníky zajišťující výkon sociálněprávní ochrany dětí tematicky zaměřené na Individuální plán ochrany dítěte ve
vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a Úvod do problematiky zapojování dětí
do rozhodování – přímá práce s dětmi.
V I. pololetí 2016 se uskutečnila 2 jednání Poradního sboru hejtmana k otázkám
sociálně-právní ochrany dětí, přičemž obsahem těchto jednání byly mimo jiné i
otázky systémového nastavení služeb pro ohrožené děti.
ad 9) napomáhat rozvoji prorodinných aktivit v Olomouckém kraji (pokračovat
v projektu Rodinný pas a Senior pas)
Plnění za rok 2013 a 2014
V rámci projektu Rodinné pasy je realizováno několik klíčových aktivit, mj. webové
stránky www.rodinnepasy.cz, na nichž mají občané možnost požádat o vydání
rodinného pasu, informovat se o novinkách v projektu, získat kontakty na
poskytovatele slev či další podrobnosti. Rodiny dostávají pravidelně jednou měsíčně,
někdy i častěji, aktuální informace o připravovaných akcích, a to formou
elektronického magazínu. Dostávají současně pravidelné informace o rozšiřující se
nabídce míst, kde lze uplatnit slevy pro držitele rodinných pasů. Projekt se
v současné době realizuje nejen v Olomouckém kraji, ale i v těchto dalších krajích:
Jihomoravském, Vysočině, Zlínském, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém.
V současné době je do projektu zapojeno téměř 9400 rodin a více jak
400 poskytovatelů nejrůznějších slev na území Olomouckého kraje. V rámci celé ČR
je do projektu zapojeno 3 568 poskytovatelů slev. V květnu 2013 proběhla velmi
úspěšná akce Olympie hledá talenty, kde partnerem této soutěže pro mladé zpěváky
a tanečníky, je projekt Rodinné pasy. První tři nejlepší účinkující postoupili do
soutěže Čenda hledá supertalent, která se uskutečnila v srpnu 2013 v Šiklově mlýně.
Mezi nejvýznamnější realizované akce patří tradiční setkání držitelů rodinných pasů
ze všech zapojených krajů v Šiklově mlýně, které se uskutečnilo v srpnu 2013 a Den
v ZOO Olomouc, jenž byl realizován v září 2013.
Realizace projektu Rodinné pasy pokračovala i v roce 2014. Ke konci roku 2014 je
do projektu v rámci Olomouckého kraje zapojeno 11 126 rodin a 346 poskytovatelů
slev. V rámci ČR je do projektu zapojeno 124 719 rodin a 3573 poskytovatelů slev.
V srpnu se uskutečnilo tradiční mezigenerační setkání držitelů rodinných pasů
a senior pasů na akci v Šiklově mlýně a také Konec prázdnin s Rodinnými pasy na
hradě Helfštýn v rámci 33. mezinárodního setkání kovářů. V rámci projektu se v září
2014 uskutečnila akce Babí léto v ZOO Olomouc. Na programu byla řada soutěží
a zábavy nejen pro děti, ale i jejich doprovod. V rámci akce vystoupili známí umělci
a proběhlo představení divadla GENUS.
Projekt Senior pas v Olomouckém kraji byl zahájen v červenci 2012. Karta Senior
pas opravňuje držitele k čerpání výhod a slev u poskytovatelů služeb v Olomouckém
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kraji i v celé České republice. Aktivity Olomouckého kraje se zaměřují na distribuci
karet, registračních formulářů a katalogů poskytovatelů Senior Pasů.
Senior pasy získávají na popularitě, o čemž svědčí fakt, že aktuálně je do projektu
Senior pasy zapojeno v rámci Olomouckého kraje 20 965 seniorů a počet
poskytovatelů slev se zvýšil již na 240. V rámci celé ČR je do projektu Senior pas
zapojeno 165 259 seniorů a 2708 poskytovatelů slev.
Ve spolupráci s administrátorem projektu realizoval Olomoucký kraj v říjnu 2014
úspěšnou akci s názvem Svátek seniorů, které se zúčastnily desítky seniorů
z Olomouckého kraje. Akce byla příležitostí pro setkání, pro účastníky byl připraven
zajímavý umělecký program a prezentace organizací, které se věnují této cílové
skupině obyvatel Olomouckého kraje.
Plnění za rok 2015
V červnu 2015 byla Zastupitelstvem Olomouckého kraje schválena Koncepce
rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2016-2018 a Akční plán rodinné
politiky Olomouckého kraje na rok 2016.
Schválené dokumenty reagují zejména na potřebu podpory běžných rodin s dětmi.
Smyslem rodinné politiky na úrovni kraje je vytvořit ve společnosti prostředí celkově
přátelské rodině, a zejména pak vytvoření podmínek pro fungování rodin a jejich
podporu.
Cíle a opatření rodinné politiky Olomouckého kraje směřují
slučitelnosti rodinného a pracovního života a zaměřují se na
péče o děti. Dále usiluje při realizaci opatření o zapojení všech
se na prorodinných opatřeních, včetně informovanosti a
propagace prorodinných aktivit v kraji.

zejména do oblasti
podporu rodičovské
subjektů podílejících
spolupráce v rámci

Podle navržených opatření se Olomoucký kraj v nejbližším období zaměří na
nepřímou finanční podporu v podobě slev pro rodiny prostřednictvím realizovaných
projektů Olomouckého kraje jako je např. Rodinný pas. Další aktivity jsou zaměřeny
na vytváření vhodných podmínek pro rodiny s dětmi prostřednictvím Family pointů,
dětských koutků, a to nejen u příspěvkových organizací Olomouckého kraje. V rámci
dotačního programu pro sociální oblast na rok 2016 byl vytvořen samostatný dotační
titul na podporu prorodinných aktivit.
V neposlední řadě je potřeba zmínit aktivitu zaměřenou na podporu slučitelnosti
profesní a rodičovské role, kdy Olomoucký kraj v roce 2015 připravil projekt vlastní
firemní mateřské školy.
Realizace projektu Rodinné pasy pokračovala i v roce 2015. Ke konci roku 2015 je
do projektu v rámci Olomouckého kraje zapojeno 11 774 rodin a 342 poskytovatelů
slev. V rámci ČR je do projektu zapojeno 133 916 rodin a 3659 poskytovatelů slev.
V roce 2015 se v rámci projektu realizoval na konci května Den dětí s Gábinou
Partyšovou na hřišti Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku. V srpnu se
uskutečnila akce s názvem Prázdninové dovádění v Šiklově mlýně a také Rozloučení
s prázdninami v ZOO Olomouc. Na programu všech akcí byla řada soutěží a zábavy
nejen pro děti, ale i jejich doprovod.
Projekt Senior pas v Olomouckém kraji byl zahájen v červenci 2012. Karta Senior
pas opravňuje držitele k čerpání výhod a slev u poskytovatelů služeb v Olomouckém
kraji i v celé České republice. Senior pasy získávají na popularitě, o čemž svědčí
fakt, že počet seniorů zapojených do projektu stále roste, aktuálně je do projektu
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Senior pasy zapojeno v rámci Olomouckého kraje 24 177 seniorů a počet
poskytovatelů slev se zvýšil již na 294. V rámci celé ČR je do projektu Senior pas
zapojeno 200 113 seniorů a 2638 poskytovatelů slev. Ve spolupráci
s administrátorem projektu realizoval Olomoucký kraj v říjnu 2015 druhý ročník
úspěšné akce s názvem Svátek seniorů, které se zúčastnily desítky seniorů
z Olomouckého kraje. Akci, kterou moderoval Vladimír Hron, byla příležitostí pro
setkání, pro účastníky byl připraven zajímavý program a prezentace organizací, které
se věnují této cílové skupině obyvatel Olomouckého kraje.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj se systematicky věnuje rodinné politice a usiluje o vytvoření prostředí
celkově přátelského rodině. Od počátku roku 2016 je v účinnosti Koncepce rodinné
politiky Olomouckého kraje na období 2016-2018 a její prováděcí dokument Akční
plán rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2016.
Jednotlivá konkrétní opatření směřují zejména do oblasti slaďování rodinného
a pracovního života a zaměřují se na podporu rodičovské péče o děti, na vytváření
vhodných podmínek pro rodiny s dětmi prostřednictvím Family pointů, dětských
koutků a dalších bezpečných míst pro rodinu, a to nejen u příspěvkových organizací
Olomouckého kraje. Dalším cílem realizovaných opatření je propojenost činnosti
jednotlivých aktérů rodinné politiky v kraji a zapojení všech subjektů podílejících se
na prorodinných opatřeních, včetně vzájemné informovanosti a spolupráce. V
neposlední řadě jsou podporovány činnosti vedoucí k medializaci tématu a
konkrétních prorodinných aktivit.
Významnou aktivitou v této oblasti bylo otevření nové firemní mateřské školy dne
4. 1. 2016 jako odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ logopedické Olomouc na
Gorazdově náměstí. Provoz MŠ je financován z rozpočtu Olomouckého kraje. V
tomto předškolním zařízení nachází zázemí jak děti zaměstnanců krajského úřadu a
jeho příspěvkových organizací, tak děti z dalších rodin široké veřejnosti. Do školky
jsou přijímány děti ve věku od dvou let a provozní doba je uzpůsobena potřebám
rodičů.
Opatření zaměřená na podporu vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin
a podporu služeb pro rodiny naplňuje zejména pro rok 2016 připravený nový Dotační
titul č. 3 Podpora prorodinných aktivit v rámci Dotačního programu pro sociální
oblast. Jeho účelem je podpora projektů z oblasti prorodinné politiky určených k
rozvoji partnerských vztahů, rodičovských kompetencí, služeb prosazujících zdravý
životní styl, výchovu k odpovědnosti, mezigenerační soužití a zaměřených na
podporu náhradní rodinné péče.
V rozpočtu Olomouckého kraje byla na tento dotační titul alokována částka v celkové
výši 1000 tis. Kč. V termínu stanoveném ve vyhlášeném dotačním řízení bylo podáno
39 žádostí oprávněných subjektů; zájem o finanční podporu aktivit v této oblasti byl
značný a 2,5x převyšoval alokovanou částku. Podmínky dotačního titulu splnilo 31
žádostí, které byly hodnoceny dle nastavených pravidel a kritérií. Usnesením
Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/34/2016 ze dne 29. 4. 2016 byla
poskytnuta dotace 27 subjektům v celkové výši 1000 tis. Kč.
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/31/2016 ze dne 24. 6. 2016
byl schválen v pořadí druhý Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje
na rok 2017. Plán konkretizuje a rozpracovává další opatření, které v konečném
důsledku povedou k podpoře rodiny v přirozených podmínkách tak, aby její členové
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mohli realizovat vlastní životní strategie, a tím naplňovat rovnováhu mezi propojením
profesního a rodinného života. Současně si klade za cíl posunout problematiku do
popředí veřejného zájmu, posilovat vědomí skutečné hodnoty rodinných vztahů a
vytvářet prostředí celkově přátelské rodině.
V roce 2016 pokračuje realizace projektu Rodinné pasy, jehož cílem je podpora rodin
a jeho podstatou vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod
rodinám s dětmi do osmnácti let věku. Jde o velmi úspěšný projekt a Olomoucký kraj
v současné době připravuje veřejnou zakázku na zajištění pokračování tohoto
projektu na další tři roky. V první polovině roku 2016 je do projektu v rámci
Olomouckého kraje zapojeno 11.937 rodin a 381 poskytovatelů slev. V tomto období
se byly v rámci projektu realizovány akce k Mezinárodnímu dni dětí po celém kraji
(Den Dětí v Aquaparku Olomouc, Týden dětí v termálním parku Termály Losiny či
Den dětí s Gábinou Partyšovou na hřišti Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku).
Pokračuje rovněž projekt Senior pas, který vznikl na podporu obyvatel s věkem nad
55 let, a nabízí systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet
v Olomouckém kraji i v celé ČR. Počet seniorů zapojených do projektu stále roste,
aktuálně je do projektu Senior pas zapojeno v rámci Olomouckého kraje několik
desítek tisíc seniorů a počet poskytovatelů slev se vyšplhal k číslu 347.
ad 10) pokračovat v podpoře aktivit směřujících k prevenci dalšího zadlužování
občanů Olomouckého kraje
Plnění za rok 2013 a 2014
V rámci zpracování strategického dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011-2014 se téma prevence zadluženosti
objevilo v přehledu cílů a opatření, které bylo rozpracováno v rámci navazujícího
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje.
V rámci příspěvkového programu Olomouckého kraje Podpora poskytování
sociálních služeb a aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013 byly
v oblasti prevence kriminality, mimo jiné, podpořeny projekty zaměřené na dluhovou
problematiku v částce 404.000 Kč (Charita Olomouc, Charita Zábřeh, SPOLEČNĚJEKHETANE, o. s., Sdružení SPES, o. s., Oblastní charita Přerov, Člověk v tísni,
o. p. s., ECCE HOMO ŠTERNBERK, o. s.).
V rámci dotačního programu Olomouckého kraje pro sociální oblast pro rok 2014 byl
v oblasti podpory Prevence kriminality podpořen projekt zaměřený na dluhovou
problematiku v částce 30.000 Kč (Člověk v tísni, o.p.s.).
Plnění za rok 2015
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017
obsahuje rámcový cíl a opatření, jehož smyslem je zajistit efektivní poskytování
komplexních služeb, a to optimalizací sociálního poradenství a služeb sociální
prevence zaměřených na potřeby osob ohrožených zadlužeností.
K mapování a koordinaci dostupnosti těchto služeb došlo prostřednictvím projektu
„Zajištění integrace příslušníků romských komunit v Olomouckém kraji II“ jehož
realizace byla ukončena v květnu roku 2015 a dále v souvislosti se zajišťováním
dostupnosti poskytovaných služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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Plnění za I. pololetí 2016
V 1. pololetí roku 2016 byla v rámci edičního plánu Olomouckého kraje vydána
v celkovém nákladu 4 608 kusů publikace s názvem „Obezřetnost se vyplácí“.
Brožura vznikla v roce 2014 v rámci projektu, který byl spolufinancován MV ČR a
Plzeňským krajem. Příručka zprostředkovává konkrétní životní osudy, které odhalují,
jak snadno se může člověk dostat do nesnází a zároveň doporučuje, jak se
v takových situacích zachovat - jak rozpoznat rizikové půjčky, efektivně odmítat
nevýhodné nabídky a správně zacházet s financemi.
Podpora aktivit směřujících k prevenci dalšího zadlužování občanů Olomouckého
kraje byla realizována prostřednictvím přípravy Individuálního projektu, v němž je
jedna z klíčových aktivit zaměřena na podporu a posilování systému služeb sociální
prevence řešících potřeby osob ohrožených zadlužeností v Olomouckém kraji.
Aktivita je zaměřena na prevenci předluženosti a řešení situací, kdy již k předlužení
došlo a případně probíhá či hrozí exekuce. Cílem je reflektovat poptávku po službách
odborně vyškolených dluhových poradců, kteří jsou schopni působit nejen v oblasti
řešení dluhové problematiky, ale i preventivně, například tím, že by ohrožené osoby
učili orientaci v oblasti osobních financí.
ad 11) podporovat projekty prevence kriminality a podporovat další programy
předcházející vzniku sociálně nežádoucích jevů v Olomouckém kraji
Plnění za rok 2013 a 2014
Olomoucký kraj vyhlásil pro rok 2013 příspěvkový program pro oblast prevence
kriminality, v rámci něhož byly podporovány aktivity sociální prevence omezující
páchání kriminality. Z celkové částky 500.000 Kč byla částkou 96.000 Kč podpořena
oblast preventivních aktivit zaměřených na ohrožené děti a mládež. Dotiskem
úspěšné preventivní pomůcky „Duhovka dobrého chování – soubor zábavných listů“
v počtu 1 800 ks (v částce 98.446 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje) byla podpořena
preventivní činnost na školách, v mateřských centrech a neziskových organizací
s důrazem na děti mladšího školního věku.
V roce 2014 vyhlásil Olomoucký kraj dotační program pro oblast prevence kriminality,
jehož účelem bylo, s využitím prvků prevence kriminality, zvýšit bezpečnost obyvatel
Olomouckého kraje s důrazem na řešení majetkové kriminality. Z celkové částky
800.000 Kč byly částkou 700.000 Kč pokryty výdaje projektů měst a obcí, které se
zaměřovaly na situační prevenci (zřízení nebo rozšíření kamerových systémů).
Zbylou částkou 100.000 Kč byly podpořeny projekty nestátních neziskových
organizací, jež se zaměřovaly na oblast sociální prevence (dluhová problematika,
pracovní aktivity, přednášky rizikovým dětem).
Olomoucký kraj se v roce 2014 stal rovněž úspěšným příjemcem státní dotace na
realizaci krajského projektu v oblasti prevence majetkové kriminality, pod názvem
„Zavřít dveře nestačí II.“. Uvedený projekt navázal na stejnojmenný projekt
z předchozích let, který se tentokrát zaměřil na obyvatele rodinných domů rizikových
lokalit Olomouckého kraje (na eliminaci vloupání, vandalství, krádeže a další
nežádoucí jevy). Celkové náklady projektu dosáhly částky 338.937 Kč. Olomoucký
kraj na realizaci přispěl částkou 44.000 Kč, zbylá část byla pokryta z přidělené státní
účelové dotace. V rámci projektu bylo zakoupeno 31 ks fotopastí s příslušenstvím,
které byly předány do užívání Policie ČR a jsou postupně instalovány na rizikových
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místech s opakovanou trestnou činností. Dále bylo vydáno 5 500 ks samolepek
„Tento objekt je pod kontrolou Policie České republiky“ a 2 500 ks vizitek, které
odkazují na webové stránky www.zavritdverenestaci.cz informující veřejnost
o způsobech jak vhodně zabezpečit objekt. Oba tiskové materiály byly předány Policii
ČR pro další distribuci.
Z uvedeného vyplývá, že meziročně došlo k navýšení objemu finančních prostředků
z rozpočtu kraje na podporu projektů prevence kriminality z oblasti sociální a situační
prevence (z 500.000 Kč v roce 2013 na 800.000 Kč v roce 2014). Nově bylo
umožněno obcím čerpat finanční prostředky z rozpočtu kraje na projekty situační
prevence majetkové kriminality a vandalismu - pořízení obecních kamerových
systémů. Za zmínku rovněž stojí, že na konferenci „Kraje pro bezpečný internet“ byl
prezentován úspěšně realizovaný krajský projekt „Patron bezpečného netu –
prevence ve virtuální komunikaci“, který se stal vzorovým příkladem pro ostatní kraje.
Další aktivity Olomouckého kraje v sociální oblasti:
 Festival „Nad oblaky aneb každý může být hvězdou“. Jde o celostátní taneční,
hudební a výtvarnou soutěž, které se účastní osoby se zdravotním postižením,
zejména uživatelé sociálních služeb ze zařízení sociálních služeb z celé
republiky. V říjnu 2014 proběhlo pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Jiřího Rozbořila a Asociace krajů ČR již páté celostátní finále této soutěže
v Galerii Šantovka v Olomouci.
 Rozloučení s létem v ZOO Olomouc na Svatém Kopečku - tradiční akce,
jejímž cílem je přispět k integraci osob se zdravotním postižením do
společnosti. Účastní se jí uživatelé sociálních služeb s různými druhy
zdravotního postižení. V srpnu 2014 se pod záštitou hejtmana Olomouckého
kraje Ing. Jiřího Rozbořila a náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Mgr.
Yvony Kubjátové konal již šestý ročník.
 Každoroční udílení dobrovolnické ceny „Křesadlo – cena pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci“ spolupořádají Olomoucký kraj, Maltézská pomoc,
o.p.s a Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. V prosinci
2014 se konalo ve dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci slavnostní
vyhlášení cen v kategoriích sociální služby, děti, mládež, volnočasové aktivity,
zdravotnictví, ochrana životního prostředí, humanitární pomoc, rozvojové
projekty a dobrovolní hasiči.
 Každoroční udělování Ceny hejtmana za práci ve prospěch osob se
zdravotním postižením.
 Účast Olomouckého kraje v mezinárodním projektu „Budování mostů mezi
seniory a studenty při péči o seniory v EU“, který navazuje na projekt
„Dobrovolnické možnosti podpory seniorů a sociálně vyloučených občanů
v EU“, Partnerskými státy jsou Maďarsko, Rumunsko, Německo, Litva, Finsko,
Polsko, Lotyšsko, Francie, Chorvatsko, Nizozemí a zástupci GRADD (USA Kentucky).
Plnění za rok 2015
V roce 2015 vyhlásil Olomoucký kraj dotační program pro oblast prevence kriminality,
jehož účelem bylo, s využitím prvků prevence kriminality, zvýšit bezpečnost obyvatel
Olomouckého kraje s důrazem na řešení majetkové kriminality. Z celkové částky
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800.000 Kč byly pokryty výdaje projektů měst a obcí, které se zaměřovaly na situační
prevenci (zřízení nebo rozšíření kamerových systémů).
V témže roce se Olomoucký kraj stal úspěšným příjemcem státní dotace na realizaci
dvou krajských projektů v oblasti prevence kriminality, pod názvem „Drahá
lhostejnost“, který se zaměřil na prevenci vandalismu a „Malý průvodce domácího
bezpečí II.“ zvyšující preventivní vědomí u pracovníků domácí ošetřovatelské péče.
Celkové náklady projektů dosáhly částky 247.000 Kč. Olomoucký kraj na realizaci
obou projektů přispěl částkou 49.000 Kč, zbylá část byla pokryta z přidělené státní
účelové dotace. V rámci projektu bylo vydáno 701 letáků, vyvěšeny informační
nosiče na pronajatých reklamních plochách typu billboard a citylight v celkovém
objemu 34 ks. Dále byly uskutečněny dva jednodenní semináře pro pracovníky
domácí ošetřovatelské péče, vydáno 9 650 ks trhacích bločků s preventivními
informacemi a 10 000 ks samolepek s preventivním sloganem.
Další aktivity Olomouckého kraje za rok 2015 v sociální oblasti:
 Festival „Nad oblaky aneb každý může být hvězdou“ - jde o šestý ročník
celostátní taneční, hudební, výtvarné soutěže, letos poprvé také soutěže
v
kategorii
foto
a
video.
Festivalu
se
účastnily
osoby
se zdravotním postižením, zejména uživatelé sociálních služeb ze zařízení
sociálních služeb z celé republiky. Celostátní finále této soutěže
se uskutečnilo 14. října 2015 v prostorách Výstaviště Flora Olomouc. Záštitu
nad festivalem převzali hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil
a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Organizátorem festivalu
je každoročně obecně prospěšná společnost ProMancus.
 Rozloučení s létem v ZOO Olomouc na Svatém Kopečku - tradiční akce,
jejímž cílem je přispět k integraci osob se zdravotním postižením
do společnosti. Účastnily se jí osoby se zdravotním postižením příspěvkových
organizací zřizovaných Olomouckým krajem v sociální oblasti. Sedmý ročník,
konaný pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila
a náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Mgr. Yvony Kubjátové,
se uskutečnil v září 2015. Organizátorem festivalu je každoročně obecně
prospěšná společnost ProMancus.
 Vyhlášení dobrovolnické ceny „Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci“ spolupořádají Olomoucký kraj, Maltézská pomoc, o.p.s a
Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje. V rámci
vyhlášení ceny Křesadlo 2015 vyhlásil Olomoucký kraj v roce 2015 také cenu
GOAL (GRADD Olomouc Region Area Link), která byla ustanovena na
základě dohody s partnerským regionem GRADD v americkém státě
Kentucky. Cena GOAL, je vyhlašována jednou za období čtyř let a je dalším
příkladem spolupráce Olomouckého kraje a oblasti GRADD v Kentucky.
Slavnostní vyhlášení cen a ocenění vybraných dobrovolníků cenou Křesadlo v
kategoriích sociální služby, děti, mládež, volnočasové aktivity, zdravotnictví,
ochrana životního prostředí, humanitární pomoc, rozvojové projekty a
dobrovolní hasiči a cenou GOAL proběhlo v prosinci 2015 v Arcibiskupském
paláci v Olomouci.
Plnění za 1. pololetí 2016
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Na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality je zaměřen Dotační titul č. 1
Podpora prevence kriminality vyhlášený v rámci Dotačního programu pro sociální
oblast pro rok 2016. Jeho účelem je podpora akcí/projektů z oblasti situační prevence
směřujících ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, prevenci majetkové
kriminality, vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů.
V rozpočtu Olomouckého kraje byla na tento dotační titul alokována částka v celkové
výši 800 tis. Kč. V termínu stanoveném ve vyhlášeném dotačním řízení bylo podáno
18 žádostí oprávněných subjektů, kterými byly obce a města; podmínky dotačního
titulu splnilo 14 žádostí, které byly hodnoceny dle nastavených pravidel a kritérií.
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/34/2016 ze dne 29. 4. 2016
byla poskytnuta dotace 8 subjektům v celkové výši 800 tis. Kč. Podle předem daných
pravidel byly podpořeny projekty zaměřené na zřízení nebo rozšíření kamerových
systémů.
V 1. pololetí roku 2016 se Olomoucký kraj stal úspěšným příjemcem státní účelové
dotace MVČR ve výši 202.000,-Kč na realizaci krajského projektu v oblasti prevence
kriminality pod názvem „Nedáme se – vzdělávací program pro seniory“. Program
nabízí cílové skupině seniorů prostřednictvím komentovaného divadelního
představení možnost nácviku včasného rozpoznání a efektivní obrany vůči
manipulativním technikám a nekalým praktikám obchodníků. Program je připraven
v pro cca 480 účastníků v 6 městech Olomouckého kraje.
Další aktivity Olomouckého kraje za rok 2016 v sociální oblasti:
 Žena regionu, 7. ročník. Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem
ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se
na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke
zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a
úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a
nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Soutěž se
koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky, Asociace krajů ČR a
Olomouckého kraje. Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 společnost
Prime Communications, s. r o. Vítězkou sedmého ročníku prestižního ocenění
Žena regionu se za Olomoucký kraj stala Hana Pokorná.
 Krajská rada seniorů Olomouckého kraje, projekt podporující aktivity KRS
Olomouckého kraje v roce 2016. V rámci tohoto projektu se uskutečnily první
„Sportovní hry seniorů Olomouckého kraje“. Osmnáct smíšených pětičlenných
družstev seniorů z celého regionu a jeden tým z Moravskoslezského kraje
soutěžili na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc a absolvovali celkem deset
soutěžních disciplín.
 Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením za rok 2015 získala paní Hana Hanušková. Cenu si z rukou
hejtmana a jeho náměstkyně pro sociální oblast převzala v pátek 24. června
2016 na zasedání krajského zastupitelstva. Získané ocenění je poděkováním
paní Hanuškové za její dlouholetou dobrovolnickou práci v sociální oblasti.
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7.

Cestovní ruch

Naším hlavním cílem je intenzivnější využití turistického potenciálu Olomouckého
kraje.
Naší prioritou je:
1. propagace a prezentace turistického potenciálu kraje ve spolupráci se
sdruženími cestovního ruchu Střední Morava a Jeseníky
2. zajištění provozu a rozvoje turistického informačního portálu - rozšíření nových
aplikací včetně fungování rezervačního systému, zavedení dalších moderních
forem komunikace
3. podpora
a) činnosti turistických informačních center v kraji, zlepšení jejich vybavenosti
a zkvalitnění provozu
b) orientačních systémů kulturních a turistických cílů v kraji návštěvnosti

zvýšení jejich

c) nadregionálních akcí cestovního ruchu
d) podpora stávajících celokrajských produktů a projektů kraje (např. Olomouc
region Card)
e) obnovy, údržby a úpravy turistických, cykloturistických a lyžařských běžeckých
tras
4. v rámci vyhlášených dotačních titulů kraje přispívat na modernizaci a budování
infrastruktury mající příznivý dopad na rozvoj cestovního ruchu
5. ve spolupráci se sdruženími cestovního ruchu Střední Morava a Jeseníky zřídit
centrálu cestovního ruchu coby krajského garanta rozvoje cestovního ruchu
v Olomouckém kraji
6. rozvíjet spolupráci se sousedními kraji v České republice, rozvíjet přeshraniční
styky s Opolským vojvodstvím
ad 1) propagace a prezentace turistického potenciálu kraje ve spolupráci
se sdruženími cestovního ruchu Střední Morava a Jeseníky
Plnění za rok 2013
V daném období probíhala realizace marketingového projektu s finanční podporou
z EU na období 2011 – 2013 a příprava nového marketingového projektu na období
2014 – 2015. Touto formou byla zajištěna propagace na 4 tuzemských
a 10 zahraničních veletrzích (Slovensko, Polsko /3x/, Německo /3x/, Rakousko,
Rusko a Ukrajina). Dále byla realizována roadshow na 15 místech v ČR, Polsku
a na Slovensku. Zajištěna byla i inzerce v tištěných médiích, bannerová reklama
na dopravních prostředcích v 18 městech v ČR, Polsku a na Slovensku, letáková
kampaň ve vlacích ČD a v polském příhraničí. Využit byl i internet formou bannerové
reklamy a také prostřednictvím facebookového profilu. V roce 2013 bylo z projektu
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vynaloženo cca 6 mil. Kč, z toho 85 % z fondů EU (5,1 mil. Kč) a 15 % z krajského
rozpočtu (0,9 mil. Kč). Veškeré tyto aktivity realizujeme ve spolupráci se sdruženími
CR na základě „smlouvy o partnerství“ pro daný projekt.
V rámci čerpání krajského rozpočtu Olomouckého kraje byly po celý rok zajištěny
komunikační kampaně, které zahrnovaly prezentace turistické nabídky kraje v tisku.
Inzerce byly koncipovány tak, aby zahrnuly oba turistické regiony, a to vždy
s přihlédnutím na dané roční období. Dále byla zabezpečena prezentace turistických
spotů Olomouckého kraje (7 min. a 1 min.) v Regionální TV a prezentace turistických
atraktivit kraje na informačním panelu před vlakovým nádražím v Olomouci. Celkové
náklady na tyto aktivity činily cca 350.000 Kč.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 probíhala realizace projektu „Marketingové aktivity Olomouckého kraje
II“ s finanční podporou z EU na období 2014 – 2015. V rámci naplnění aktivit tohoto
projektu byla zajištěna propagace na 4 tuzemských a 6 zahraničních veletrzích
(Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko). Dále byla realizována roadshow na
podporu zimní turistické sezóny na 6 místech v ČR a Polsku, v rámci které byla
zajištěna i inzerce bannerů na webech nákupních center, letáková kampaň a také
propagace prostřednictvím facebookového profilu. V závěru roku 2014 byla v rámci
projektu vydána imageová tiskovina s názvem Cesty krásy a pohody propagující
největší turistické atraktivity Olomouckého kraje.
V rámci čerpání krajského rozpočtu Olomouckého kraje byly v roce 2014 zajištěny
vlastní komunikační kampaně, které zahrnovaly prezentace turistické nabídky kraje
v tisku, na internetu nebo prostřednictvím TV spotu vysílaného na obrazovkách
v brněnských nemocnicích. Celkové náklady na tyto aktivity činily cca 160.000 Kč.
Vydána byla také publikace Filmový průvodce Olomouckým krajem s popisem míst,
na kterých se v Olomouckém kraji natáčely slavné filmy a pohádky.
Nosným tématem pro rok 2014 byla nabídka „rodinné dovolené“, cílová skupina je
střední věková kategorie a rodiny s dětmi. Posílena byla také kampaň na turistický
produkt Olomouckého kraje tzv. „Olomouc region Card“, o který byl v roce 2014 na
veletrzích zvýšený zájem.
Prezentace výše zmíněných forem probíhaly v České republice, Německu,
Slovensku, Polsku a prostřednictvím agentury CzechTourism také v Rusku.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 byla dokončena realizace projektu „Marketingové aktivity Olomouckého
kraje II“ s finanční podporou z EU na období 2014 – 2015. V rámci naplnění aktivit
tohoto projektu byla zajištěna propagace na 4 tuzemských a 5 zahraničních
veletrzích (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko). Dále byla realizována
roadshow na podporu letní turistické sezóny na 14 místech v ČR, Polsku, Německu a
Rakousku v rámci které byla zajištěna i inzerce bannerů na webech nákupních
center, letáková kampaň a také propagace prostřednictvím facebookového profilu.
V rámci čerpání krajského rozpočtu Olomouckého kraje byly v roce 2015 zajištěny
vlastní komunikační kampaně, které zahrnovaly prezentace turistické nabídky kraje
v tisku a na internetu. Celkové náklady na tyto aktivity činily cca 170.000 Kč. Vydána
byla také publikace Zážitky v Olomouckém kraji, která láká turisty k návštěvě
turistických atrakcí poskytujících netradiční zážitky.
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Nosným tématem pro rok 2014 byla nabídka „rodinné dovolené“, cílová skupina je
střední věková kategorie a rodiny s dětmi. Posílena byla také kampaň na turistický
produkt Olomouckého kraje tzv. „Olomouc region Card“, o který byl v roce 2014 na
veletrzích zvýšený zájem.
Ve spolupráci se zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism připravil
Olomoucký kraj prezentace pro odbornou veřejnou v Německu, Rakousku a na
Slovensku.
V květnu 2015 byla uspořádána cyklovyjížďka vedoucí okolím Litovle. Pro účastníky
budou připraveny dvě trasy vedoucí nedotčenou přírodou v okolí řeky Moravy a
zajímavými místy celého regionu. Součástí akce byl také bohatý doprovodný
program na litovelském náměstí.
Plnění za I. pololetí 2016
V I. pololetí roku 2016 byla zajištěna propagace na 6 tuzemských a 7 zahraničních
veletrzích cestovního ruchu (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko). V rámci
čerpání krajského rozpočtu Olomouckého kraje byly zajištěny vlastní komunikační
kampaně, které zahrnovaly prezentace turistické nabídky kraje v tisku a na internetu.
Podpořen byl také projekt České televize s názvem Zahrádka – krajina domova,
konkrétně pilotního dílo zaměřeného na Jeseníky. Před letní turistickou sezónou
proběhla prezentace Olomouckého kraje formou kinoreklamy.
Ve spolupráci se zahraničními zastoupeními agentury CzechTourism připravil
Olomoucký kraj prezentaci pro odbornou veřejnou na Slovensku a v Rakousku
proběhla kampaň na propagaci produktu „Olomouc region Card“ ve spolupráci
s rakouskými drahami.
Ve spolupráci se sdruženími cestovního ruchu Střední Morava a Jeseníky bylo
zrealizováno několik fam a press tripů.
Formou individuální dotace bylo také podpořeno natáčení celovečerních filmů „Miluji
tě modře“ (dotace ve 175.000 Kč, žadatel Bio Illusion, s.r.o.) a „Kvarteto“ (dotace ve
výši 700.000 Kč, žadatel Evolution Films, s.r.o.) v Olomouckém kraji a
dokumentárního filmu s názvem Ukradené srdce s tématikou období čarodějnických
procesů v okolí Velkých Losin (dotace ve výši 195.000 Kč, žadatel TV Metuje s.r.o.).
Audiovizuální dílo je jedním z nástrojů propagace daného místa. Filmový turismus,
tedy cesty do míst, kde se natáčely populární filmy a televizní seriály, se v posledních
letech stává oblíbeným a přivádí do regionu nové návštěvníky. Podporou natáčení
filmů dochází také k druhotné podpoře regionální ekonomiky odběrem služeb a zboží
filmaři v daném místě.
ad 2) zajištění provozu a rozvoje turistického informačního portálu - rozšíření nových
aplikací včetně fungování rezervačního systému, zavedení dalších moderních forem
komunikace
Plnění za rok 2013
Turistický informační portál je neustále rozvíjen a doplňován tak, aby jeho technická
i obsahová stránka odpovídala posledním trendům v oboru IT aplikací. Při těchto
aktivitách jsme spolupracovali se sdruženími cestovního ruchu a turistickými
informačními centry, přičemž sdružení cestovního ruchu zabezpečují s finanční
podporou Olomouckého kraje obsahovou správu portálu i rezervačního systému. Na
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turistickém portále byly například umístěny nové sekce o krajové gastronomii nebo
filmové turistice, byly také vylepšeny mapové podklady pro cyklotrasy.
Plnění za rok 2014
V průběhu roku 2014 probíhala ve spolupráci s Jeseníky – Sdružení cestovního
ruchu a Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu příprava podkladů pro
kompletní redesign Turistického informačního portálu Olomouckého kraje na základě
faktu, že současná grafická podoba portálu, která byla vytvořena v roce 2010, již není
dostatečně konkurenceschopná a v souladu s aktuálními požadavky kladenými na
obdobný typ portálů. V listopadu 2014 bylo dokončeno zpracování podkladů pro
kompletní redesign portálu.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 byl dokončen redesign Turistického informačního portálu Olomouckého
kraje v pracovní verzi. Po realizaci překladů do jazykových mutací bude portál v nové
verzi spuštěn na začátku roku 2016. Byla také vylepšena správa facebookového
turistického profilu Olomouckého kraje, díky níž došlo k navýšení respondentů na
3.000, s dosahem příspěvků až 4.000 týdně.
Plnění za I. pololetí 2016
V I. pololetí roku 2016 byla spuštěna nová verze Turistického informačního portálu
Olomouckého kraje. I nadále dochází k jeho průběžnému rozvoji například
zapracováním widgetů SKI map a přiřazením webkamer k lyžařským střediskům.
Návštěvnost portálu je podporována mimo jiné propojením kalendáře akcí s dalšími
portály zaměřenými na cestovní ruch.
ad 3) podpora
a) činnosti turistických informačních center v kraji, zlepšení jejich vybavenosti
a zkvalitnění provozu
Plnění za rok 2013
V roce 2013 byl vyhlášen již počtvrté „Dotační program na podporu činnosti
turistických informačních center na území Olomouckého kraje“. Uvedeným
dotačním titulem byla částkou 800.000 Kč podpořena činnost 27 turistických
informačních center. Poskytnuté finanční dotace byly určeny zejména na zajištění
technické podpory on-line transferu kalendáře akcí z lokálního webu žadatele na
portál www.ok-tourism.cz, na zpracování tras (pěších, cykloturistických, hipo, in-line,
lyžařských běžeckých či naučných) včetně detailních popisů trasování
a fotodokumentace dosud nezveřejněných na portále www.ok-tourism.cz, zpracování
databáze nemovitých kulturních památek v dotčené turistické lokalitě, včetně popisů
památek a fotodokumentace dosud nezveřejněných na portále www.ok-tourism.cz,
na doplňkové služby poskytované turistům jako průvodcovství, vytvoření balíčku
služeb, zajištění komplexnější akce skupinám či jednotlivcům, zřízení TIC,
dovybavení TIC kancelářským nábytkem a HW a SW nezbytným pro fungování TIC,
na mzdové prostředky, certifikace TIC v rámci oficiální společné certifikace Asociace
turistických informačních center a agentury CzechTourism, implementace afilačního
programu pro rezervační systém ubytování Olomouckého kraje na webových
stránkách TIC. Podmínkou pro poskytnutí dotace bylo, že příslušné turistické
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informační centrum musí být certifikováno v rámci oficiální společné certifikace
Asociace turistických informačních center a agentury CzechTourism.
Podpořená informační centra:
Dotace v Kč
30.000
30.000
30.000
35.000
20.000
40.000
40.000
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
20.000
30.000
40.000
30.000
30.000
30.000
35.000
20.000
30.000
30.000
30.000
20.000
30.000
30.000

Subjekt
Statutární město Olomouc
Městská kulturní zařízení Šternberk
Městys Dřevohostice
Město Velká Bystřice
Obec Lipová – lázně
Městské kulturní středisko Konice
Rychlebské stezky
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Městská knihovna Lipník nad Bečvou
Zábřežská kulturní s.r.o.
Obec Velké Losiny
Město Zlaté Hory
Město Vidnava
Městská knihovna Hranice
Městys Náměšť na Hané
Mikroregion Plumlovsko
Město Štíty
Město Němčice nad Hanou
Viktor Kohout – Litovel
Obec Rapotín
Mohelnické kulturní centrum s.r.o.
Městské kulturní středisko Javorník
Sluňákov
Lázně Slatinice a.s.
Město Moravský Beroun
Priessnitzovy léčebné lázně
Městské kulturní zařízení Uničov
Plnění za rok 2014

V roce 2014 byl vyhlášen již popáté „Dotační program na podporu činnosti
turistických informačních center na území Olomouckého kraje“. Uvedeným
dotačním titulem byla částkou 765.000 Kč podpořena činnost 29 turistických
informačních center. Poskytnuté finanční dotace byly krom aktivit podporovaných
v minulých letech nově určeny i na podporu dalšího odborného vzdělávání
pracovníků TIC.
Podpořená informační centra:
Dotace v Kč
25.000
40.000
25.000
25.000
30.000
25.000

Subjekt
Městys Dřevohostice
Městské kulturní středisko Konice
Statutární město Olomouc
MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Městská kult. zařízení Šternberk
Obec Rapotín
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Statutární město Prostějov
Město Vidnava
Obec Lipová - lázně
Lázně Slatinice a.s.
Zábřežská kulturní s.r.o.
Město Štíty
Město Zlaté Hory
Bc. Marcel Šos
Mikroregion Plumlovsko
Město Moravský Beroun
Městská knihovna Lipník nad Bečvou
Obec Velké Losiny
Mohelnické kulturní centrum s.r.o.
Město Němčice nad Hanou
Město Velká Bystřice
Městys Náměšť na Hané
Rychlebské stezky
Město Staré Město
Městské kulturní středisko Javorník
Městské kulturní zařízení Uničov
Sluňákov
Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Městské kulturní středisko Kojetín

33.000
20.000
20.000
30.000
30.000
30.000
20.000
30.000
30.000
25.000
30.000
30.000
20.000
30.000
17.000
20.000
40.000
15.000
30.000
20.000
30.000
30.000
15.000

Plnění za rok 2015
V roce 2015 byl pošesté vyhlášen „Dotační program na podporu činnosti
turistických informačních center na území Olomouckého kraje“. Uvedeným
dotačním titulem byla částkou 770.000 Kč podpořena činnost 27 turistických
informačních center. Poskytnuté finanční dotace byly krom aktivit podporovaných
v minulých letech nově určeny i na zřízení nového IC v oblastech s koncentrací
turistů, ve kterých tato služba chybí.
Podpořená informační centra:
Subjekt
Obec Cholina
Městys Dřevohostice
Kulturní a informační služby města Přerova
Statutární město Olomouc
Městské kulturní středisko, Konice
Město Velká Bystřice
Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
Mikroregion Plumlovsko
Město Němčice nad Hanou
Městys Náměšť na Hané
MAS Horní Pomoraví o. p. s.
Město Vidnava
Zábřežská kulturní, s. r. o.
Město Zlaté Hory
Priessnitzovy léčebné lázně, a. s.
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Dotace v Kč
40.000
25.000
25.000
30.000
40.000
20.000
15.000
30.000
30.000
25.000
30.000
30.000
35.000
40.000
30.000

Městský klub Litovel
Městské kulturní zařízení Uničov
Město Staré Město
Městské kulturní středisko Javorník
Obec Rapotín
Mohelnické kulturní centrum, s. r. o.
Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.
MAS Šternbersko, o. p. s.
Lázně slatinice, a. s.
Obec Bělá pod Pradědem
Obec Velké Losiny

30.000
30.000
35.000
15.000
20.000
20.000
25.000
30.000
30.000
25.000
25.000
40.000

Plnění za I. pololetí 2016
V roce 2016 byl vyhlášen dotační titul „Podpora zkvalitnění služeb turistických
informačních center v Olomouckém kraji “. Uvedeným dotačním titulem byla částkou
800.000 Kč podpořena činnost 23 turistických informačních center. Poskytnuté
finanční dotace byly určeny především na zajištění provozu TIC v rámci rozšíření
otevírací doby v letních měsících a zajištění doplňkových služeb poskytovaných
turistům jako průvodcovství, zajištění či zprostředkování ubytování, zajištění
komplexnější akce skupinám či jednotlivcům, tvorba nových produktů, tvorba
programů pro různé cílové skupiny.
Podpořená informační centra:
Subjekt
Mikroregion Plumlovsko
Statutární město Olomouc
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.
Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
Lázně Slatinice, a. s.
MAS Šternbersko, o. p. s.
Městský klub Litovel
Město Zlaté Hory
Město Staré Město
Městys Náměšť na Hané
Město Jeseník
Městské kulturní středisko, Konice
Město Vidnava
MAS Horní Pomoraví o. p. s.
Kulturní a informační služby města Přerova
Městské kulturní zařízení Uničov
Městské kulturní středisko Javorník
Obec Rapotín
Město Němčice nad Hanou
Obec Velké Losiny
Mohelnické kulturní centrum, s. r. o.
Priessnitzovy léčebné lázně, a. s.
Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Šumperk
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Dotace v Kč
49.000
48.000
46.000
30.000
46.000
46.000
30.000
46.000
30.000
31.000
33.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
35.000
30.000
30.000
30.000

b) orientačních systémů kulturních a turistických cílů v kraji - zvýšení jejich
návštěvnosti
Plnění za rok 2013
V roce 2013 byla dokončena projektová dokumentace k projektu „Značení
kulturních a turistických cílů v Olomouckém kraji III“. Tento projekt byl také
schválen k realizaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.
Díky projektu bude označeno v roce 2014 kvalitním dopravním značením celkem
44 turistických a kulturních cílů v Olomouckém kraji, které byly vytipovány
ve spolupráci s Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava – Sdružení
cestovního ruchu. Celkové náklady projektu jsou předpokládány ve výši
cca 4,9 mil. Kč.
Přehled značených cílů:
Turistický region Střední Morava
 Černá věž Drahanovice
 Expozice času Šternberk
 Hanácké muzeum v Cholině
 Muzeum vězeňství Uničov
 Památník Javoříčko
 Hanácké skanzen Příkazy
 Muzeum tvarůžků Loštice
 Lázně Skalka
 Zámek Konice
 Hranická propast
 Synagoga a židovský hřbitov Hranice
 Větrný mlýn Partutovice
 Jezernické viadukty
 Ondrášov - přírodní zajímavost (Moravský Beroun)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravském Berouně
 Muzeum Mohelnice
 Synagoga a židovský hřbitov Úsov
 Synagoga a židovský hřbitov Loštice
 Radniční věž Litovel
 Muzeum veteránů ve Slatinicích
 Hrad Šternberk – doznačení cíle
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 Zámek Náměšť na Hané – doznačení cíle
 Arboretum Bílá Lhota – doznačení cíle
Turistický region Jeseníky
 Zámek Skalička
 Expozice čarodějnické procesy Šumperk
 Muzeum Johanna Schrotha Lipová – lázně
 Kostel sv. Martina Žárová
 Kostel sv. Michala Maršíkov
 Zřícenina hradu Brníčko
 Muzeum silnic ve Vikýřovicích
 NKP klášter Bíla Voda
 Vodopády Stříbrného potoka – Skorošice
 Rozhledna Borůvková hora
 Venušiny misky – Černá Voda
 Rozhledna Zlatý Chlum
 Muzeum veteránů Česká Ves
 Rozhledna Biskupská kupa
 Kostel sv. Jana Nepomuckého Klepáčov
 Muzeum pivovarnictví Hanušovice
 Rozhledna Háj
 Zřícenina hradu Rabštejn
 Zřícenina hradu Nový hrad
 Staroměstská pevnostní oblast
 Muzeum Vidnava
 Rychlebské stezky
 Zemědělský skanzen Rapotín
 Železniční skanzen Zábřeh
Plnění za rok 2014
V roce 2014 byl ve veřejné zakázce vybrán dodavatel výroby a osazení značení
v terénu v rámci projektu „Značení kulturních a turistických cílů v Olomouckém
kraji III“, který byl schválen k realizaci z Regionálního operačního programu Střední
Morava. Díky projektu bylo označeno celkem 42 turistických a kulturních cílů
v Olomouckém kraji (oproti původně plánovaným 44 cílů, vzhledem k tomu, že 2 cíle
nebylo možno označit, z důvodu nesouhlasného stanoviska dotčených úřadů). Cíle
byly vytipovány ve spolupráci s Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a Střední
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Morava – Sdružení cestovního ruchu. Celkové náklady na výrobu a osazení značení
byly výši 2 mil. Kč.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 Olomoucký kraj finančně podpořil údržbu již realizovaného značení
kulturních a turistických cílů v Olomouckém kraji. S ohledem na fakt, že všechny
významné cíle v Olomouckém kraji jsou již označeny (celkem 80 cílů), nepočítá
Olomoucký kraj do budoucna s označováním dalších cílů a bude se spíše věnovat
obnově a údržbě již instalovaného značení.
Plnění za I. pololetí 2016
V souladu se záměrem nerozšiřovat počet označených cílů, probíhala v průběhu
I. pololetí 2016 obnova a údržba již instalovaného značení.
c) nadregionálních akcí cestovního ruchu
Plnění za rok 2013
Od roku 2011 jsou každoročně podporovány vybrané akce cestovního ruchu mající
nadregionální či mezinárodní význam pro posílení image obou turistických regionů
i celého kraje. Akce jsou navrženy a vybrány ve spolupráci se sdruženími cestovního
ruchu. Pro rok 2013 byla v rozpočtu KH-OCR vyčleněna částka ve výši 1,5 mil. Kč
a podpořeno bylo celkem 13 nadregionálních akcí, které mají význam pro
podporu cestovního ruchu.
Název
Rock Point – Horská výzva 2013
Ochutnejte Jeseníky
Beerfest Olomouc
Welzlův kvadriatlon
Keltská noc
Jesenicko se baví
Hefaiston
Oslava maršála Radeckého
Mezinár.výstup na Králický Sněžník
Cyklostezka Bečva
Rychleby MTB Challenge
Svatováclavské hody
Džemfest

Termín
Výše podpory (v Kč)
5. - 6. 4. 2013
140.000
červen - září 2013
120.000
26. - 29. 6. 2013
70.000
20. 7. 2013
90.000
26. - 27. 7. 2013
100.000
3. 8. 2013
130.000
23. - 25. 8. 2013
150.000
30. - 31. 8. 2013
200.000
7. 9. 2013
80.000
20. 9. 2013
110.000
28. 9. 2013
90.000
28. – 29. 9. 2013
80.000
9. – 21. 10. 2013
140.000

Plnění za rok 2014
Pro rok 2014 byla v rozpočtu Olomouckého kraje na podporu nadregionálních akcí
vyčleněna částka ve výši 1,5 mil. Kč a podpořeno bylo celkem
14 nadregionálních akcí, které mají význam pro podporu cestovního ruchu.
Název
Rock Point - Horská výzva
Pivní festival
Welzlův kvadriatlon
Keltská noc

Termín
Výše podpory (v Kč)
11. - 12. 4. 2014
140.000
29. - 31. 5. 2014
80.000
26. 7. 2014
100.000
25. - 26. 7. 2014
100.000
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Název
Rock Point - Horská výzva
Jesenicko se baví
Litovelský otvírák
Šermířský víkend na zámku Plumlov
Hefaiston
Mezinárodní výstup na Králický
Sněžník
Svatováclavské hody
Rychleby MTB Challenge
Džemfest
Ochutnejte Jeseníky
Ochutnejte Hanou

Termín
Výše podpory (v Kč)
11. - 12. 4. 2014
140.000
2. 8. 2014
110.000
8. - 9. 8. 2014
90.000
16. - 17. 8. 2014
80.000
30. - 31. 8. 2014
120.000
6. 9. 2014
26. - 28. 9. 2014
27. 9. 2014
17. 10. 2014
celý rok 2014
celý rok 2014

70.000
80.000
90.000
140.000
110.000
100.000

Plnění za rok 2015
Pro rok 2015 byla v rozpočtu Olomouckého kraje na podporu nadregionálních akcí
vyčleněna částka ve výši 1,5 mil. Kč a podpořeno bylo celkem
14 nadregionálních akcí, které mají význam pro podporu cestovního ruchu.
Název
Pivní festival
Welzlův kvadriatlon
Keltská noc
Jesenicko se baví
Litovelský otvírák
Šermířský víkend na zámku Plumlov
Hefaiston
Mezinárodní výstup na Králický
Sněžník
Svatováclavské hody
Rychleby MTB Challenge
Džemfest
Rock Point - Horská výzva
Ochutnejte Jeseníky
Ochutnejte Hanou

Termín
Výše podpory (v Kč)
28. - 30. 5. 2015
90.000
12. 7. 2015
98.500
24. - 25. 7. 2015
100.000
1. 8. 2015
108.500
8. 8. 2015
90.000
8 – 9. 8. 2015
80.000
29. - 30. 8. 2015
120.000
5. 9. 2015
25. - 28. 9. 2015
26. 9. 2015
23 – 24. 10. 2015
10. - 11. 4. 2015
celý rok 2015
celý rok 2015

68.500
80.000
88.500
138.500
138.500
109.000
190.000

Plnění za I. pololetí 2016
V roce 2016 bylo v rámci dotačního titulu „Nadregionální akce cestovního ruchu“
podpořeno celkem 17 nadregionálních akcí částkou ve výši 1,5 mil. Kč.
Název
Garden Food Festival Olomouc
Olomoucké barokní slavnosti 2016
Hefaiston
Mezinárodní hudební festival
Keltská noc
Balóny nad Bouzovem
Rock Point - Horská výzva
Džemfest
Rychleby MTB Challenge

Termín
Výše podpory (v Kč)
14. - 15. 5. 2016
150.000
29. 6. - 22. 7. 2016
140.000
26. - 28. 8. 2016
125.000
22. - 23. 7. 2016
18. - 21. 8. 2016
17. - 18. 7. 2016
15. - 22. 10. 2016
září 2016
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125.000
120.000
120.000
120.000
100.000

Název
Mistrovství České a Slovenské
republiky v rýžování zlata
169. Zahájení lázeňské sezony
v Jeseníku 2016
Jesenicko se baví 2016
Mezinárodní výstup na Králický
Sněžník
Šermířský víkend na zámku Plumlov
13. Pekařovská pouť
Mariánská pouť v Branné
Víkend v papírně aneb hrátky s
papírem
Svatováclavské hody v Tovačově

Termín
19. - 21. 8 2016
12. - 15. 5. 2016
5. - 6. 8. 2016
září 2016
13. - 14. 8. 2016
12. - 14. 8. 2016
srpen 2016
13. - 14. 8. 2016
23. - 25. 9. 2016

Výše podpory (v Kč)
70.000
50.000
70.000
55.000
55.000
50.000
50.000
50.000
50.000

d) podpora stávajících celokrajských produktů a projektů kraje (např. Olomouc
region Card)
Plnění za rok 2013
Jedná se především o podporu slevové karty „Olomouc region Card“ na její
administraci i rozvoj. V rozpočtu KH-OCR byla vyčleněna pro rok 2013 částka ve výši
372 tis. Kč na administraci projektu a dále 200 tis. Kč pro realizaci společného
projektu s městem Olomouc „Minidigitalizace Olomouc region Card“, který se
však zatím nerealizoval. Dalším podporovaným projektem bylo „Seniorské
cestování“, který umožnil dotované výlety 1 605 seniorům z Olomouckého kraje po
turistických atraktivitách obou regionů v celkovém finančním nákladu 911.468 Kč.
Plnění za rok 2014
I v roce 2014 se jedná především o podporu slevové karty „Olomouc region Card“
na její administraci i rozvoj. V rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2014 byla na
administraci projektu vyčleněna částka ve výši 372 tis. Kč. Dalším podporovaným
projektem, jehož realizace probíhá i v roce 2014 je „Seniorské cestování“, které
umožnilo dotované výlety 1 600 seniorům z Olomouckého kraje po turistických
atraktivitách obou turistických regionů v celkovém finančním nákladu 911.468 Kč.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 byla dále podporována slevová karta „Olomouc region Card“.
V rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2015 byla na administraci projektu vyčleněna
částka ve výši 372 tis. Kč. V roce 2015 byla rovněž provedena studie na realizaci
digitalizace „Olomouc region Card“.
Dalším podporovaným projektem, jehož realizace proběhla v roce 2015 je
„Seniorské cestování“, které díky rozšířené podobě oproti předchozím letům
umožnilo dotované výlety 2 600 seniorům z Olomouckého kraje po turistických
atraktivitách obou turistických regionů v celkovém finančním nákladu 1.209.000 Kč.
Na seniorské cestování navázaly další akce pro seniory jako Setkání seniorů
Olomouckého kraje ke Dni české státnosti (21. – 27. 9.), Termály s Olomouckým
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krajem (říjen/listopad) a Advent s Olomouckým krajem (prosinec), které umožnily
dotované výlety po turistických atrakcích Olomouckého kraje dalším 800 seniorům.
Nově podpořeným produktem byl první ročník gastrofestivalu Garden Food Festival,
který se uskutečnil v květnu 2015 ve Smetanových sadech v Olomouci. Olomoucký
kraj konání festivalu podpořil částkou 300.000 Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
V roce 2016 byla dále podporována slevová karta „Olomouc region Card“.
Administrátorovi projektu byla na rozvoj projektu formou individuální dotace
poskytnuta stejná částka jako v minulých letech ve výši 372 tis. Kč. V I. pololetí roku
2016 byla rovněž připravena veřejná zakázka na realizaci digitalizace „Olomouc
region Card“. Samotná realizace by se měla uskutečnit v II. pololetí roku 2016.
I v roce 2016 proběhne realizace projektu „Seniorské cestování“, oproti roku 2015
byla opět navýšena kapacita zájezdů, takže se na putování po našem regionu vydá
na 3000 seniorů. Celkové finanční náklady na realizaci projektu jsou ve výši
1.167.790 Kč. Výlety budou zahájeny v měsíci srpnu 2016.
Formou individuální dotace ve vši 400.000 Kč byl podpořen projekt Střední Morava Sdružení cestovního ruchu s názvem „Podpora vybraných forem cestovního
ruchu na Střední Moravě“ na realizaci gastronomické iniciativy Ochutnejte Hanou a
realizace fam/press tripů. Individuální dotací ve výši 200.000 Kč byl také podpořen
projekt Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu s názvem „Podpora propagace
regionální gastronomie v Jeseníkách - Ochutnejte Jeseníky“.
e) obnovy, údržby a úpravy turistických, cykloturistických a lyžařských
běžeckých tras
Plnění za rok 2013
Je zabezpečeno pravidelnou roční finanční podporou Klubu českých turistů
na obnovu a údržbu značení turistických, cykloturistických a lyžařských běžeckých
tras ve výši 400 tis. Kč.
V roce 2013 dále poskytl Olomoucký kraj v rámci dotačního titulu Významné
projekty příspěvek ve výši 500 tis. Kč Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na
úhradu nákladů subjektům, které přímo zabezpečují údržbu lyžařských běžeckých
tras v Jeseníkách na základě smlouvy nebo objednávky mezi příjemcem a těmito
subjekty. Dále na úhradu nákladů spojených s obnovou lyžařského značení,
s informovaností o udržovaných trasách za pomocí ICT technologií a administraci
koordinace údržby lyžařských běžeckých tras.
Plnění za rok 2014
Je zabezpečeno pravidelnou roční finanční podporou Klubu českých turistů
na obnovu a údržbu značení turistických, cykloturistických a lyžařských běžeckých
tras ve výši 400 tis. Kč. Smlouva o poskytnutí příspěvku byla schválena
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 20. 6. 2014.
V roce 2014 poskytl Olomoucký kraj v rámci podpory Významných akcí příspěvek
ve výši 800 tis. Kč Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na úhradu nákladů
subjektům, které přímo zabezpečují údržbu lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách
na základě smlouvy nebo objednávky mezi příjemcem a těmito subjekty, úhradu
-150-

nákladů příjemce spojených s obnovou lyžařského značení, s informovaností
o udržovaných trasách za pomocí ICT technologií a administrací koordinace údržby
lyžařských běžeckých tras.
Plnění za rok 2015
Je zabezpečeno pravidelnou roční finanční podporou Klubu českých turistů
na obnovu a údržbu značení turistických, cykloturistických a lyžařských běžeckých
tras ve výši 400 tis. Kč. Smlouva o poskytnutí příspěvku byla schválena
Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 26. 6. 2015.
V roce 2015 poskytl Olomoucký kraj v rámci podpory Významných akcí příspěvek
ve výši 800 tis. Kč Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na úhradu nákladů
subjektům, které přímo zabezpečují údržbu lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách
na základě smlouvy nebo objednávky mezi příjemcem a těmito subjekty, úhradu
nákladů příjemce spojených s obnovou lyžařského značení, s informovaností
o udržovaných trasách za pomocí ICT technologií a administrací koordinace údržby
lyžařských běžeckých tras.
Plnění za I. pololetí 2016
V roce 2016 obdržel Klub českých turistů formou individuální dotace částku ve výši
400 tis. Kč na obnovu a údržbu značení turistických, cykloturistických a lyžařských
běžeckých. Smlouva o poskytnutí dotace byla schválena Zastupitelstvem
Olomouckého kraje dne 7. 4. 2016.
V roce 2016 poskytl Olomoucký kraj formou individuální dotace částku ve výši
800 tis. Kč Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na úhradu nákladů subjektům,
které přímo zabezpečují údržbu lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách na základě
smlouvy nebo objednávky mezi příjemcem a těmito subjekty, úhradu nákladů
příjemce spojených s obnovou lyžařského značení, s informovaností o udržovaných
trasách za pomocí ICT technologií a administrací koordinace údržby lyžařských
běžeckých tras.
ad 4) v rámci vyhlášených dotačních titulů kraje přispívat na modernizaci a budování
infrastruktury mající příznivý dopad na rozvoj cestovního ruchu
Plnění za rok 2013
V daném období poskytl Olomoucký kraj na modernizaci a budování infrastruktury,
mající příznivý dopad na rozvoj cestovního ruchu, formou významných projektů
a příspěvků do 25 tis. Kč celkem 10.450 tis. Kč prostřednictvím všech odborů
KÚOK (cestovní ruch, kultura, doprava, mládež a sport…). Prostřednictvím oddělení
cestovního ruchu kanceláře hejtmana byly poskytnuty v roce 2013 příspěvky
v celkové výši 1.410 tis. Kč v následujícím členění:
Subjekt
Společnost Vincenze
Priessnitze o.s.
Jeseníky – Sdružení
cestovního ruchu
ECCE HOMO
ŠTERNBERK, o.s.

Projekt
Vyhlídkový vláček
Údržba lyžařských běžeckých tras
v Jeseníkách (viz bod 3.e)
Obnova vybavení a doplnění inventáře
naučných stezek Prabába a Zelená stezka
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Příspěvek OK
(v Kč)
900.000
500.000
10.000

v okolí města Šternberk
Plnění za rok 2014
V 2014 vyčlenil Olomoucký kraj na modernizaci a budování infrastruktury, mající
příznivý dopad na rozvoj cestovního ruchu, formou významných projektů
a příspěvků do 25 tis. Kč celkem 220 tis. Kč prostřednictvím oddělení cestovního
ruchu a vnějších vztahů odboru tajemníka v následujícím členění:
Subjekt

Projekt

Svatopluk Kuča
Automotoklub kemp
Hranice

Balony nad Bouzovem
Rekonstrukce, modernizace a revitalizace
stávajících chat v AMK kemp Hranice
Informační panely a posezení pod Ptačí
TOMA Olomouc, a.s.
planinou v Branné
Zřízení informačního centra v Ostružné, v
Ing. Miloslav Muselík
areálu Horského hotelu Skiland
Podpora turistického potenciálu výroby
Ing. Zbyněk Poštulka Olomouckých tvarůžků v Olomouckém
kraji

Příspěvek OK
(v Kč)
150 000
25 000
15 000
20 000
10 000

Plnění za rok 2015
V 2015 vyčlenil Olomoucký kraj na modernizaci a budování infrastruktury, mající
příznivý dopad na rozvoj cestovního ruchu, formou významných projektů
a příspěvků do 25 tis. Kč celkem 380 tis. Kč prostřednictvím oddělení cestovního
ruchu a vnějších vztahů odboru tajemníka v následujícím členění:
Subjekt
Tělovýchovná
jednota Sokol Ústí
Řeka Morava pro
Olomouc z.s
Jana Kašparová
Cyklostezka Bečva
KČT - oblast
Olomoucký kraj

Projekt
Posílení autobusové přepravy cyklistů na
Cyklostezce Bečva
Zatraktivnění turistického potenciálu řeky
Moravy v Olomouci
Čokoládové lázně
Pasportizace cyklostezky Bečva na území
Olomouckého kraje
Kalendář turistických akcí v Olomouckém
kraji 2015

Příspěvek OK
(v Kč)
200 000
50 000
100 000
20 000
10 000

Plnění za I. pololetí 2016
V roce 2016 Olomoucký kraj vyhlásil nový dotační titul s názvem „Podpora
cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava“, jehož
cílem je podpora aktivit v oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury
cestovního ruchu s cílem zlepšit kvalitu a nabídku cestovního ruchu v Olomouckém
kraji, zlepšit její dostupnost a zvýšit její atraktivitu. Díky tomuto dotačnímu titulu bylo
podpořeno celkem 27 projektů částkou 7.100.000 Kč.
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Subjekt
Rychlebské stezky

Projekt
Rozšířením Rychlebských stezek k
zachování dlouhodobého růstu
návštěvnosti lokality

Společnost Vincenze
Háj Víly Ozdravy - II. etapa
Priessnitze, z.s.
Rekreační cyklotrasy pro návštěvníky
Obec Česká Ves
Jesenicka - JesCyklo
Revitalizace a zkvalitňování služeb
Město Plumlov
významného turistického cíle regionu
Střední Haná-Zámku Plumlov
PARK SPORTU
PARK SPORTU Hrubá Voda-vodní hrátky
Hrubá Voda, a.s.
a podzemní labyrint
Mgr. Roman
Cyklosruby na Rychlebských stezkách
Lipavský
(trail podél Černého potoka)
LETNÍ TUBINGOVÁ DRÁHA HYNČICE
KRALIČÁK s.r.o.
POD SUŠINOU
Řeka Morava pro
Zatraktivnění turistického potenciálu řeky
Olomouc, z.s.
Moravy v Olomouci
Propagace a popularizace cyklistiky v
TNF bike team
rámci cyklistického a turistického centra
Kolovna, Hynčice pod Sušinou
Obec Rapotín
Naučná stezka Bukový kopec
Kolárna Koncept,
Cyklistické a turistické centrum Kolovna,
s.r.o.
Hynčice pod Sušinou
Muzeum Olomoucké Rekonstrukce průchodu - Korunní
pevnosti, o.s.
pevnůstka
Dětské brouzdaliště letní koupaliště v
Město Loštice
Lošticích
Lanáček - zážitky pro děti a mládež na
GM5, s.r.o
koupališti v Lošticích
Cyklostezka Bečva, CYKLOSTEZKA BEČVA - KRÁLOVNA
z.s.
CYKLOSTEZEK
Rozvoj, podpora a propagace
MORAVSKÁ
cykloturistiky v Olomouckém kraji,
STEZKA z.s.
MORAVSKÁ CYKLOSTEZKA,
cyklostezka plná zážitků
NÁRODNÍ KLENOTY II - epizoda o Ruční
Frmol s.r.o.
papírně ve Velký Losinách
Ing. František Kaštyl Zřízení multifunkční sportovní plochy ve
- KASTE
Sportovním areálu KASTE Petříkov
Ruční papírna Velké Dokončení parkových úprav ploch areálu
Losiny a.s.
NKP Ruční papírna Velké Losiny a.s.
KRÁSNÁ MORAVA VODÁCKÁ NAUČNÁ STEZKA MORAVA spolek
HANUŠOVICE - OLOMOUC
ING. DUŠAN
NAUČNÁ STEZKA V KRAJINĚ - MODRÁ
JUŘÍČEK
TRASA
Machovský mapy
Komfort na turistických trasách v
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Příspěvek OK
(v Kč)
700 000
575 000
450 000
400 000
400 000
400 000
350 000
300 000
300 000
300 000
300 000
250 000
280 000
250 000
200 000

140 000

200 000
200 000
200 000
200 000
105 000
100 000

Subjekt
s.r.o.
Lukáš Drlík
AMK kemp Hranice,
p. s. ÚAMK ČR
Theodor Mojžíš
Fort Radíkov z.s.
Za krásným
kopcem,z.s.

Projekt
Olomouckém kraji
Vytvoření odpočinkové zóny kolem
levandulového pole
Rekonstrukce, modernizace a revitalizace
stávajících chat v AMK kemp Hranice, p.
s. ÚAMK ČR
Reklamní spot, promovideo a propagační
film s pracovním názvem „Bouzov,
Javoříčko, Luká“
Rekonstrukce bojů o Olomouc v květnu
1945
Čokoládové lázně

Příspěvek OK
(v Kč)
100 000
100 000

100 000

100 000
100 000

Dále byl formou individuální dotace podpořen částkou 700.000 Kč projekt
Turistická rozhledna Kopaninka žadatele Repechy Crew, z.s. na výstavbu
turistické rozhledny na Drahanské vysočině u obce Repechy.
ad 5) ve spolupráci se sdruženími cestovního ruchu Střední Morava a Jeseníky zřídit
centrálu cestovního ruchu coby krajského garanta rozvoje cestovního ruchu
v Olomouckém kraji
Plnění za rok 2013
V průběhu roku 2013 byla organizačním týmem pro přípravu založení centrály
zpracována řada podkladových materiálů, které měly za cíl najít vhodnou právní
formu společnosti a nastavit kompetenční vazby mezi existujícími subjekty – ať již
Olomouckým krajem – Krajským úřadem Olomouckého kraje (Oddělení cestovního
ruchu KH a Oddělení vnějších vztahů KH) a především sdruženími cestovního ruchu,
jejichž je kraj členem (J-SCR a SM-SCR). Dílčí podklady byly projednány i ve Výboru
pro rozvoj cestovního ruchu ZOK (4. zasedání - 14. 5., 5. zasedání - 30. 7.,
6. zasedání - 12. 9.) a v Komisi pro vnější vztahy ROK (3. jednání - 23. 5.
a 4. jednání - 5. 9.).
Na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje 27. 9. bylo hejtmanem avizováno
založení, o. p. s., ke dni 1. 1. 2014. Na pracovní schůzce k tématu centrály dne 5. 11.
hejtman, s využitím dosud zpracovaných podkladů k záměru zřízení, o. p. s.,
vč. zpracovaného podkladového materiálu pro schůzi ROK 28. 11., rozhodl
o zastavení kroků směřujících k založení centrály k 1. 1. 2014. Hlavním důvodem
byla především neexistence zákona o cestovním ruchu (věcný záměr se v čase
podstatně mění, což bylo hejtmanem komentováno i na ZOK 27. 9.). Myšlenka
zřízení centrály zůstala pro toto volební období otevřená.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 se postoj Olomouckého kraje ve věci zřízení centrály cestovního ruchu
nezměnil, vzhledem k faktu, že na centrální úrovni nenastal žádný posun v otázce
přijetí zákona o cestovním ruchu.
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Plnění za rok 2015
Vzhledem k tomu, že na centrální úrovni nedošlo k žádnému pokroku ohledně
možnosti přijetí zákona o cestovním ruchu, zůstal k otázce zřízení centrály
cestovního ruchu zachován stejný přístup jako v roce 2014.
Plnění za I. pololetí 2016
Postoj Olomouckého kraje k otázce zřízení centrály cestovního ruchu zůstává
nezměněn.
ad 6) rozvíjet spolupráci se sousedními kraji v České republice, rozvíjet přeshraniční
styky s Opolským vojvodstvím
Plnění za rok 2013
Je zabezpečeno společnými marketingovými aktivitami s ostatními moravskými kraji
od roku 2005. Tato spolupráce byla upřesněna „Dohodou o vzájemné spolupráci
v oblasti rozvoje cestovního ruchu mezi Jihomoravským, Moravskoslezským,
Olomouckým a Zlínským krajem“ z r. 2008. Garantem společného propagačního
materiálu za rok 2013 byl Moravskoslezský kraj. Projekt s názvem „Lázně s chutí
Moravy a Slezska“ (podíl Olomouckého kraje 250 tis. Kč) zahrnuje vytvoření
propagačního materiálu, který obsahuje nabídku moravských lázní doplněnou
o gastronomické speciality, zajištění společné tiskové konference 16. 1. 2014
na veletrhu Regiontour Brno 2014, kde bude brožura představena. V rámci projektu
se také uskutečnila společná prezentace moravských krajů na veletrhu GOOD Udine
ve dnech 31.10. – 3. 11. 2013.
S Opolským vojvodstvím realizujeme společné projekty podpořené z Operačního
programu „Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013“.
V roce 2013 byl realizován projekt „Léto v pohraničí“, který spočíval v realizaci jedné
společné kulturně-sportovní akce, která měla 4 dílčí části: 2 kulturní eventy,
tzv. pikniky a 2 sportovní aktivity – na polské straně běžecký maraton a na české
straně cyklovyjížďka. Každý z partnerů zajistil dne 24. 8. 2013 organizaci jednoho
eventu, tzv. pikniku na svém území v příhraniční oblasti – v Olomouckém kraji
se piknik odehrál ve Zlatých Horách, v Opolském vojvodství se piknik konal v městě
Glucholazy. V místě konání obou pikniků byl zajištěn bohatý kulturně-sportovní
doprovodný program v podobě vystoupení amatérských umělců (bikerské exhibice,
ukázky street dance a latinskoamerických tanců), návštěvníci mohli také ochutnat
regionální speciality nebo zhlédnout a vyzkoušet si tradiční řemesla. Pro děti byly
připraveny soutěže, dětská diskotéka a škola kola. Součástí projektu bylo také vydání
Česko-polského cykloprůvodce po cyklistických trasách v Olomouckém kraji
a Opolském vojvodství v nákladu 20 000 kusů. Celkové finanční náklady projektu
byly ve výši 1,28 mil. Kč, z čehož podíl Olomouckého kraje činil cca 0,12 mil. Kč.
Plnění za rok 2014
Garantem společného propagačního materiálu moravských krajů za rok 2014 je
Zlínský kraj. Projekt s názvem „Gastronomie a folklór Moravy a Slezska“ (podíl
Olomouckého kraje 250 tis. Kč) zahrnuje vytvoření propagačního materiálu, který
obsahuje vybrané tradiční recepty, přehled gastronomických festivalů a folklórních
zajímavostí, zajištění společné tiskové konference 15. 1. 2015 na veletrhu
Regiontour Brno 2015, kde bude brožura představena. V rámci projektu se také
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uskutečnila společná prezentace moravských krajů na veletrhu Salone del Gusto
v Turíně ve dnech 23. – 27. 10. 2014.
V roce 2014 se Olomoucký kraj zapojil do přípravy vlajkových projektů z oblasti
cestovního ruchu v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika 2014 – 2020, mimo jiné i v projektech, ve kterých se počítá s účastí
Opolského vojvodství. V říjnu 2014 Rada Olomouckého kraje schválila podání
vlajkového projektu „Česko-polská Hřebenovka“ do Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pro období 2014 – 2020.
Plnění za rok 2015¨
Garantem společného propagačního materiálu moravských krajů za rok 2015 je
Jihomoravský kraj. Projekt s názvem „Mapa zážitků Moravy a Slezska“ (podíl
Olomouckého kraje 250 tis. Kč) zahrnuje vytvoření propagačního materiálu, který
obsahuje mapu čtyř moravských krajů, s vyznačenými turistickými cíli jednotlivých
krajů a pravidelně se opakujícími nejdůležitějšími akcemi, zajištění společné tiskové
konference 14. 1. 2016 na veletrhu Regiontour Brno 2016, kde byla brožura
představena. V rámci projektu se také uskutečnila společná prezentace moravských
krajů na mezinárodním gastronomickém veletrhu GOOD Udine v termínu 5. – 8. 11.
2015 a na Bike festivalu Vídeň v dubnu 2016.
V roce 2015 se Olomoucký kraj zapojil do přípravy projektů z oblasti cestovního
ruchu v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika 2014 – 2020, mimo jiné i v projektech, ve kterých se počítá s účastí
Opolského vojvodství. Jedná se o projekty Česko – polská hřebenovka a Mobilní
průvodce Olomouckým krajem a Opolským vojvodstvím (E-turista).
Plnění za I. pololetí 2016
V rámci spolupráce moravských krajů bude v roce 2016 vytvořen propagační materiál
s názvem „Magazíny Morava a Slezsko“, který bude mít za cíl formou poutavých
fotografií a textů nabídnout a přitáhnout pozornost zahraniční klientely k návštěvě
4 moravských krajů. Magazín bude vydán v anglické a polské jazykové mutaci.
Každá jazyková mutace bude vydána po 10.000 ks. Garantem spolupráce
moravských krajů v roce 2016 je Olomoucký kraj.
V I. pololetí roku 2016 podal Olomoucký kraj do Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020 dvě projektové žádosti
na projekty Česko – polská hřebenovka a Mobilní průvodce Olomouckým krajem a
Opolským vojvodstvím (E-turista). Rozhodnutí, zda budou projekty podpořeny
k realizaci, bude známo v II. pololetí roku 2016.
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8. Regionální rozvoj a podpora podnikání
Hlavním cílem budoucích vynaložených finančních prostředků do rozvoje je
vyrovnávání ekonomických a sociálních rozdílů mezi jednotlivými částmi našeho
kraje a posílení pozice Olomouckého kraje v rámci celorepublikového porovnání
ekonomických ukazatelů (např. míra nezaměstnanosti, podíl na tvorbě národního
důchodu).
Naší prioritou je:
1. pomáhat vytvářet příznivé podmínky pro malé a střední podnikání
2. podporovat v kraji inovační činnost podnikatelů a vysokých škol, včetně
inovačních center, podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnologických parků
3. naplňovat regionální inovační strategii kraje
4. aktivně propagovat kraj a jeho města a obce na trhu investičních příležitostí
5. podporovat úsilí měst a obcí při vytváření podmínek pro domácí i zahraniční
investory
6. rozvíjet spolupráci se zástupci hospodářských komor, malých, středních i velkých
firem a jejich svazů, s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými pracovišti
7. důsledně využívat nástrojů regionální politiky kraje, státu a Evropské unie na
podporu rozvoje měst a obcí našeho kraje
8. podporovat obce, mikroregiony, svazky obcí a místní akční skupiny při přípravě
a realizaci jejich rozvojových záměrů
9. naplňovat a průběžně aktualizovat Program rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje, prosazovat priority Olomouckého kraje na regionální,
národní a evropské úrovni
10. úzce spolupracovat s řídícími orgány na přípravě operačních programů EU na
období 2014 – 2020 včetně tvorby potřebných strategických dokumentů
11. zajistit pravidelnou aktualizaci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
a podpůrné dokumentace tak, aby umožňovala plynulý rozvoj území kraje ve
vztahu k hospodářskému růstu a přitom i s ohledem na udržitelný rozvoj
12. podporovat tvorbu a aktualizaci územních plánů měst a obcí
13. vytvářet podmínky pro zajištění správného využití území z hlediska vzhledu
a funkčnosti krajiny
14. realizovat energeticky úsporná opatření při správě majetku kraje, včetně
poradenství obcím a dalším subjektům v oblasti energetického managementu
15. dbát na využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie citlivých
k hodnotám krajiny
16. zastupovat zájmy všech subjektů Olomouckého kraje v institucích EU
17. pokračovat v řešení regionálního letiště Přerov
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ad 1) pomáhat vytvářet příznivé podmínky pro malé a střední podnikání
Plnění za rok 2013
Olomoucký kraj vyhlašuje regionální kola soutěží pro podnikatele. V pořadí sedmým
držitelem titulu Podnikatel roku Olomouckého kraje se stal Josef Žáček, jednatel
společnosti Česko-slezská výrobní, a. s., Titul Firma roku 2013 Olomouckého kraje
získala strojírenská společnost ZLKL z Loštic, která zároveň získala titul Odpovědná
firma roku 2013 Olomouckého kraje. Živnostníkem roku 2013 se v Olomouckém kraji
stal Josef Sýkora, výrobce dřevěných hraček. Ve srovnávacím výzkumu
podnikatelského prostředí Město pro byznys zvítězilo město Litovel.
Vítězem čtvrtého ročníku soutěže Podnikavá hlava, kterou vyhlašuje
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci
s Olomouckým krajem, se stal Martin Zavadil se soutěžním příspěvkem „Sledujeme
divadlo“. Ve speciální kategorii, vyhlašované Olomouckým krajem, Podnikatel
v sukních zvítězila s projektem „VymenKnihu.cz“ Barbora Štefánová, studentka
Univerzity Palackého.
Olomoucký kraj podpořil částkou 60 tis. Kč provoz informačního portálu
www.newbalkan.com, který má za cíl podporovat ekonomickou spolupráci
Olomouckého kraje a jeho partnerského regionu - Autonomní oblasti Vojvodina.
V červnu se konal desátý ročník kulatého stolu Obchodní příležitosti a možnosti
investic v Srbsku. Seminář byl zaměřen na investování do obnovitelných zdrojů
v Srbsku a praktické zkušenosti s obchodováním v této zemi. Akci uspořádal
Jihomoravský kraj ve spolupráci s krajem Olomouckým a poradenskou firmou Rosiva
Šumperk. Akce přímo napomohla 31 firmám v podnikatelské činnosti. Olomoucký
kraj přispěl na pořádání akce částkou 100 tis. Kč.
Olomoucký kraj se stal nefinančním partnerem v projektu ŠANCE 2013, který
je realizován společností EDUTRAIN, s. r. o., Kraj se již nefinančně podílel
na projektech ŠANCE 2011 a ŠANCE 2012. Díky projektu se uskuteční
25 zahraničních odborných stáží pro studenty vysokých škol z Olomouckého kraje.
Rada Olomouckého kraje dne 21. 3. 2013 schválila zapojení Olomouckého kraje jako
nefinančního partnera v projektu Místní partnerství zaměstnanosti, realizovaném
krajským sdružením NS MAS ČR. Projekt se zaměřuje na realizaci kulatých stolů
k nezaměstnanosti v nejpostiženějších oblastech kraje a na přenos dobré praxe od
rakouského partnera. Na základě výsledků vznikne Společný akční plán
zaměstnanosti pro Olomoucký kraj.
Dne 23. 4. 2013 proběhl seminář „Hledání nástrojů podpory v regionech s vysokou
nezaměstnaností“. Účastníci semináře, především starostové obcí, se seznámili
s aktuálním vývojem nezaměstnanosti. Dále je zástupci agentury Czechinvest,
ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj informovali
o nástrojích na podporu podnikání a zaměstnanosti s důrazem na příští
programovací období Evropské unie 2014 – 2020.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 27. 9. 2013 schválilo zapojení Olomouckého
kraje jako nefinančního partnera v projektu Centrum sociálně orientovaných inovací,
jehož realizátorem je Centrum pro komunitní práci Moravskoslezského kraje. Projekt
je zaměřen na využívání inovací ve venkovských regionech a hledání forem podpory
zaměstnávání osob.
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Plnění za rok 2014
Olomoucký kraj vyhlašuje regionální kola soutěží pro podnikatele. V roce 2014 se
v pořadí osmým držitelem titulu Podnikatel roku Olomouckého kraje stal Cyril Svozil,
majitel firmy Fenix Trading zabývající se výrobou elektrických topných systémů.
Olomoucký kraj poskytl vítězi tohoto ročníku soutěže finanční odměnu ve výši
100 tis. Kč.
V roce 2014 se vítězem pátého ročníku soutěže Podnikavá hlava, kterou vyhlašuje
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci
s Olomouckým krajem, stal Radek Poisl ze Zábřehu s projektem AmoTec na výrobu
a prodej automatických multifunkčních osvětlovacích systémů. Titul podnikatel
v sukních si odnesla Lucie Balarinová s projektem „První pomoc živě“.
V roce 2014 došlo k navýšení částky na 210 tis. Kč na provoz informačního portálu
www.newbalkan.com. K tomuto navýšení došlo z důvodu rozšíření zmíněného
portálu o informace nejenom ze Srbska, ale také z Chorvatska.
Na konci května 2014 se konal jedenáctý ročník kulatého stolu Obchodní příležitosti
a možnosti investic v Srbsku. Seminář byl tentokrát zaměřen na obchodní příležitosti
pro naše podnikatele v sektoru zemědělství a potravinářství v Srbsku. Stejně jako
v minulém roce akci uspořádal Olomoucký kraj ve spolupráci s krajem
Jihomoravským a poradenskou firmou Rosiva Šumperk. Olomoucký kraj i tentokrát
přispěl na pořádání akce částkou 100 tis. Kč.
Dne 28. 2. 2014 se uskutečnil již osmý kulatý stůl k nezaměstnanosti na Jesenicku
za účasti všech důležitých partnerů (Olomoucký kraj, CzechInvest, Úřad práce ČR,
Krajská hospodářská komora, odborové a zaměstnavatelské svazy, samospráva,
MAS, mikroregiony atd.). Mezi hlavní závěry kulatého stolu patří například požadavek
na zvýhodnění Jesenicka, Přerovska a Šumperska při poskytování investičních
pobídek, návrh na zavedení daňových slev pro podnikatele působící
v nezaměstnaností nejpostiženějších regionech, nebo další intervence k umísťování
institucí veřejné správy (a jejich detašovaných pracovišť) na Jesenicku.
Olomoucký kraj ve spolupráci s Moravskoslezským krajem připravil workshop
„Implementace systému teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR“, který se uskutečnil
v březnu 2014. Cílem workshopu bylo představení zahraničních příkladů dobré praxe
při rozvoji místních partnerství na podporu zaměstnanosti včetně diskuze k záměru
implementace konceptu teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR v plánovacím období
2014+.
Na konci září 2014 realizoval Olomoucký kraj seminář o sociálních firmách. Na
programu semináře byla historie sociálního podnikání v České republice, současná
situace a dotační možnosti podpory ve stávajícím období a v období po roce 2014.
Nechyběly příklady sociálního podnikání ze zahraničí a prezentace dobré praxe
fungování sociálních firem v Olomouckém kraji. Ty představily Kavárna PředMěstí ze
Šumperka, Krajanka Kroměříž, Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc, ERGONES
SF, VS Rychleby a společnost Přirozenou cestou. Ze zahraničí se prezentovaly
rakouské sociální firmy Volkshilfe Niederösterreich a ALOM & ALOM Manufaktur.
25. 11. 2014 krajská samospráva realizovala seminář zaměřený na nástroje podpory
zaměstnanosti. Přes třicet účastníků zejména z řad starostů obcí Olomouckého kraje
měli možnost seznámit se s aktivitami krajské samosprávy či Úřadu práce ČR,
diskutovat o aktivní politice zaměstnanosti úřadu práce, nebo se informovat
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o podmínkách realizace veřejně prospěšných prací či využívání institutu společensky
účelných pracovních míst.
V listopadu 2014 Olomoucký kraj vydal novou publikace Významné firmy
Olomouckého kraje. Jedná se o aktualizaci publikace vydané v roce 2010. Oproti
minulé verzi došlo ke zvýšení počtu prezentovaných firem a to na téměř 200.
Jednotlivé firmy jsou v publikaci přehledně rozděleny dle průmyslových oborů
(automobilový, elektrotechnický, chemický, kovodělný, potravinářský, strojírenský,
textilní průmysl, ostatní průmysl, ostatní zpracovatelský průmysl, průmysl
informačních technologií a stavebnictví). V úvodu publikace jsou informace
o ekonomice Olomouckého kraje, přehled inovativních firem v kraji a v neposlední
řadě také informace o klastrech působících v regionu. Cílem publikace je nejenom
zpopularizovat podnikání v Olomouckém kraji a představit významné
zaměstnavatele, ale také informovat rodiče a výchovné poradce po jakých
pracovních oborech je v současné době mezi největšími zaměstnavateli v kraji
zájem. Publikace byla vydána ve dvou jazykových mutacích, a to v česko-anglické
verzi (v tištěné i elektronické verzi) a verzi česko-ruské (pouze elektronicky).
Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj vyhlašuje regionální kola soutěží pro podnikatele. V roce 2015 se
v pořadí devátým držitelem titulu Podnikatel roku Olomouckého kraje stal pan David
Dostál, majitel firmy Papcel, a.s., která vyrábí stroje a technologická zařízení pro
výrobu papíru. Olomoucký kraj poskytl vítězi tohoto ročníku soutěže finanční odměnu
ve výši 100 tis. Kč.
V roce 2015 se vítězem šestého ročníku soutěže Podnikavá hlava, kterou vyhlašuje
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci
s Olomouckým krajem, stal softwarový analytik Michal Šnajdar z Olomouce. V klání o
nejlepší podnikatelský záměr zaujal porotu mobilní aplikací CatchMe (Chyť mě!),
která uživateli pomůže poznat nové lidi v reálném světě. Titul Podnikatel v sukních
získala Gabriela Valášková s projektem výroby a rozvozu zdravých svačinek dětem
do škol, lidem do zaměstnání i domů. Středoškolskou kategorii ovládla Anna
Sedláčková, která představila návrh mobilní aplikace pro cestovatele.
V roce 2015 Olomoucký kraj podpořil částkou 60 tis. Kč provoz informačního portálu
www.newbalkan.com, který má za cíl podporovat ekonomickou spolupráci
Olomouckého kraje a jeho partnerského regionu - Autonomní oblasti Vojvodina.
V srpnu 2015 realizoval Olomoucký kraj seminář o sociálním podnikání, kterého se
účastnilo 70 podnikatelů a zástupců neziskových organizací a získali informace o
zásadách fungování sociálních firem v podmínkách ČR a možnosti podpory
z evropských zdrojů v novém programovacím období EU. V závěru semináře měli
účastníci možnost konzultovat své podnikatelské záměry přímo s odborníky na
sociální podnikání z celé řady institucí.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj vyhlásil v prvním pololetí roku 2016 nový dotační Program na
podporu podnikání. Celková alokace dotačního Programu činila 670 tis. Kč. Dotační
titul podpořil projekty na soutěže propagujících podnikatele a poradenské služby pro
podnikatele. V rámci programu bylo přijato 8 žádostí s celkovým objemem
požadovaného příspěvku 1 574 400Kč. Dotaci obdrželi celkem 4 žadatelé.

-160-

Olomoucký kraj vyhlašuje regionální kola soutěží pro podnikatele. V roce 2016 se
jubilejním desátým držitelem titulu Podnikatel roku Olomouckého kraje stal pan Petr
Gross, majitel a jednatel společnosti Ing. Petr Gross s.r.o. Olomoucký kraj opět
poskytl vítězi soutěže finanční odměnu ve výši 100 tis. Kč.
V roce 2016 se vítězem sedmého ročníku soutěže Podnikavá hlava, kterou vyhlašuje
Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci
s Olomouckým krajem, stal Tomáš Bednář, lektor angličtiny se svou aplikací určenou
lektorům cizích jazyků „na volné noze“, která by jim měla výrazně usnadnit
administrativní práci spojenou s výkonem jejich povolání. Titul Podnikatel v sukních
získala Petra Kosejková s projektem výroby a prodeje výukových a zábavněvzdělávacích pomůcek pro muzea a galerie. Kategorii pro vysokoškoláky ovládla
Tereza Štegrová, která představila plán provozování bezodpadového bistra pro
vegetariány. Pořádání soutěže bylo podpořeno ze strany Olomouckého kraje částkou
100 tis. Kč, a to prostřednictvím nového dotačního Programu na podporu podnikání
2016.
ad 2) podporovat v kraji inovační činnost podnikatelů a vysokých škol, včetně
inovačních center, podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnologických parků
Univerzita Palackého v Olomouci, zejména její Vědeckotechnický park,
Podnikatelský inkubátor a projekty v oblasti inovací (BIOMEDREG, Regionální
centrum pokročilých technologií a materiálů, Centrum regionu Haná
pro biotechnologický a zemědělský výzkum) jsou Olomouckým krajem pravidelně
prezentovány na veletrzích investičních příležitostí a odborných konferencích.
Pomáhají tak šířit povědomí o Olomouckém kraji coby centru inovací.
Olomoucký kraj realizuje projekt „Inovační vouchery v Olomouckém kraji 2012 –
2014“. Projekt je zaměřen na podporu spolupráce mezi podnikatelskými subjekty
z Olomouckého kraje a vysokými školami. Do projektu se zapojilo 12 vysokých škol.
Olomoucký kraj realizuje projekt „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“ a „Inovační
vouchery v Olomouckém kraji – II. etapa“ Projekty jsou zaměřeny na podporu
spolupráce mezi podnikatelskými subjekty z Olomouckého kraje a vysokými školami.
Plnění za rok 2013
Dne 4. 12. 2012 se v rámci projektu uskutečnilo pracovní setkání „Inovační vouchery
v Olomouckém kraji“ pro podnikatele z regionu a VŠ. Žádost o inovační voucher
podalo 44 podnikatelů, z toho se 42 podnikateli byla uzavřena Smlouva o spolupráci
k inovačnímu voucheru. Alokace projektu byla 6,7 mil. Kč, z toho dotace ROP Střední
Morava 5 mil. Kč a výdaje Olomouckého kraje 1,67 mil. Kč (z toho finanční příspěvek
statutárního města Olomouc 0,5 mil. Kč). Maximální hodnota voucheru činí 199 tis.
Kč; dotace z veřejných zdrojů 149 tis. Kč; spoluúčast podnikatele 50 tis. Kč.
V současné době probíhá realizace jednotlivých projektů.
Na základě úspěšnosti projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“ a zájmu ze
strany podnikatelů se vedení kraje rozhodlo pro II. etapu projektu, 2013 – 2015“
Podmínky i financování projektu pro podnikatele i vědecko-výzkumné (VaV) instituce
jsou totožné. Do projektu je zapojeno 8 VŠ. Plánovaná alokace projektu je opět
6,7 mil. Kč, již bez finanční spoluúčasti statutárního města Olomouc. Nyní
Olomoucký kraj dopracovává projektovou žádost, předpokládaný termín pro
vyhlášení Výzvy pro podnikatele je stanoven na 6. 1. 2014. V rámci projektu se dne
-161-

11. 12. 2013 uskutečnilo pracovní setkání, které bylo opět určeno pro podnikatele
z regionu a VŠ zapojené do projektu.
Plnění za rok 2014
Dne 17. 6. 2014 se v rámci I. etapy projektu uskutečnil workshop Příklady dobré
praxe pro zástupce VaV institucí a podnikatele, kterým byl inovační voucher přidělen.
Workshop navštívilo 30 účastníků a jeho obsahem byly prezentace podnikatelských
subjektů a zástupců vysokých škol zapojených do realizace projektu.
Na základě úspěšnosti projektu „Inovační vouchery v Olomouckém kraji“ a zájmu ze
strany podnikatelů se vedení kraje rozhodlo pro II. etapu projektu, 2013 – 2015“
Podmínky i financování projektu pro podnikatele i vědecko-výzkumné (VaV) instituce
jsou totožné. Do projektu je zapojeno 8 VŠ. Plánovaná alokace projektu je opět
6,7 mil. Kč, již bez finanční spoluúčasti statutárního města Olomouc. V rámci II. etapy
projektu došlo 14. 7. 2014 ke slavnostnímu předání smluv k inovačním voucherům
50-ti úspěšným žadatelům, za účasti hejtmana Ing. Rozbořila a náměstka hejtmana
Bc. Šoltyse. V současné době (říjen 2014 – březen 2015) mohou být u již
ukončených projektů spolupráce podnikatelských subjektů a vysokých škol ve
II. etapě projektu podávány žádosti o proplacení inovačních voucherů.
Plnění za rok 2015
U projektu Inovační vouchery v Olomouckém kraji – II. etapa nositelé inovačních
voucherů předkládali v období říjen 2014 – březen 2015 žádosti o proplacení. Z 50
bylo nakonec proplaceno 46 inovačních voucherů, z toho 43 v roce 2015. Celkem tak
podnikatelské subjekty byly prostřednictvím projektu podpořeny částkou
6 388 205 Kč. V rámci II. etapy projektu inovačních voucherů byl, obdobně jako
v I. etapě, dne 22. 6. 2015 uspořádán workshop, na němž zástupci zapojených
vysokých škol a vybraných podnikatelských subjektů sdíleli své zkušenosti
s inovačními vouchery a přínosy, které měla jejich účast v projektu.
Zkušenosti s využitím nástroje inovačních voucherů v Olomouckém kraji byly
představeny účastníkům workshopu „Advanced Co-operation in Regional SME
Support“ pořádaného v rámci Evropského týdne měst a regionů Open Days 2015 ve
dnech 12. - 15. 10. 2015 v Bruselu.
Plnění za I. pololetí 2016
V rámci zajištění udržitelnosti projektů Inovační vouchery v Olomouckém kraji
a Inovační vouchery v Olomouckém kraji – II. etapa, proběhlo dotazníkové šetření,
v němž bylo zjišťováno, jaké bylo využití inovačního voucheru a další spolupráce
s VaV institucemi. Šetření ukázalo, že v obdobné spolupráci pokračuje 79 %
zapojených podnikatelů, ve většině případů spolupráce činí řádově stovky tisíc Kč
ročně.
ad 3) naplňovat regionální inovační strategii kraje
Plnění za rok 2013
Pro realizaci cílů Regionální inovační strategie Olomouckého kraje bylo iniciativou
Olomouckého kraje založeno zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace.
V roce 2012 a 2013 se uskutečnilo celkem 13 jednání správní rady a 6 jednání valné
hromady sdružení. K nejdůležitějším aktivitám roku 2013 patřila diskusní fóra
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o nanotechnologiích a nových materiálech a o odpadovém hospodářství
a možnostem komerčního využití odpadu. Sdružení uspořádalo ve spolupráci
s Moravskou vysokou školou 2. ročník esejistické soutěže „V Olomouckém kraji jsem
doma. A vždycky budu!". Zároveň v listopadu 2013 proběhla konference „Inovace
vzdělávání v Olomouckém kraji“.
Na jednání správní rady OK4Inovace dne 9. října 2013 byla představena „RIS3
strategie“ a postup jejího zpracování za Olomoucký kraj (tzv. „regionální anex“).
Pro zajištění kvality při přípravě a implementace RIS3 strategie v regionech, bude
v každém kraji ustanovena „krajská koordinační platforma pro RIS3 strategii“, která
sdružuje klíčové regionální aktéry.
Aktivity v jednotlivých regionech jsou řízeny krajskými koordinátory, takzvanými
krajskými S3 manažery. S3 manažerem pro Olomoucký kraj se stal v květnu 2013
na základě výběrového řízení Ing. Jiří Herinek, ředitel Vědeckotechnického parku
Univerzity Palackého v Olomouci.
OSR již zahájil konkrétní kroky ke zkoordinování přípravy regionálního anexu S3
strategie s aktivitami OK4Inovace.
Plnění za rok 2014
Pro realizaci cílů Regionální inovační strategie Olomouckého kraje bylo iniciativou
Olomouckého kraje založeno zájmové sdružení právnických osob OK4Inovace. Mezi
nejdůležitější aktivity realizované sdružením právnických osob OK4Inovace v první
polovině roku 2014 patřila diskusní fóra na téma Technická keramika a Voda, dále
matchmakingové akce mezi výzkumnými institucemi a firmami z Olomouckého kraje,
tzv. Rychloseznamka4inovace, která se konala 2x a zabývala se tématy Strojírenství
a Ekologické a environmentální technologie. Dalšími aktivitami realizovanými
sdružením bylo Krajské kolo soutěže SOČ, dále Startup Europe Roadshow –
workshop pro studenty SŠ a VŠ a workshop „Příležitosti k financování z programu
HORIZON 2020“ pro firmy v regionu. Sdružení je také partnersky zapojeno do
projektů jiných organizací a velmi aktivně se podílí na přípravě implementace
Regionální přílohy RIS3 strategie Olomouckého kraje. Zároveň sdružení od září 2014
pořádá ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého a s firmou
ÚSOVSKO a.s. soutěž pro žáky základních škol s názvem Fit s müsli zaměřenou na
podporu podnikavosti a studium potravinářských oborů.
V Olomouckém kraji byla úspěšně zpracována a Zastupitelstvem Olomouckého kraje
v červnu 2014 schválena Regionální příloha RIS3 strategie Olomouckého kraje, která
je součástí Národní RIS3 strategie. Tato strategie představuje ex-ante kondicionalitu
k čerpání prostředků z Operačních programů Věda, výzkum a vzdělávání
a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci zpracování tohoto
dokumentu byla ustavena Krajská rada pro inovace a Inovační platformy, která jsou
tvořena zástupci významných zaměstnavatelů v regionu a dalšími partnery
z veřejného a neziskového sektoru.
OSR zahájil po schválení Regionální přílohy RIS3 strategie na základě doporučení
národního RIS3 facilitátora rozpracování projektových fiší, které má zájem realizovat
jako pilotní projekty v rámci RIS3 s podporou operačních programů EU 2014-2020.
Od podzimních měsíců r. 2014 probíhá ve spolupráci krajů, Národního facilitátora
RIS3, MŠMT a TAČR také příprava implementačních jednotek RIS3 v krajích,
tzv. projekt Smart Akcelerator.
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Plnění za rok 2015
V roce 2015 byla i nadále Regionální inovační strategie Olomouckého kraje
naplňována formou aktivit sdružení OK4Inovace. Začátkem roku 2015 proběhlo
vyhlášení vítězů soutěže Fit s müsli, pořádané ve spolupráci s firmou ÚSOVSKO
zaměřené na rozvoj podnikavosti žáků ZŠ. Sdružení také uspořádalo během roku tři
matchmakingové akce pro výzkumné instituce a firmy z Olomouckého kraje, tzv.
Rychloseznamku4inovace, která se zabývala tématy Stojírenství, Elektrotechnika,
elektronika a přístroje a Potravinářství, nápojářství a krmiva. Dalšími aktivitami byly
např. Konference Inovace vzdělávání v Olomouckém kraji pro zástupce vzdělávacích
institucí, Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti a pořádání Konference Inovace
prakticky na půdě firmy MEOPTA za účasti významných osobností z oblasti inovací.
Současně sdružení spolupracovalo s Technologickou agenturou ČR na uspořádání
Kulatého stolu zaměřeného na inovační kapacity v ČR a v Olomouckém kraji.
Závěrem roku sdružení uspořádalo dvě akce setkání manažerů z firem
z Olomouckého kraje s výzkumníky, tzv. Brokerage 4 innovations a Innovation
Experience. Sdružení bylo současně partnersky zapojeno do projektů jiných
organizací (např. UPOL) a velmi aktivně se podílelo na přípravě projektu Smart
Akcelerátor Olomouckého kraje.
V Olomouckém kraji probíhala na základě pravidelných jednání se zástupci
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadu Vlády ČR příprava projektu
Smart Akcelerátor v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, díky
kterému bude implementována v letech 2016 – 2023 RIS3 strategie v Olomouckém
kraji a který by se měl stát prioritním projektem k rozvoji a podpoře inovací.
Nositelem projektu bude Olomoucký kraj, finančním partnerem sdružení
OK4Inovace. Plánovaná finanční výše projektu v Olomouckém kraji je 13 000 000 Kč
na dobu trvání I. etapy projektu v délce 3,5 roku.
Současně Olomoucký kraj alokoval v roce 2015 finanční prostředky na podporu firem
a inovací ve výši 4 100 000 Kč do vyhlášené výzvy dotačního Programu RIS3
Olomouckého kraje, který byl zaměřen na tři oblasti podpory: 1. Inovační vouchery
Olomouckého kraje, 2. Studentské inovace ve firmách z Olomouckého kraje, 3.
Prázdninové dílny – příměstské tábory. Rada Olomouckého kraje dne 3. 9. 2015
schválila v tomto dotačním Programu celkem dvacet úspěšných příjemců Inovačních
voucherů, jednoho úspěšného příjemce Studentské inovace a dva úspěšné příjemce
Prázdninových dílen – příměstských táborů.
Krajská rada pro inovace Olomouckého kraje zasedala během roku 2015 dvakrát, na
svém prvním zasedání na jaře připomínkovala a schválila dotační Program RIS3
Olomouckého kraje 2015. Na svém druhém zasedání na podzim byla seznámena
s průběhem přípravy projektu Smart Akcelerátor, jehož podání jednomyslně
schválila.
Plnění za I. pololetí 2016
V prvním pololetí roku 2016 byl podán projekt do Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání s názvem Smart Akcelerátor Olomouckého kraje,
pro implementaci Národní RIS3 strategie a její Regionální přílohy RIS3 Olomouckého
kraje. Nositelem projektu je Olomoucký kraj, výkonnou jednotkou projektu pro
realizaci aktivit naplňujících cíle Regionální přílohy RIS3 strategie bylo ustaveno
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sdružení OK4Inovace. Finanční výše projektu je necelých 13 000 000 Kč na dobu
trvání I. etapy projektu v délce 3,5 roku.
V lednu proběhlo finále a v únoru slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Hra s
elektromotory, pořádané OK4Inovace ve spolupráci s Pedagogickou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci, společností Siemens s.r.o., odštěpným závodem
Elektromotory Mohelnice a dalšími partnery. Cílem této soutěže bylo motivovat žáky
ke studiu elektrotechnických oborů a rozvíjet jejich technické znalosti a dovednosti.
Byly uspořádány dvě matchmakingové akce pro výzkumné instituce a firmy
z Olomouckého kraje, tzv. Rychloseznamka4inovace, která se zabývala tématy
Strojírenství a Voda. Dalšími aktivitami byly např. konference Inovace vzdělávání
v Olomouckém kraji pro zástupce vzdělávacích institucí, Krajské kolo Středoškolské
odborné činnosti, pořádání konference Inovace prakticky na půdě Vysoké školy
logistiky v Přerově za účasti významných osobností z oblasti inovací, dále setkání
představitelů inovačních firem z Olomouckého kraje, jehož cílem byla vzájemná
výměna zkušeností s inovačními procesy – to se konalo pod názvem Innovation
Experience v prostorách společnosti Sigma Group v Lutíně. Sdružení rovněž zajistilo
setkání kariérových poradců. Dále probíhala v rámci projektu příprava strategických
projektů pro rozvoj inovačního prostředí v Olomouckém kraji.
Olomoucký kraj pokračoval v realizaci dotačního Programu RIS3 Olomouckého kraje,
který byl zaměřen na tři oblasti podpory: 1. Inovační vouchery Olomouckého kraje,
2. Studentské inovace ve firmách z Olomouckého kraje, 3. Prázdninové dílny –
příměstské tábory. Poslední zmíněná oblast podpory byla uzavřena na konci roku
2015 vyplacením dotace dvěma příjemcům ve výši téměř 52 tis. Kč. Ostatní oblasti
podpory jsou realizovány a do konce roku 2016 se předpokládá vyplacení podpory
18 úspěšným žadatelům v celkové výši přes 2 mil. Kč.
Na již pátém zasedání Krajské rady pro inovace dne 4. 2. 2016 byl představen
projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje a schválen Akční plán projektu pro rok
2016.
ad 4) aktivně propagovat kraj a jeho města a obce na trhu investičních příležitostí
Plnění za rok 2013
Olomoucký kraj se v rámci podpory podnikání pravidelně účastní veletrhů
investičních příležitostí. Koncem dubna se konal mezinárodní veletrh investičních
příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Urbis Invest v Brně (23. - 27. 4. 2013)
a začátkem listopadu krajská přehlídka investičních příležitostí pro města a obce
RegionInvest v Olomouci (7. - 9. 11. 2013). Olomoucký kraj představil na těchto
veletrzích mimo jiné vizualizace aktuálně probíhajících investičních projektů
či plánovaných developerských počinů na území celého kraje. Tradičními
spoluvystavovateli kraje jsou města Olomouc, Přerov, Prostějov, Litovel, Šternberk
a Zábřeh.
Plnění za rok 2014
Olomoucký kraj se v rámci podpory podnikání každoročně účastní dvou veletrhů
investičních příležitostí. Koncem dubna se konal mezinárodní veletrh investičních
příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Urbis Invest v Brně (23. – 26. 4. 2014)
-165-

a začátkem listopadu krajská přehlídka investičních příležitostí pro města a obce
RegionInvest v Olomouci (6. - 8. 11. 2014). Olomoucký kraj na těchto veletrzích
představuje mimo jiné vizualizace aktuálně probíhajících investičních projektů
či plánovaných developerských počinů na území celého kraje. Spoluvystavovateli
kraje na těchto veletrzích byla města Olomouc, Přerov, Prostějov, Litovel,
Šternberk, Zábřeh a nově také Jeseník.
Na veletrhu RegionInvest se také formou bannerů, propagačních materiálů
a místních specialit prezentovaly oceněné obce krajského kola soutěže Vesnice roku
2014. Jednalo se o obce Nová Hradečná, Černotín, Vikýřovice, Žákovice, Ústín,
Tištín a Troubky.
V listopadu 2014 Olomoucký kraj vydal novou publikaci Významné firmy
Olomouckého kraje. Jedná se o aktualizaci publikace vydané v roce 2010. Oproti
minulé verzi došlo ke zvýšení počtu prezentovaných firem a to na téměř 200.
Jednotlivé firmy jsou v publikaci přehledně rozděleny dle průmyslových oborů
(automobilový, elektrotechnický, chemický, kovodělný, potravinářský, strojírenský,
textilní průmysl, ostatní průmysl, ostatní zpracovatelský průmysl, průmysl
informačních technologií a stavebnictví). V úvodu publikace jsou informace
o ekonomice Olomouckého kraje, přehled inovativních firem v kraji a v neposlední
řadě také informace o klastrech působících v regionu. Cílem publikace je nejenom
zpopularizovat podnikání v Olomouckém kraji a představit významné
zaměstnavatele, ale také informovat rodiče a výchovné poradce po jakých
pracovních oborech je v současné době mezi největšími zaměstnavateli v kraji
zájem. Publikace byla vydána ve dvou jazykových mutacích, a to v česko-anglické
verzi (v tištěné i elektronické verzi) a verzi česko-ruské (pouze elektronicky).
Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj se v rámci podpory podnikání zúčastnil dvou veletrhů investičních
příležitostí. V září to byl Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně a začátkem listopadu
krajská přehlídka investičních příležitostí pro města a obce RegionInvest v Olomouci.
Olomoucký kraj na těchto veletrzích představuje mimo jiné vizualizace aktuálně
probíhajících investičních projektů či plánovaných developerských počinů na území
celého kraje. Spoluvystavovateli kraje na těchto veletrzích byla města Olomouc,
Prostějov, Litovel, Jeseník a Zábřeh (ten se zúčastnil pouze MSV v Brně).
Na veletrhu RegionInvest se také formou bannerů, propagačních materiálů
a místních specialit prezentovaly oceněné obce krajského kola soutěže Vesnice roku
2015. Jednalo se o obce Černotín, Dlouhá Loučka, Dub nad Moravou, Haňovice,
Hněvotín, Mořice, Němčice nad Hanou, Rouské a Rapotín.
V průběhu roku 2015 vydal Olomoucký kraj celkem tři publikace propagujících
Olomoucký kraj pro podnikatele a potencionální investory. V červnu to byla publikace
„Podnikání v České republice a v Olomouckém kraji“, která byla vydána v anglické a
čínské verzi a která obsahuje základní faktografické údaje o ČR i Olomouckém kraji,
dále v ní je představen systém investičních pobídek v ČR, vízová problematika v ČR
a další užitečné informace pro potencionální investory. V říjnu to pak byla publikace
„Volné podnikatelské nemovitosti v Olomouckém kraji“, ve které jsou prezentovány
volné podnikatelské nemovitosti na území kraje. Mezi tyto nemovitosti patří volné
průmyslové zóny, brownfieldy, či technologické parky. Publikace byla vydána
v českém jazyce. V prosinci pak vyšla česko-anglická publikace „Informace o
Olomouckém kraji pro potencionální investory“, ve které je stručně představen
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Olomoucký kraj, a to prostřednictvím informací o obyvatelstvu, trhu práce, průmyslu a
podnikání, vzdělávání, inovacích a dalších oblastech.
V roce 2015 proběhlo několik jednání zástupců Olomouckého kraje s potencionálními
zahraničními investory. Jednalo se například o jednání s podnikateli z různých
průmyslových oborů z čínských provincií Yunnan a Fujian (dvě jednání – v dubnu a
listopadu), či se zástupci japonského investora vyrábějící ložiska a elektromotory pro
automobilový průmysl (jednání proběhlo v říjnu). Na těchto jednáních zástupci
Olomouckého kraje prezentovali region z pohledu jeho hospodářství, dále
prezentovali možnosti podpory podnikání ze strany veřejné správy a v neposlední
řadě byly na těchto jednáních investorům představeny strategické rozvojové plochy
na území Olomouckého kraje.
Plnění za I. pololetí 2016
V prvním pololetí roku 2016 probíhaly intenzivní přípravy účasti Olomouckého kraje
na dvou veletrzích investičních příležitostí, Mezinárodního strojírenského veletrhu v
Brně (termín 3. – 7. 10. 2016) a veletrhu Stavotech – moderní dům Olomouc (termín
3. – 5. 11. 2016). Na obou těchto veletrzích bude Olomoucký kraj společně se
spoluvystavujícími městy prezentovat aktuální investiční příležitosti v kraji, a to
především v návaznosti na jeho strategické rozvojové plochy.
ad 5) podporovat úsilí měst a obcí při vytváření podmínek pro domácí i zahraniční
investory
Plnění za rok 2013
Koncem roku 2012 byla díky iniciativě podnikatelů vydána publikace Život
v Olomouckém kraji (Informace pro cizince směřující za prací do Olomouckého
kraje). Publikace je zaměřena na podání základních informací pro cizince, kteří přijeli
nebo plánují začít žít a pracovat v České republice, potažmo v Olomouckém kraji.
Cílem publikace je ulehčit poznávání odlišné kultury a národních specifik v regionu,
ve kterém se rozhodli žít.
Olomoucký kraj uzavřel smlouvu o spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání
a investic CzechInvest o společném sdílení dat vzešlých z mapovací studie
brownfieldů. Výsledky studie byly využity ke zveřejnění pro potenciální investory
v Národní databázi brownfieldů. V současnosti se v této databázi nachází
117 brownfieldů z Olomouckého kraje, z nichž 12 je veřejně přístupných
na webových stránkách www.brownfieldy.cz.
Plnění za rok 2014
V současné době Olomoucký kraj aktualizuje databázi brownfieldů z roku 2011
s perspektivou revitalizace právně volných nemovitostí a využitím finanční podpory
v programovém období EU 2014-2020, zejména v rámci nástroje ITI Olomoucká
aglomerace. Bylo vytipováno 37 brownfieldů, které splňují podmínky na revitalizaci
v rámci ITI. Jednotlivé brownfieldy byly rozděleny do kategorií podle zajímavosti pro
ITI a jejich majitelé budou oslovováni OSR, SMOL a CzechInvestem k přípravě
projektů pro rozvoj těchto lokalit.
Celkově má aktualizovaná databáze brownfieldů kraje 182 brownfieldů, z toho 142
nad 0,5 ha. Databáze je využívaná krajem, regionalisty obcí s rozšířenou působností
a agenturou CzechInvest.
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Plnění za rok 2015
V roce 2015 byla zahájena jednání s majiteli vybraných 22 z celkových
37 sledovaných lokalit brownfields v území ITI Olomoucké aglomerace. Zástupci obcí
s rozšířenou působností spolupracovali na aktualizaci údajů, např. na jednáních
s úřady územního plánování byl posuzován soulad záměrů s územním plánem.
Olomoucký kraj průběžně mapuje další dotační možnosti na regeneraci a revitalizaci
těchto lokalit.
V listopadu 2015 v rámci spolupráce Olomouckého kraje a agentury CzechInvest
došlo k zahájení synchronizace Národní databáze brownfieldů (NDB) s krajskou
databází aktualizovanou v roce 2014. NDB primárně slouží ke zveřejnění brownfieldů
k prodeji či pronájmu. Cílem synchronizace obou databází bylo doplnění lokalit
z krajské databáze do neveřejné části NDB a následná komunikace s majiteli
k možnosti umístění daných lokalit do veřejně přístupné databáze.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj zahájil v prvním pololetí roku 2016 přípravu ve spolupráci s městy a
obcemi propagačních a prezentačních materiálů pro potencionální investory, týkající
se strategických rozvojových ploch na jeho území, které budou vydány ve druhém
pololetí roku 2016. Tyto lokality budou podrobně zmapovány (za pomoci leteckých
snímků, ortofotomap, územních plánů), a zanalyzovány, a to včetně kompletních
vazeb na okolí (dopravní a technická infrastruktura, možná rizika,…). Nadále probíhá
spolupráce s CzechInvestem Praha na sdílení databází brownfieldů.
ad 6) rozvíjet spolupráci se zástupci hospodářských komor, malých, středních
i velkých firem a jejich svazů, s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými
pracovišti
Olomoucký kraj dlouhodobě podporuje aktivity regionálních sdružení nezávislých
firem působících v jednom oboru, tzv. klastrů, a to přímou i nepřímou formou.
Plnění za rok 2013
Koncem roku 2012 byl poskytnut finanční příspěvek v celkové výši 130 tis. Kč dvěma
klastrům, a to Českému nanotechnologickému klastru ve výši 70 tis. Kč na
uspořádání vzdělávacího semináře „Nanotechnologie, nanomateriály a jejich
praktické využití“. Akce se setkala s mimořádným zájmem veřejnosti. Další příspěvek
ve výši 60 tis. Kč získal klastr MedChemBio, který využil na přípravu a realizaci
prezentační akce klastru u příležitosti slavnostního otevření Ústavu molekulární
a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dne
28. 11. 2012.
V roce 2013 požádal o příspěvek na činnost pouze klastr MedChemBio, který
v současné době sdružuje 26 členů, z nichž 6 sídlí v Olomouckém kraji. Díky
příspěvku ve výši 99.750 Kč klastr uspořádal dva odborné semináře z cyklu „Quo
vadis Medicinal Chemistry?“.
Olomoucký kraj spolupracuje se všemi vysokými školami působícími v regionu.
V roce 2013 poskytl Olomoucký kraj Vědeckotechnickému parku Univerzity
Palackého částku 95 tis. Kč na pořádání čtvrtého ročníku soutěže Podnikavá hlava,
jejímž smyslem je najít a odměnit podnikatelské záměry mladých lidí. S Moravskou
vysokou školou Olomouc (dále MVŠO) Olomoucký kraj v roce 2013 nespolupracoval
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přímo, nicméně finančně podpořil projekty dalších institucí, které s MVŠO úzce
spolupracují (Olomoucký klastr inovací, sdružení OK4Inovace).
Olomoucký kraj dlouhodobě spolupracuje se všemi hospodářskými komorami v kraji.
V roce 2012 připravila Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje projekt
s názvem BusinessPoint. Jeho hlavním cílem bylo vytvoření a provozování
informačních a poradenských center pro podnikatele v sídle krajské komory
a ve všech okresních městech, konzultační a proexportní servis a příprava
odborných seminářů. Cílovou skupinu tvořili zejména malí a střední podnikatelé z
Olomouckého kraje, kteří potřebují ke svému vzniku, rozvoji a úspěšné činnosti
aktuální a dostupný informační, poradenský a konzultační servis, poskytovaný na
nekomerčním základě. V období od konce června do konce prosince 2012, kdy tento
pilotní projekt běžel, bylo na všech kontaktních místech odpovězeno celkem
367 dotazů a bylo uspořádáno 18 vzdělávacích seminářů. Olomoucký kraj podpořil
tento projekt částkou 500 tis. Kč.
V roce 2013 byl projekt BusinessPoint podpořen částkou 491 tis. Kč. V rámci projektu
byly vyhledávány a zprostředkovány zahraniční kontakty pro firmy v Olomouckém
kraji, zpracovávány odpovědi na dotazy firem v oblasti exportu a zahraničního
obchodu a realizovány kulaté stoly pro podnikatele (např. Kulatý stůl Rusko,
Udmurtsko, Indie, Britský den v Olomouckém kraji). KHK OK shromáždila aktuální
data o nejvýznamnějších firmách, zaměstnavatelích a exportérech v Olomouckém
kraji pro připravované aktualizované vydání přehledu významných firem v OK.
V rámci projektu vznikl nový elektronický občasník (nahrazující tištěný Časopis
podnikatelů), který je k dispozici na internetových stránkách krajské komory
i okresních komor.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 získaly příspěvek na svou činnost dva klastry, a to Český
nanotechnologický klastr a klastr MedChemBio. Oběma klastrům byl poskytnut
neinvestiční příspěvek ve výši 75 tis. Kč. Český nanotechnologický klastr díky
poskytnutému příspěvku uspořádal informační seminář o zajímavých aplikacích
nanotechnologií ve veterinární a humánní medicíně. Klastr MedChemBio díky
příspěvku uspořádal odborný semináře z cyklu „Quo Vadis Medicinal Chemistry?“.
Seminář byl zaměřený na problematiku vývoje nových protinádorových léčiv, a byl
součástí odborné konference Dny diagnostické, prediktivní a experimentální
onkologie“, pořádané Ústavem molekulární a translační medicíny.
V roce 2014 poskytl Olomoucký kraj Vědeckotechnickému parku Univerzity
Palackého částku 100 tis. Kč na pořádání pátého ročníku soutěže Podnikavá hlava,
jejímž smyslem je najít a odměnit podnikatelské záměry mladých lidí.
V roce 2014 byl projekt BusinessPoint podpořen částkou 450 tis. Kč. I v tomto roce
v rámci projektu pokračuje provozování informačních a poradenských center pro
malé a střední podnikatele v sídle krajské komory a ve všech okresních městech.
Krajská hospodářská komora OK dále v tomto roce shromáždila aktuální data
o nejvýznamnějších firmách, zaměstnavatelích a exportérech v Olomouckém kraji
pro aktualizované vydání publikace Významné firmy Olomouckého kraje. Cílem této
publikace je popularizace podnikání v kraji a představení významných
zaměstnavatelů působících zejména v technických oborech.
Plnění za rok 2015
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V roce 2015 získal příspěvek na svou činnost pouze jeden klastr, a to klastr
MedChemBio. Tomuto klastru byla poskytnuta dotace ve výši 75 tis. Kč. Klastr díky
této dotaci uspořádal odborný semináře z cyklu „Quo Vadis Medicinal Chemistry?“.
Seminář byl zaměřený na problematiku vývoje nových protinádorových léčiv a byl
součástí odborné konference „XI. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální
onkologie“, pořádané Ústavem molekulární a translační medicíny.
V roce 2015 poskytl Olomoucký kraj Vědeckotechnickému parku Univerzity
Palackého dotaci ve výši 100 tis. Kč na pořádání šestého ročníku soutěže Podnikavá
hlava, jejímž smyslem je najít a odměnit podnikatelské záměry začínajících
podnikatelů.
Také v roce 2015 byl projekt BusinessPoint podpořen částkou 450 tis. Kč. I v tomto
roce v rámci projektu pokračovalo provozování informačních a poradenských center
pro malé a střední podnikatele v sídle krajské komory a ve všech okresních městech.
Dále KHK OK podporovala aktivity místních firem v oblasti exportu, aktualizovala
aktuální data o nejvýznamnějších firmách, zaměstnavatelích a exportérech v
Olomouckém kraji a dále také vydávala elektronický Občasník pro podnikatele.
V rámci projektu uspořádala v září 2015 již tradiční módní přehlídku na podporu
oděvního průmyslu v regionu.
Plnění za I. pololetí 2016
V rámci dotačního Programu na podporu podnikání 2016 podpořil Olomoucký kraj
částkou 50 tis. Kč činnost klastru MedChemBio. Částka bude použita na organizaci
odborného semináře z cyklu „Quo Vadis Medicinal Chemistry?“. Seminář proběhne
v prosinci roku 2016 a bude zaměřen na problematiku vývoje nových protinádorových
léčiv. Seminář bude součástí odborné konference „XII. Dny diagnostické, prediktivní
a experimentální onkologie“, pořádané Ústavem molekulární a translační medicíny.
V rámci dotačního Programu na podporu podnikání 2016 dále podpořil částkou
450 tis. Kč projekt KHK OK BusinessPoint. I v tomto roce v rámci projektu pokračuje
provozování informačních a poradenských center pro malé a střední podnikatele v
sídle krajské komory a ve všech okresních městech. Dále KHK OK podporuje aktivity
místních firem v oblasti exportu, organizuje kulaté stoly pro místní podnikatele,
pořádá setkání se zástupci zahraničních velvyslanectví, či vydává elektronický
Občasník pro podnikatele.
Olomoucký kraj dále s KHK OK úzce spolupracoval na založení Teritoriálního paktu
zaměstnanosti v Olomouckém kraji, a na přípravě projektového námětu, který bude
v rámci aktivit nově vzniklého paktu realizován z prostředků Operačního programu
Zaměstnanost. K podpisu dohody o založení Teritoriálního paktu zaměstnanosti
Olomouckého kraje a podání žádosti o podporu na uvedený projekt dojde ve třetím
kvartále roku 2016.
V prvním pololetí roku 2016 poskytl Olomoucký kraj v rámci dotačního Programu na
podporu podnikání 2016 Vědeckotechnickému parku Univerzity Palackého dotaci ve
výši 100 tis. Kč na pořádání sedmého ročníku soutěže Podnikavá hlava, jejímž
smyslem je najít a odměnit podnikatelské záměry začínajících podnikatelů.
V prvním pololetí roku 2016 poskytl Olomoucký kraj v rámci dotačního Programu na
podporu podnikání 2016 Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, a
to na metodické vybavení Podnikatelského inkubátoru MIAB – Aplikačního centra
BALUO FTK UPOL.

-170-

ad 7) důsledně využívat nástrojů regionální politiky kraje, státu a Evropské unie na
podporu rozvoje měst a obcí našeho kraje
Plnění za rok 2013
Olomoucký kraj realizuje společně s osmi projektovými partnery (Královéhradecký,
Olomoucký, Liberecký, Pardubický kraj, Dolnoslezské vojvodství, Euroregiony
Glacensis a Nisa – české i polské části) projekt Strategie integrované spolupráce
česko-polského příhraničí. Cílem projektu je založení Evropského seskupení pro
územní spolupráci (ESÚS). Jeho založením chtějí partneři koncepčně rozvíjet svá
území především prostřednictvím přeshraniční spolupráce.
Olomoucký kraj zajišťuje od roku 2008 funkci kontaktního místa v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013
(OPPS ČR-PR) prostřednictvím Projektu technické pomoci Olomouckého kraje. Jeho
hlavní aktivitou je zvyšování informovanosti a připravenosti žadatelů na území
Olomouckého kraje. Kontaktní místo poskytuje formou konzultační činnosti
metodickou pomoc žadatelům. V prosinci 2012 Olomoucký kraj vydal česko-polskou
publikaci „Realizované projekty v česko-polském příhraničí Olomouckého kraje“.
V únoru 2013 zorganizoval informační seminář pro žadatele s aktuálními informacemi
k současnému a přípravě budoucího programového období 2014-2020. V tomto
měsíci také Olomoucký kraj nominoval tři projekty do Soutěže o nejinspirativnější
projekt roku 2012, která byla vyhlášena Společným technickým sekretariátem
v Olomouci. Zástupci Olomouckého kraje se v roce 2013 průběžně podíleli na
hodnocení kvality a přeshraničního dopadu předložených projektových žádostí,
účastnili se zasedání Monitorovacího výboru programu a jednání pracovní skupiny
Task force, která zabezpečuje spolu s Řídícím orgánem přípravu programu
pro období 2014 – 2020. V roce 2013 se za účasti Olomouckého kraje opět konala
Výroční akce programu, tentokrát v Kudowě Zdrój, a zasedání Česko-polské
mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci v Raciborzi.
Olomoucký kraj je členem Euroregionů Praděd a Glacensis. Euroregiony vykonávají
funkci administrátora Fondu mikroprojektů, který je nástrojem pro realizaci
neinvestičních a malých investičních projektů s finanční podporou ze strany EU
v rozmezí 2.000 EUR až 30 000 EUR při maximálních celkových nákladech projektu
60.000 EUR. Na chod euroregionů Olomoucký kraj ročně přispívá částkou 70 tis. Kč
na okres, na chod Euroregionu Praděd tedy celkově 280 tis. Kč za okresy, na chod
Euroregionu Glacensis částkou 70 tis. Kč na 1 okres. Zástupci Olomouckého kraje
pracují v orgánech obou euroregionů a prosazují zde zájmy subjektů z Olomouckého
kraje. V roce 2013 se uskutečnilo 5 jednání Rady Euroregionu Glacensis a Výboru
RDA (regional development agency), 2 zasedání Regionálního kongresu
a 2 zasedání Euroregionálního řídícího výboru. Rada Euroregionu Praděd v daném
období zasedala celkem šestkrát, přičemž proběhla navíc 2 mimořádná jednání Rady
Euroregionu Praděd. Euroregionální řídící výbor Euroregionu Praděd v daném
období zasedal dvakrát a Valná hromada sdružení jedenkrát.
Od roku 2009 Olomoucký kraj zajišťuje funkci kontaktního místa programu
Švýcarsko-české spolupráce. Poskytuje metodickou pomoc potenciálním žadatelům
ohledně způsobu čerpání dotace, organizuje semináře, zajišťuje vztahy s veřejností.
V listopadu 2012 proběhl seminář pro žadatele k výzvě č. 1 Programu Zdraví ve
spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, v roce 2013 již tradiční seminář pro
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žadatele v rámci 4. výzvy Blokového grantu Fondu pro neziskové organizace
a seminář pro příjemce grantu v Programu Zdraví. Zástupci Olomouckého kraje se
pravidelně účastní jednání hodnotících komisí, Řídících a Monitorovacích výborů
programu.
V roce 2013 Olomoucký kraj nadále zajišťoval funkci kontaktního místa pro Finanční
mechanismy EHP/Norsko. Příprava programového období 2009 – 2014, která je
v gesci Ministerstva financí ČR, probíhala se zpožděním. V říjnu 2013 byly
podepsány programové dohody Ministerstva financí ČR a Ministerstva zahraničních
věcí Norska pro osm nových programů. V prosinci 2013 byla vyhlášena 1. výzva
Fondu pro nestátní neziskové organizace na ochranu lidských práv a ochranu
životního prostředí, začátkem roku 2014 se očekává vyhlášení 1. výzvy v programu
Kulturní dědictví a současné umění.
Výbor České republiky pro nadnárodní a meziregionální spolupráci a ESPON 2013
byl ustaven v roce 2008 a je nástrojem ke zvyšování efektivnosti činností na území
ČR, které souvisejí s těmito neinvestičními programy. Úkolem Výboru ČR je
podporovat činnost organizací ČR účastnících se projektů, projednávat výsledky
hodnocení a navrhovat případná opatření. Výbor ČR také projednává témata, která
jsou předmětem jednání Monitorovacích výborů, a posuzuje návrhy projektů, u nichž
je předpokládána účast českého partnera. Zasedání Výboru ČR se koná nejméně
jedenkrát ročně za pravidelné účasti zástupce Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj realizuje společně s dalšími 7 partnery ze 7 zemí EU projekt CesR
(Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech),
financovaný z Operačního programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC.
Cílem projektu je příprava venkova na novou zemědělskou a kohézní politiku, rozvoj
spolupráce veřejných a soukromých služeb na venkově a vyhledávání nástrojů
rozvoje venkova, které mají pozitivní dopad na zaměstnanost. V roce 2013 byly
v rámci projektu CesR realizovány celkem 3 pracovní cesty za příklady dobré praxe
do jednotlivých partnerských regionů. Na základě zkušeností ze studijních cest
vzniká od června 2013 pod vedením polského partnera příručka dobré praxe
identifikující vhodné nástroje z jednotlivých partnerských regionů. Jako dobrá praxe
za Olomoucký kraj byl po dohodě partnerů vybrán systém podpory regionálního
značení.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 byl ukončen projekt Strategie integrované spolupráce česko-polského
příhraničí, realizovaný devíti partnery v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013. Hlavní
aktivitou projektu bylo zpracování společné koncepce Strategie integrované
spolupráce devíti zapojených partnerů, která byla v roce 2014 dokončena.
Dne 18. 11. 2014 se v Hradci Králové uskutečnila závěrečná konference projektu, na
které byla všemi partnery podepsána Smlouva o spolupráci. Nyní probíhají kroky
k založení a registraci Evropského seskupení pro územní spolupráci, partneři se
shodli na názvu ESÚS NOVUM, s r. o. Již v průběhu měsíců června a července 2014
schválily orgány všech partnerů oba zakládací dokumenty seskupení, tj. Úmluvu
a Stanovy.
V roce 2014 Olomoucký kraj dále plnil funkci Regionálního subjektu a kontaktního
místa v rámci Projektu technické pomoci OK spolufinancovaného z OPPS ČR-PR
2007-2013. Ve spolupráci s MMR a JTS se podílel na zvyšování informovanosti
a připravenosti žadatelů na území Olomouckého kraje, zastoupením v pracovní
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skupině Task force se aktivně účastnil přípravy nového programu přeshraniční
spolupráce ČR-PR 2014-2020, nominoval hodnotitele do Společného panelu
expertů. Zástupci Olomouckého kraje se pravidelně účastnili zasedání
Monitorovacího výboru programu. Olomoucký kraj zapojil do Soutěže
o nejinspirativnější projekt roku 2013, do které nominoval tři projekty realizované na
svém území.
Olomoucký kraj jako člen Euroregionu Praděd a Euroregionu Glacensis se v roce
2014 prostřednictvím svých zástupců pravidelně účastnil zasedání Rady a Valné
hromady Euroregionu Praděd a Euroregionu Glacensis, dále historicky prvního
společného česko-polského zasedání Regionálního kongresu Euroregionu
Glacensis.
V rámci Norských fondů a EHP fondů 2009-2014 byly v průběhu roku 2014
příslušnými ministerstvy průběžně vyhlašovány výzvy v programech Kulturní dědictví
a současné umění, Biodiverzita a ekosystémové služby, Ohrožené děti a mládež,
Iniciativy v oblasti veřejného zdraví a výzvy pro nevládní neziskové organizace. Pro
většinu vyhlášených výzev uspořádal Olomoucký kraj ve spolupráci s ministerstvy
semináře pro žadatele. V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce se členové
Monitorovacího výboru a Řídících výborů pravidelně účastnili jednotlivých zasedání
výborů.
V roce 2014 se konalo jedno zasedání Výboru ČR pro nadnárodní a meziregionální
spolupráci a ESPON 2013, kterého se zúčastnil zástupce Olomouckého kraje.
V rámci projektu CesR s účastí 8 partnerů z různých evropských zemí byly v roce
2014 uskutečněny poslední dvě studijní cesty (Polsko a Slovinsko) a na základě
zkušeností z těchto cest byla vydána příručka dobré praxe rozvoje venkovských
oblastí. Jako dobrá praxe za Olomoucký kraj byl po dohodě partnerů vybrán systém
podpory regionálního značení a služby Relax centra Kolštejn. Pod hlavičkou projektu
vznikla také analytická část Koncepce rozvoje venkova a zemědělství Olomouckého
kraje. Poslední realizovanou akcí bylo závěrečné jednání Řídicího výboru projektu
(tzv. Steering Comittee), které se uskutečnilo dne 20. 11. 2014 v regionu Auvergne
(sídlo vedoucího partnera projektu).
Plnění za rok 2015
Předchozí spolupráce na projektu „Strategie integrované spolupráce česko-polského
příhraničí“ vyústila v založení Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).
V září byly na Sněžce všemi partnery podepsány zakládací dokumenty ESÚS
NOVUM s r. o, v říjnu se v Jelení Hoře konalo jednání ustavujícího zasedání Valného
shromáždění, na kterém byli zvoleni ředitel a místoředitel ESÚS. Ředitel seskupení
podal v listopadu žádost k registraci seskupení podle polského práva na Ministerstvo
zahraničních věcí Polska.
V roce 2015 Olomoucký kraj dále plnil funkci Regionálního subjektu v rámci Projektu
technické pomoci OK spolufinancovaného z OPPS ČR-PR. Ve spolupráci s MMR
a Společným technickým sekretariátem se podílel na zvyšování informovanosti
a připravenosti žadatelů na území Olomouckého kraje, prováděl konzultace
projektových záměrů žadatelů, připravil dva semináře pro žadatele a vydal pro ně
leták s informacemi o novém období 2014-2020. Zastoupením v pracovní skupině
Task force se Olomoucký kraj aktivně účastnil přípravy nového programu
přeshraniční spolupráce pro období 2014-2020 INTERREG V-A ČR-Polsko, dále
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Olomoucký kraj nominoval hodnotitele do Společného panelu expertů a zástupce do
nového Monitorovacího výboru, který v roce 2015 zasedal třikrát.
V roce 2015 byl ukončen OPPS ČR-PR 2007-2013. Z celkové alokace 220 mil. EUR
na projekty, kde byl vedoucí partner z Olomouckého kraje, bylo určeno cca
25 mil. EUR. Celkem bylo na území Olomouckého kraje realizováno 256 projektů a
mikroprojektů. Olomoucký kraj byl žadatelem v pěti projektech v celkové částce
7,9 mil. EUR. Mezi nejlépe hodnocené projety celého česko-polského pohraničí patří
projekt Balneopark v Priessnitzových lázních Jeseník, který realizovala Společnosti
Vincenze Priessnitze. Projekt byl vyhlášen nejvíce inspirativním projektem za období
2007-2013.
V září 2015 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG V-A ČR-Polsko
a v novém programu byly vyhlášeny první výzvy v oblastech podpory zpřístupnění
kulturního a přírodního dědictví, vzdělávání, spolupráce institucí a komunit
a technická pomoc. V rámci technické pomoci byl předložen a schválen Projekt
technické pomoci Olomouckého kraje v rámci INTERREG V-A ČR-Polsko, který
umožňuje financování jednoho pracovního úvazku pracovníka Regionálního subjektu
Olomouckého kraje.
Olomoucký kraj jako člen Euroregionu Praděd a Euroregionu Glacensis se v roce
2015 prostřednictvím svých zástupců pravidelně účastnil zasedání Rady a Valné
hromady Euroregionu Praděd a Euroregionu Glacensis, dále historicky prvního
společného česko-polského zasedání Regionálního kongresu Euroregionu
Glacensis. Jako člen euroregionu Olomoucký kraj hradí ročně členský příspěvek ve
výši 70 tis. Kč na okres spadající do euroregionu, tj. 280 tis. Kč pro Euroregion
Praděd a 70 tis. Kč pro Euroregionu Glacensis. Součástí činnosti euroregionů je
poskytování dotací z tzv. fondu mikroprojektů (FMP). Pro předfinancování FMP
v období 2014-2020 poskytl Olomoucký kraj dotaci ve výši 120 000 Kč Euroregionu
Praděd, resp. 30 000 Kč Euroregionu Glacensis. Navíc na předfinancování
předkládaných projektů kraj poskytl návratnou finanční výpomoc ve výši 400 000 Kč
Euroregionu Praděd, resp. 100 000 Kč Euroregionu Glacensis.
V lednu 2015 byl ustaven Výbor České republiky pro nadnárodní a meziregionální
spolupráci pro období 2014-2020, do kterého byl nominován také zástupce
Olomouckého kraje. Výbor ČR je nástrojem ke zvyšování efektivnosti činností na
území ČR, které souvisejí s neinvestičními programy nadnárodní a meziregionální
spolupráce. Úkolem Výboru ČR je podporovat činnost organizací ČR účastnících se
projektů, projednávat výsledky hodnocení a navrhovat případná opatření.
V rámci Norských fondů a EHP fondů 2009-2014 byly v průběhu roku 2015 postupně
ukončovány výzvy v jednotlivých programech spravovaných příslušnými ministerstvy
a probíhá realizace programů. V Olomouckém kraji byly dosud úspěšně realizovány
projekty v částce 65,5 mil. Kč v programových oblastech kulturní dědictví, veřejné
zdraví a Fond pro neziskové nevládní organizace.
V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, který primárně směřoval do území
krajů Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského, byly postupně ukončovány
realizované projekty. Na území Olomouckého kraje program podpořil projekty
v oblasti infrastruktury, životního prostředí, sociálních služeb a zdravotnictví a dále
projekty partnerství se švýcarskými subjekty. V Olomouckém kraji byly realizovány
projekty v celkové částce 355 mil. Kč. V průběhu roku se zástupci Olomouckého
kraje účastnili jednání Řídících výborů a Monitorovacího výboru programu.
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Plnění za I. pololetí 2016
Dne 16. prosince 2015 bylo podle polského práva zaregistrováno Evropské
seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) NOVUM s r. o. Jeho členy jsou kraje
Královéhradecký, Liberecký, Olomoucký, Pardubický, Dolnoslezské vojvodství
a Euroregiony Nisa a Glacensis (české i polské části). Sídlem seskupení je Jelení
Hora. V únoru 2016 proběhla schůzka vedení Olomouckého kraje s místoředitelem
ESÚS NOVUM s r. o. ohledně aktivit seskupení. ESÚS NOVUM s r. o. je partnerem
projektu Univerzity Palackého v Olomouci zaměřeného na lázeňství v pohraničí
s názvem Spa4developement. Seskupení se dále zapojilo do aktivit směřujících
k zápisu Ruční papírny ve Velkých Losinách a Papírenského muzea v Dušnikách na
seznam světového dědictví UNESCO.
V prvním pololetí roku 2016 Olomoucký kraj dále plnil funkci Regionálního subjektu
v programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A ČR – Polsko. Podílel se na
zvyšování informovanosti a připravenosti žadatelů z území Olomouckého kraje,
prováděl konzultace jejich projektových záměrů v souladu s vyhlášenými výzvami
programu, zajišťoval publicitu programu v regionu. Aktivity Regionálního subjektu
včetně výdajů na jeden pracovní úvazek jsou financovány z Projektu technické
pomoci OK v rámci INTERREG V-A ČR-Polsko. Žadatelé Olomouckého kraje
předkládali Řídícímu orgánu programu (MMR ČR) svoje projektové žádosti ve třech
prioritních osách, a to zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví, vzdělávání,
spolupráce institucí a komunit. V I. pololetí roku 2016 třikrát zasedal Monitorovací
výbor programu, ve kterém má Olomoucký kraj své zastoupení. Samotnému
Olomouckému kraji byly dosud schváleny k financování dva projekty příhraniční
silniční infrastruktury. Další projektové žádosti předložené v rámci všech vyhlášených
výzev jsou nyní ve fázi hodnocení.
Olomoucký kraj vykonával v I. pololetí 2016 funkci kontaktního místa pro žadatele
Olomouckého kraje v Programu švýcarsko-české spolupráce, Norských a EHP
fondů. Ve zmíněných programech byly ukončeny výzvy a dobíhá realizace
jednotlivých projektů.
Olomoucký kraj jako člen Euroregionu Praděd a Euroregionu Glacensis se v roce
2016 prostřednictvím svých zástupců pravidelně účastnil zasedání Rady Euroregionu
Praděd a Euroregionu Glacensis, zasedání Regionálního kongresu Euroregionu
Glacensis a jednání Valné hromady Euroregionu Praděd. Jako člen euroregionu
Olomoucký kraj hradí ročně členský příspěvek ve výši 70 tis. Kč na okres spadající
do euroregionu, tj. 280 tis. Kč pro Euroregion Praděd a 70 tis. Kč pro Euroregionu
Glacensis.
ad 8) podporovat obce, mikroregiony, svazky obcí a místní akční skupiny při
přípravě a realizaci jejich rozvojových záměrů
Plnění za rok 2013
Olomoucký kraj realizoval od konce roku 2012 a po celý rok 2013 v rámci technické
pomoci ROP Střední Morava projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012 –
2015. Cílem je zvýšení odborné připravenosti předkladatelů a realizátorů projektů,
zvýšení absorpční kapacity v regionu a zlepšení čerpání prostředků z EU. Aktivity
jsou zaměřeny na úspěšnou realizaci podpořených projektů z ROP Střední Morava,
na jejich bezproblémovou cestu v době udržitelnosti a také na přípravu území
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na kohezní politiku EU 2014+. V roce 2013 byly uskutečněny vzdělávací kurzy
k problematice veřejných zakázek, pracovní setkání zástupců mikroregionů
Olomouckého kraje, workshopy pro zástupce ORP – setkání regionalistů.
Pokračovalo poskytování informačního a poradenského servisu při přípravě
a realizaci projektů a provoz databáze externích projektů: Zásobníku projektových
námětů. V rámci projektu pokračuje koordinace Integrovaných plánů rozvoje území
Bouzovska a Staroměstska. Informovanost cílové skupiny projektu je zajištěna
prostřednictvím internetových stránek projektu www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi,
článků a inzerce v tisku a propagace v regionálních médiích.
V roce 2013 bylo do Programu obnovy venkova 2013 (dále POV) podáno celkem
200 žádostí s celkovým objemem požadovaného příspěvku přes 47 mil. Kč.
Olomoucký kraj na tento program vyčlenil 22 mil. Kč. Do oblasti podpory 1 bylo
podáno nejvíce žádostí – celkem 158, z toho bylo podpořeno 62 žádostí s celkovou
dotací 17 mil. Kč. Do oblasti podpory 2 bylo podáno a zároveň podpořeno všech
14 žádostí místních akčních skupin (MAS), zaměřených na tvorbu integrované
strategie rozvoje území MAS v období 2014-2020 v částce 1,685 mil. Kč. Olomoucký
kraj každoročně provádí semináře pro žadatele o příspěvek z POV. V roce 2013 byly
uskutečněny celkem 4 semináře, a to pro každý okres zvlášť.
Kraj se každoročně podílí na organizaci krajského kola soutěže Vesnice roku. V roce
2013 se do soutěže přihlásilo celkem 19 obcí. Nejvyšší ocenění v krajském kole
soutěže v podobě Zlaté stuhy obdržela obec Hradčany z okresu Přerov. Olomoucký
kraj se podílí na technickém zabezpečení soutěže a pro oceněné obce vyčlenil ze
svého rozpočtu částku 500 tis. Kč. Pro prezentaci soutěžících obcí byla letos jako
i každým rokem vydána publikace „Vesnice Olomouckého kraje roku 2013“
s podporou Olomouckého kraje ve výši 50 tis. Kč.
Olomoucký kraj poskytnul 300.000 Kč Spolku pro obnovu venkova Olomouckého
kraje na realizaci Národní konference VENKOV 2013, která se uskutečnila ve dnech
1. – 3. 10. 2013 v Hranicích. Konference se účastnilo téměř 400 delegátů z ČR
i ze zahraničí. V rámci konference realizoval Olomoucký kraj svůj vlastní diskusní
panel „Rozvoj venkova z pohledu Olomouckého kraje“.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 byly v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015
připraveny tři vzdělávací kurzy k problematice zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, dva k problematice veřejné podpory a. Dále pak proběhlo 16. setkání
zástupců mikroregionů Olomouckého kraje v září v Lošticích. K vyhodnocení
minulého programového období 2007-2013 proběhl v Prostějově ve dnech 13. a 14.
listopadu 2014 workshop pro regionalisty ORP Olomouckého kraje. Pokračovalo
poskytování poradenského servisu při přípravě projektů a provoz databáze
Zásobníku projektových námětů. Doposud bylo do databáze vloženo přes 1050
projektových námětů. Nadále pokračovala koordinace Integrovaných plánů rozvoje
území Bouzovska a Staroměstska. V rámci projektu byla ve spolupráci s Úřadem
Regionální rady ROP SM dokončena Evaluace Integrovaných plánů rozvoje území
ROP SM. Informovanost cílové skupiny projektu je zajištěna prostřednictvím
internetových stránek projektu www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi, článků a inzerce
v tisku a propagace v regionálních médiích.
V roce 2014 bylo do Programu obnovy venkova 2014 podáno celkem 129 žádostí
s celkovým objemem požadovaného příspěvku přes 30 mil. Kč. Olomoucký kraj na
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tento program vyčlenil 12 mil. Kč. Do oblasti podpory 1 bylo podáno nejvíce žádostí –
celkem 118, z toho bylo podpořeno 46 žádostí s celkovou dotací 10,8 mil. Kč.
Olomoucký kraj každoročně provádí semináře pro žadatele o příspěvek z POV.
V roce 2014 byly uskutečněny celkem 3 semináře pro starosty obcí do 600 obyvatel.
Z rozpočtu Olomouckého kraje bylo v roce 2014 podpořeno 15 místních akčních
skupin (dále MAS) z celkových 16 MAS se sídlem v OK. Celkem získaly z rozpočtu
Olomouckého kraje podporu ve výši 1,955 mil. Kč na vytvoření integrované strategie
rozvoje území MAS (ISRÚ) pro období 2014 – 2020. Uznatelnými náklady byla mzda
projektového manažera nebo administrativního pracovníka, a nákup majetku, který
bezprostředně souvisí s vytvořením ISRÚ. Spoluúčast MAS byla stanovena
na min. 40 % celkových nákladů.
Kraj se každoročně podílí na organizaci krajského kola soutěže Vesnice roku. V roce
2014 se do soutěže přihlásilo celkem 26 obcí. Nejvyšší ocenění v krajském kole
soutěže v podobě Zlaté stuhy obdržela obec Nová Hradečná z okresu Olomouc.
Olomoucký kraj se podílí na technickém zabezpečení soutěže a pro oceněné obce
vyčlenil ze svého rozpočtu částku 500 tis. Kč. Pro prezentaci soutěžících obcí byla
letos jako i každým rokem vydána publikace „Vesnice Olomouckého kraje roku 2014“
s podporou Olomouckého kraje ve výši 45 tis. Kč.
V roce 2014 byly poskytnuty finanční příspěvky v celkové výši 300.000 Kč na
propagaci a rozvoj regionálních značek Haná regionální produkt, Moravská brána
regionální produkt a Jeseníky originální produkt. Cílená propagace místních výrobků
napomáhá k soustavnému zlepšování image jednotlivých podpořených oblastí a tím
i celého Olomouckého kraje.
Jednou z dalších aktivit kraje ve vztahu k regionálním značkám bylo v roce 2014 také
vytvoření E - katalogu regionální produkce Olomouckého kraje. Prostřednictvím
tohoto katalogu budou příspěvkové organizace kraje, obce a další instituce veřejné
správy mít možnost přednostně vybírat mezi dodavateli certifikovanými jednou ze
značek působících na území kraje, popřípadě výrobků oceněných v soutěži
„Regionální potravina Olomouckého kraje“ a „Výrobek Olomouckého kraje“.
V katalogu je prezentováno více než 300 regionálních výrobců oceněných nebo
certifikovaných v uvedených systémech značení. Výrobci a poskytovatelé služeb jsou
v publikaci seřazeni přehledně podle oborů podnikání (potraviny, zemědělské
a přírodní produkty, řemeslné výrobky, služby, zážitky).
Plnění za rok 2015
V roce 2015 byly v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava,
prioritní osy 4 Technická pomoc realizovány dva projekty. Do konce června projekt
Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015 a od července do konce roku projekt
Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2015. V rámci projektu se uskutečnila dvě
pracovní setkání regionalistů ORP Olomouckého kraje, dále 17. setkání zástupců
mikroregionů Olomouckého kraje v Tešeticích. V září se Olomoucký kraj podílel na
propagaci Konference „18,3 miliardy pro Olomoucký a Zlínský kraj“, která zhodnotila
přínosy podpory z ROP Střední Morava.
Pokračovalo poskytování poradenství při přípravě projektů a provoz databáze
Zásobníku projektových námětů. Doposud bylo do databáze vloženo přes 1110
projektových námětů. Nadále pokračovala koordinace Integrovaného plánu rozvoje
území Bouzovska a v březnu byla ukončena koordinace Integrovaného plánu rozvoje
území Staroměstska. V rámci projektu byla ve spolupráci s Úřadem Regionální rady
ROP SM dokončena Evaluace Integrovaných plánů rozvoje území ROP SM.
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Informovanost cílové skupiny projektu je zajištěna prostřednictvím internetových
stránek projektu www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi, článků a inzerce v tisku
a propagace v regionálních médiích.
Olomoucký kraj v roce 2015 vyčlenil pro Program obnovy venkova částku 17 mil. Kč.
Podpořeny byly projekty v oblasti budování a obnovy infrastruktury, tvorby územně
plánovací dokumentace, spolupráce místních akčních skupin s obcemi na tvorbě
koncepčních dokumentů a proces certifikace a standardizace strategií místních
akčních skupin. Celkem bylo do programu podáno 188 platných žádostí s celkovým
objemem požadované dotace před 45 mil. Kč. Kraj podpořil 77 úspěšných žadatelů. I
v roce 2015 proběhly semináře pro žadatele, kteří byli informováni o dotačních
možnostech kraje. Celkem bylo realizováno 5 seminářů.
Od roku 2000 Olomoucký kraj spolupracuje s vyhlašovateli na zajištění organizace
krajského kola soutěže „Vesnice roku“. V roce 2015 kraj vyčlenil ze svého rozpočtu
500 tis. Kč na finanční dary oceněným obcím, 50 tis. Kč na technické zabezpečení
soutěže a 45 tis. Kč na propagační materiály. V rámci těchto materiálů Olomoucký
kraj připravil a zajistil vydání publikace „Vesnice Olomouckého kraje roku 2015“, ve
které se prezentují přihlášené obce. V letošním roce se do soutěže přihlásilo celkem
11 obcí. Zlatou stuhu získal Černotín, který zároveň obsadil i třetí místo v celostátním
kole.
V roce 2015 byly poskytnuty finanční příspěvky v celkové výši 300.000 Kč na
propagaci a rozvoj regionálních značek Haná regionální produkt, Moravská brána
regionální produkt a Jeseníky originální produkt. Cílená propagace místních výrobků
napomáhá ke zlepšování image jednotlivých podpořených oblastí a tím i celého
Olomouckého kraje.
Mezi příspěvky do 25 tis. Kč Olomoucký kraj podpořil realizaci farmářských trhů
v Šumperku. Farmářské trhy dlouhodobě napomáhají odbytu místní produkce, a tím i
podpoře výrobců z regionu.
Jednou z dalších aktivit kraje ve vztahu k regionálním značkám bylo vytvoření tištěné
verze Katalogu regionální produkce v Olomouckém kraji. Prostřednictvím tohoto
katalogu mohou příspěvkové organizace kraje, obce a další instituce veřejné správy
přednostně vybírat mezi certifikovanými dodavateli, popřípadě výrobků oceněných
v soutěži „Regionální potravina Olomouckého kraje“ a „Výrobek Olomouckého kraje“.
V katalogu je prezentováno více než 300 regionálních výrobců oceněných nebo
certifikovaných v uvedených systémech značení. Výrobci a poskytovatelé služeb jsou
v publikaci seřazeni přehledně podle oborů podnikání (potraviny, zemědělské
a přírodní produkty, řemeslné výrobky, služby, zážitky). Jedná se o aktualizaci
elektronického katalogu vydaného v roce 2014. Seznam certifikovaných výrobků a
služeb je průběžně aktualizována na internetových stránkách Asociace regionálních
značek.
V roce 2015 se stal Olomoucký kraj partnerem výstavy Má vlast cestami proměn
2015 a finančně podpořil 10 obcí Olomouckého kraje, aby mohly své proměny
vystavovat a prezentovat se v Praze na Vyšehradě. Putovní výstava Má vlast
cestami proměn přinesla svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů
v sídlech a krajině. Má vlast cestami proměn nabídla novou možnost publicity
realizovaných projektů, jak v Praze, tak v jedenácti dalších obcích Olomouckého
kraje, v nichž je postupně představována.
Plnění za I. pololetí 2016
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Olomoucký kraj uspořádal v červnu dvoudenní pracovní setkání regionalistů ORP
Olomouckého kraje, dále 18. setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje ve
Velkém Týnci.
Olomoucký kraj pokračoval v poskytování poradenství při přípravě projektů a byla
provedena aktualizace softwaru Zásobníku projektových námětů, kterou je docíleno
příznivějšího prostředí pro uživatele a zajištění funkčnosti pro programové období
2014-2020. Odevzdáním závěrečné monitorovací zprávy Integrovaného plánu
rozvoje území Bouzovska byla ukončena koordinace tohoto plánu.
Olomoucký kraj v roce 2016 vyčlenil pro Program obnovy venkova částku 30 mil. Kč.
Podpořeny byly projekty v oblasti budování a obnovy infrastruktury, tvorby územně
plánovací dokumentace. Celkem bylo do programu podáno 162 platných žádostí
s celkovým objemem požadované dotace přes 38 mil. Kč. Kraj podpořil 127
úspěšných žadatelů. I v roce 2016 proběhly semináře pro žadatele, kteří byli
informováni o dotačních možnostech kraje. Celkem bylo realizováno 5 seminářů.
Olomoucký kraj v roce 2016 vyhlásil Program na podporu místních produktů
s celkovou alokací 400 tis. Kč. Podpořeny byly projekty v oblasti propagace a rozvoje
regionálních značek, místních výrobků a služeb a pořádání farmářských trhů. Celkem
bylo do programu podáno 11 platných žádostí s celkovým objemem požadované
dotace přes 586 925 Kč. Kraj podpořil 9 úspěšných žadatelů.
V rámci individuálních žádostí byla podpořena nově vzniklá obec Luboměř pod
Strážnou dotací ve výši 100 000 Kč na pořízení strojního vybavení pro efektivní
úpravy a údržbu veřejné zeleně v obci.
Od roku 2000 Olomoucký kraj spolupracuje s vyhlašovateli na zajištění organizace
krajského kola soutěže „Vesnice roku“. V roce 2016 kraj vyčlenil ze svého rozpočtu
500 tis. Kč na finanční dary oceněným obcím, 50 tis. Kč na technické zabezpečení
soutěže a 45 tis. Kč na propagační materiály. V prvním pololetí roku 2016 proběhlo
hodnocení přihlášených obcí. Vyhlášení výsledků je plánováno na druhé pololetí roku
2016. V letošním roce se do soutěže přihlásilo celkem 20 obcí.
V roce 2016 se již podruhé stal Olomoucký kraj partnerem výstavy Má vlast cestami
proměn 2016 a finančně podpořil obce Olomouckého kraje - Veselíčko, Lipník nad
Bečvou, Rouské, Drahanovice, Loštice, Lazníčky, Moravský Beroun, Prostějov,
Polom, Jeseník, Stará Červená Voda a Horka nad Moravou, aby mohly své proměny
vystavovat a prezentovat se v Praze na Vyšehradě při slavnostním zahájení. Putovní
výstava Má vlast cestami proměn je novou a účinnou možností, jak zajistit zajímavou
publicitu smysluplným projektům za finanční a organizační podpory Olomouckého
kraje.
ad 9) naplňovat a průběžně aktualizovat Program rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje, prosazovat priority Olomouckého kraje na regionální, národní
a evropské úrovni
Plnění za rok 2013 a 2014
Jedná se o zastřešující koncepční dokument, který řeší komplexně možnosti rozvoje
kraje. Platná verze je z roku 2011. Dochází pravidelně k sestavování akčního plánu
a jeho vyhodnocení. Poslední vyhodnocení za rok 2013 zahrnovalo výdaje kraje ve
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výši téměř 1,5 mld. Kč. Vyhodnocení je každoročně projednáváno ve Výboru pro
regionální rozvoj a poté v Zastupitelstvu Olomouckého kraje a
Nastavené priority byly výchozí pro přípravu podkladů pro budoucí kohezní politiku,
především pro Strategii regionálního rozvoje ČR a Index konkurenceschopnosti ČR.
Program současně slouží jako dokument, na základě kterého se Olomoucký kraj
vyjadřuje k projektovým záměrům ve svém území.
V roce 2014 Olomoucký kraj zahájil práce na aktualizaci tohoto strategického
dokumentu. Dokončení aktualizace se předpokládá na podzim roku 2015.
Aktualizovaný dokument by měl mimo jiné stanovit dlouhodobé cíle Olomouckého
kraje, zohlednit aktuální vývoj v oblasti kohezní politiky, umožnit užší provázání
s územně plánovací dokumentací. Samotná příprava dokumentu předpokládá
zapojení odborné veřejnosti a ve spolupráci s externí poradenskou firmou Garep,
s.r.o., na základě veřejné zakázky malého rozsahu.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje aktualizace
Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na léta 2015-2020.
Aktualizovaný dokument obsahuje také dlouhodobé cíle do roku 2027. Dokument
bude sloužit k provázání aktivit obcí, kraje a ministerstev, např. při využití prostředků
EU, kdy bude navázán na Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR.
Připravována je nová vnitřní norma o Strategickém plánování, jež má upřesnit postup
zpracování akčních plánů, vazbu na rozpočet, přípravu projektů, oborových koncepcí
a na činnost organizací zřizovaných Olomouckým krajem.
Současně došlo k rozvoji spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj na Národní
databázi strategií, která má umožnit lepší znalost a provázanost strategických
dokumentů na všech úrovních. Další rozvoj bude směřován do oblasti metodik tvorby
a implementace strategií.
Plnění za I. pololetí 2016
Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/21/42/2016 ze dne
29. 4. 2016 schválilo Hodnotící zprávu o plnění priorit Programu rozvoje územního
obvodu Olomouckého kraje za rok 2015. Současně v návaznosti na novelu zákona
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zastupitelstvo schválilo změnu
názvu dokumentu na Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.
V prvním pololetí roku 2016 byla vydána publikace představující priority Strategie
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje v souvislosti s charakteristikami a
statistickými údaji o regionu.
V souvislosti s implementací Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR došlo
k dalšímu prohlubování spolupráce na Národní databázi strategií. Konkrétně jsou do
databáze vkládány již plánované dokumenty a pracuje se na metodice zpracování
strategických dokumentů na krajské úrovni.
ad 10) úzce spolupracovat s řídícími orgány na přípravě operačních programů EU na
období 2014 – 2020 včetně tvorby potřebných strategických dokumentů
Plnění za rok 2013
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Olomoucký kraj spolupracuje při přípravě programového období EU 2014 – 2020
na národní úrovni s MMR účastí zástupců v pracovních skupinách. V rámci Řídícího
výboru regionů při Asociaci krajů ČR zástupci Kraje připomínkují předložené
dokumenty, zpracovávají návrhy a podklady pro stanoviska AK ČR a vypracovávají
materiály pro pozici krajů. Na regionální úrovni pokračuje spolupráce s Úřadem
regionální rady ROP Střední Morava. V rámci projektu byly zpracovány tematické
karty a evidenční listy, které budou sloužit jako podklad zpracování regionální
investiční strategie kraje pro programové období EU 2014 – 2020.
ROK vzala na svém jednání dne 19. 9. 2013 na vědomí návrh finančních potřeb
Olomouckého kraje pro období 2014 až 2020, zpracovaný na základě zadání AK ČR,
a tematickou kartu regionálního rozvoje.
Olomoucký kraj se také aktivně podílí na přípravě nového Programu rozvoje venkova
2014+ s partnery z řad zájmových neziskových organizací a Ministerstva zemědělství
ČR.
Olomoucký kraj se v roce 2013 účastnil jednání pracovní skupiny Task force, zřízené
za účelem přípravy budoucího programového období 2014+ v Operačním programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, a aktivně se k této
přípravě vyjadřuje.
Plnění za rok 2014
Olomoucký kraj i nadále spolupracuje při přípravě programového období EU 2014 –
2020 s MMR. V rámci Řídícího výboru regionů při Asociaci krajů ČR zástupci Kraje
připomínkují předložené dokumenty, zpracovávají návrhy a podklady pro stanoviska
AK ČR. V roce 2014 se jednalo zejména o statut a jednací řád Regionální stálé
konference a metodiky zpracování Regionálního akčního plánu Strategie
regionálního rozvoje a Krajského akčního plánu pro vzdělávání. Samostatnou
aktivitou Olomouckého kraje je zapojení partnerů z území. Z iniciativy hejtmana
Olomouckého kraje se uskutečnila dne 25. 6. 2014 přípravná schůzka k ustavení
Regionální stálé konference OK (dále RSK OK) za účasti zástupců veřejné správy,
samosprávy, neziskových organizací, podnikatelských subjektů, zástupců venkova
a místních akčních skupin. Na tomto jednání byly představeny priority kraje pro
období 2014-2020. První ustavující jednání RSK OK proběhlo dne 15. 10. 2014,
nominovaní členové schválili statut a jednací řád. Předsedou RSK OK je z pozice
hejtmana kraje Ing. Jiří Rozbořil, místopředsedkyní byla zvolena Ing. Marie
Fomiczewová. Členové RSK OK se shodli, že na příštím jednání budou ustaveny
pracovní skupiny, které se budou podílet na zpracování a připomínkování
Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR.
Na regionální úrovni pokračovala spolupráce s Úřadem regionální rady ROP Střední
Morava. V projektu byli zapojeni experti z řad krajského úřadu Olomouckého kraje,
kteří se podílejí na nastavení podpor daných specifických cílů v Integrovaném
regionálním operačním programu. Odbor strategického rozvoj kraje ve spolupráci
s experty zpracoval tabulku projektových námětů za Krajský úřad Olomouckého kraje
a jím zřízených příspěvkových organizací.
Olomoucký kraj se také aktivně podílí na přípravě nového Programu rozvoje venkova
2014+ s partnery z řad zájmových neziskových organizací a Ministerstva zemědělství
ČR.
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V roce 2014 se zástupce Odboru strategického rozvoje aktivně účastnil šesti jednání
pracovní skupiny Task force zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro
přípravu Programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2014-2020. Pracovní skupina
připravila a připomínkovala veškerou dokumentaci nového programu, zástupci
českých krajů a polských vojvodství se podíleli na přípravě záměrů projektů v novém
programovém období, a to v prioritních oblastech řízení rizik, rozvoj potenciálu
kulturního a přírodního dědictví, vzdělávání a kvalifikace, spolupráce institucí
a komunit. Zapojení Olomouckého kraje do konkrétních projektů vycházelo
z požadavků jednotlivých krajských odborů i subjektů z území Olomouckého kraje.
Návrh nového programu byl v září 2014 zaslán Řídícím orgánem Evropské komisi
k připomínkování.
Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj spolupracuje s MMR ČR v rámci programového období EU 2014 –
2020 zejména při přípravě podkladů pro Strategii Regionálního rozvoje ČR a při
zpracování Regionálního akčního plánu pro území Olomouckého kraje. V rámci
Řídícího výboru regionů při Asociaci krajů ČR zástupci Kraje připomínkují předložené
dokumenty, zpracovávají návrhy a podklady pro stanoviska AK ČR. Pokračuje
aktivita Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (dále jen RSK
OK) za účasti zástupců veřejné správy, samosprávy, neziskových organizací,
podnikatelských subjektů, zástupců venkova a místních akčních skupin, která byla
zahájena v roce 2014. V roce 2015 se uskutečnila celkem tři zasedání RSK OK.
V roce 2015 zastával funkci předsedy RSK OK hejtman Olomouckého kraje, Ing. Jiří
Rozbořil a funkci místopředsedy RSK OK starosta města Šumperka, Mgr. Zdeněk
Brož. Obsahem zasedání bylo zejména projednání a schválení Regionální akčního
plánu Strategie regionálního rozvoje ČR, diskuse ke Krajskému akčnímu plánu
vzdělávání a Místním akčním plánům vzdělávání. V květnu 2015 také poprvé
zasedaly pracovní skupiny RSK OK. Jedná se o Pracovní skupinu Vzdělávání,
Pracovní skupinu Zaměstnanost, Pracovní skupinu Sociální oblast a Pracovní
skupinu RIS3. Komunikační platformou pro členy RSK OK a členy pracovních skupin
RSK OK, ale i pro odbornou veřejnost a partnery z území kraje, jsou internetové
stránky Olomouckého kraje, sekce regionální rozvoj - odkaz Regionální stálá
konference pro území Olomouckého kraje a e-mailová adresa rsk@kr-olomoucky.cz
V roce 2015 byla zahájena příprava projektu z Operačního programu Technická
pomoc, jehož cílem je zajištění sekretariátu RSK OK a činnost RSK OK. Projekt bude
realizován v několika etapách po celé programové období EU 2014-2020, sekretariát
RSK OK bude zabezpečován 3 pracovníky oddělení regionálního rozvoje.
V roce 2015 jsme se účastnili tří jednání pracovní skupiny Task force zřízené
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro přípravu programu přeshraniční spolupráce
pro období 2014-2020 s názvem INTERREG V-A Česká republika – Polsko.
Pracovní skupina připravila dokumentaci nového programu, zástupci českých krajů
a polských vojvodství se podíleli na přípravě záměrů projektů v novém programovém
období, a to v prioritních oblastech řízení rizik, rozvoj potenciálu kulturního
a přírodního dědictví, vzdělávání a kvalifikace, spolupráce institucí a komunit.
Zapojení Olomouckého kraje do konkrétních projektů vycházelo z požadavků
jednotlivých krajských odborů i subjektů z území Olomouckého kraje. Olomoucký kraj
připravil strategické projektové záměry dvou silničních projektů Hanušovice – Stronie
Śląskie a Písečná – Nysa, dále se zapojil do přípravy vlajkového projektu „Českopolská Hřebenovka“.
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Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj spolupracuje s MMR ČR v rámci programového období EU 2014 –
2020 zejména při přípravě podkladů pro zpracování Akčního plánu Strategie
Regionálního rozvoje ČR a při zpracování Regionálního akčního plánu pro území
Olomouckého kraje, jenž má být aktualizován do září tohoto roku. V rámci Řídícího
výboru regionů při Asociaci krajů ČR zástupci Kraje připomínkují předložené
dokumenty, zpracovávají návrhy a podklady pro stanoviska AK ČR. Pokračuje
aktivita Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (dále jen RSK
OK) za účasti zástupců veřejné správy, samosprávy, neziskových organizací,
podnikatelských subjektů, zástupců venkova a místních akčních skupin. V prvním
pololetí roku 2016 se uskutečnila celkem dvě zasedání RSK OK. Obsahem zasedání
bylo zejména aktualizace Regionálního akčního plánu Strategie regionálního rozvoje
OK, diskuse ke Krajskému a Místním akčním plánům vzdělávání a představení
strategií integrovaných nástrojů. V únoru a červnu zasedaly pracovní skupiny RSK
OK. Nově RSK OK ustanovila Pracovní skupinu Cestovní ruch, do které budou
nominováni zástupci z regionu. Komunikační platformou jsou internetové stránky
Olomouckého kraje, sekce regionální rozvoj - odkaz Regionální stálá konference pro
území Olomouckého kraje a e-mailová adresa rsk@kr-olomoucky.cz
V prvním pololetí roku 2016 byl zahájen projekt z Operačního programu Technická
pomoc, jehož cílem je zajištění sekretariátu RSK OK a činnost RSK OK. Projekt bude
realizován v několika etapách po celé programové období EU 2014-2020, sekretariát
RSK OK je zabezpečován 3 pracovníky.
Rada Olomouckého kraje schválila dne 22. 10. 2015 svým usnesením
č. UR/80/27/2015 předložení žádosti Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Olomouckého kraje (dále jen KAP) do výzvy 02_15_002, kterou vyhlásilo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost KAP byla podána již v listopadu
2015, realizace projektu byla zahájena 1. 1. 2016. V I. pololetí 2016 prošla žádost
věcným hodnocením, výběrovou komisí, byly doplněny podklady k podpisu
Rozhodnutí. V rámci realizace projektu již byla zpracována analýza potřeb v území,
analýza potřeb ve školách a vytvořen „Seznam projektových záměrů pro investiční
intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD“.
Olomoucký kraj společně s dalšími kraji v ČR průběžně zpracovával připomínky
k analytickým podkladům pro proces vertikalizace Národních inovačních platforem.
Jednotlivé podklady budou promítnuty v Aktualizaci Národní výzkumné a inovační
strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie).
Dokument bude podkladem pro jednotlivé Řídící orgány operačních programů
pro vyhlašování výzev v rámci specializace.
ad 11) zajistit pravidelnou aktualizaci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
a podpůrné dokumentace tak, aby umožňovala plynulý rozvoj území kraje ve vztahu
k hospodářskému růstu a přitom i s ohledem na udržitelný rozvoj
Plnění za rok 2013
V roce 2013 byly zahájeny přípravné práce k aktualizaci č. 2 Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK); byly obeslány všechny obce, dotčené orgány
a oprávnění investoři k uplatnění podnětů do řešení. Byl vypracován harmonogram
pořizování aktualizace; zpráva o uplatňování ZÚR OK bude s ohledem na novelu
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stavebního zákona a prodloužení lhůty aktualizace na 4 roky předložena do ZOK
v polovině r. 2014. Na základě rozhodnutí ZOK bude následně započato
s pořizováním aktualizace č. 2. Pro řešení aktualizace budou využity pořízené
územní studie, dále budou za účelem prověření dílčích konkrétních problémů
pořizovány další.
V roce 2013 byla provedena úplná aktualizace územně analytických podkladů
Olomouckého kraje, další úplné aktualizace budou prováděny ve dvouletých
intervalech, v mezidobí bude probíhat průběžná aktualizace územně analytických
podkladů. Ke zveřejnění územně analytických podkladů kraje i obcí s rozšířenou
působností a územně plánovacích dokumentací obcí Olomouckého kraje, byl pořízen
Portál územního plánování, který bude průběžně aktualizován.
Plnění za rok 2014
Začátkem roku 2014 pokračovaly přípravné práce pro zpracování aktualizace č. 2
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK). Uplatněné podněty a návrhy
od vyzvaných subjektů byly shromážděny a projednány s příslušnými dotčenými
orgány, oprávněnými investory, úřady územního plánování a dotčenými obcemi. Na
základě výsledků těchto jednání byly podněty vyhodnoceny a následně využity pro
vypracování návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR OK v uplynulém období (07/2011 –
05/2014). Podněty byly rovněž využity pro sestavení zadání k pořízení potřebných
posouzení jako podkladů pro řešení aktualizace.
Pořizovatel při hodnocení uplatňování ZÚR OK po aktualizaci č. 1 vycházel z úkolů
vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR) a z projednávaného
návrhu Aktualizace č. 1 PÚR ČR, z aktualizovaných Územně analytických podkladů
Olomouckého kraje, z každodenních poznatků získávaných při využívání této
dokumentace, z podnětů obdržených v přípravné fázi, z konzultací a jednání. Obsah
ZÚR OK byl prověřen a posouzen z hlediska naplňování jednotlivých záměrů, úkolů
a požadavků v uplynulém období a z hlediska jejich aktuálnosti.
Krajský úřad, Odbor strategického rozvoje kraje, zpracoval návrh Zprávy a v souladu
s požadavky stavebního zákona ho rozeslal k projednání všem obcím Olomouckého
kraje, dotčeným orgánům, sousedním krajům, Ministerstvu pro místní rozvoj
k uplatnění připomínek a požadavků a příslušnému orgánu ochrany přírody
a Ministerstvu životního prostředí k uplatnění stanoviska. Pro možnost uplatnění
připomínek doručil Zprávu veřejnou vyhláškou veřejnosti. Na základě výsledku tohoto
projednání byla Zpráva upravena.
Návrh Zprávy byl projednán v orgánech Olomouckého kraje - dne 8. 9. 2014 v Komisi
pro dopravu ROK a ve Výboru pro regionální rozvoj, dne 28. 8. 2014 v ROK, která
vyslovila souhlas se Zprávou a doporučila ZOK tuto Zprávu schválit. Dne 19. 9. 2014
schválilo ZOK Zprávu jako podklad pro aktualizaci č. 2 ZÚR OK.
V listopadu 2014 byla zpracována výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na zpracování Aktualizace č. 2 ZÚR OK včetně samostatné
dokumentace Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 2 ZÚR OK na udržitelný rozvoj území
(včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí – SEA a vyhodnocení vlivů na EVL
a ptačí oblasti – NATURA 2000) a vyhotovení právního stavu ZÚR OK po aktualizaci
č. 2 ZÚR OK. Výzva k podání nabídky, jejíž součástí byl i návrh smlouvy o dílo, byla
rozeslána 7 dodavatelům a byla zveřejněna na profilu zadavatele.
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Během roku 2014 probíhala průběžná aktualizace Územně analytických podkladů
Olomouckého kraje (ÚAP OK) a byly zahájeny práce na jejich 4. úplné aktualizaci –
poskytovatelé byli vyzváni k potvrzení aktuálnosti údajů o území.
Plnění za rok 2015
Začátkem roku 2015 proběhlo výběrové řízení na zpracování veřejné zakázky
malého rozsahu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR
OK) včetně samostatné dokumentace Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 2 ZÚR OK na
udržitelný rozvoj území (včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí – SEA a
vyhodnocení vlivů na EVL a ptačí oblasti – NATURA 2000) a vyhotovení právního
stavu ZÚR OK po aktualizaci č. 2 ZÚR OK. Na základě výběrového řízení byl vybrán
zpracovatel Ing. arch. Jaroslav Haluza, Ostrava - Mariánské Hory. Práce na
dokumentaci byly zahájeny v březnu 2015.
V průběhu roku 2015 se uskutečnila řada výrobních výborů s dotčenými orgány,
oprávněnými investory a obcemi s rozšířenou působností k problematice dopravy,
vodního hospodářství, protipovodňové ochrany, ÚSES, rozvojových oblastí,
rozvojových os a specifických oblastí. Dále se uskutečnila pracovní jednání
s dotčenými obcemi ke konceptu posouzení řešení přeložky silnic I/11 a II/369
v oblasti Olšan a jednání k protipovodňové ochraně na řece Desné k problematice
poldrů Velké Losiny.
V březnu 2015 vyvstala potřeba řešit v rámci územně plánovací dokumentace
strategickou rozvojovou zónu Olomouckého kraje v lokalitě letiště Přerov, což bylo
důvodem pro rozdělení dokumentace na dvě části. Zastupitelstvo Olomouckého kraje
(ZOK) dne 24. 4. 2015 schválilo rozdělení Aktualizace č. 2 ZÚR OK na část 2a a část
2b. Aktualizace č. 2a ZÚR OK je aktualizace řešící celé území kraje podle zadání ve
Zprávě o uplatňování ZÚR OK za uplynulé období 07/2011 – 05/2014, aktualizace č.
2b ZÚR OK se týká letiště Přerov a plochy pro nadmístní podnikatelské aktivity
v území navazujícím na toto letiště.
Aktualizaci č. 2b ZÚR OK včetně Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 2b ZÚR OK na
udržitelný rozvoj území zpracovává na základě objednávky doc. Ing. arch. Jakub
Kynčl, Ph.D. Tyto dokumentace byly projednány dne 21. 7. 2015 na společném
jednání s dotčenými orgány, ministerstvy a sousedními kraji. Krajský úřad vyhodnotil
výsledky projednání a v měsíci říjnu zaslal žádost o stanovisko na Ministerstvo
životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj. Na základě dalších jednání bude
návrh aktualizace č. 2b včetně Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 2b na udržitelný
rozvoj území upraven a koncem roku předložen do veřejného projednání.
Vzhledem k rozdělení Aktualizace č. 2 ZÚR OK bylo nutné vypracovat dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo, který zohlednil veškeré změny, vyplývající z rozdělení
dokumentace a to i včetně změny názvu dokumentace z Aktualizace č. 2 ZÚR OK na
Aktualizaci č. 2a ZÚR OK včetně Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2a na životní
prostředí.
V současné době probíhá spolupráce obou projektantů při koordinaci prací na
zpracování Aktualizace č. 2a a 2b ZÚR OK.
V roce 2015 byla zpracována 4. úplná aktualizace Územně analytických podkladů
Olomouckého kraje (ÚAP OK). Tato dokumentace byla projednána ve Výboru pro
regionální rozvoj ZOK, dne 3. 9. 2015 v Radě Olomouckého kraje a dne 25. 9. 2015
v Zastupitelstvu Olomouckého kraje.
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Plnění za I. pololetí 2016
V prvním pololetí roku 2016 pokračovaly práce na dopracování návrhu dokumentace
Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje včetně Vyhodnocení
vlivů akt. č. 2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území (URÚ) a návrhu dokumentace
Aktualizace č. 2b ZÚR OK včetně Vyhodnocení akt č. 2b ZÚR OK na URÚ.
Návrh Aktualizace č. 2a ZÚR OK byl projednán na společném jednání s dotčenými
orgány, Ministerstvem pro místní rozvoj a sousedními kraji dne 12. 4. 2016 v
kongresovém sále KÚOK, téhož dne se uskutečnilo projednání Vyhodnocení vlivů
Aktualizace č. 2a ZÚR OK na udržitelný rozvoj území s příslušnými ministerstvy a
krajskou hygienickou stanicí. Dokumentace byla vyložena k nahlédnutí a
prostudování od 18. 3. 2016 do 13. 5. 2016, byla rovněž zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Krajský úřad zaslal návrh Aktualizace č. 2a ZÚR OK včetně vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území Ministerstvu zahraničních věcí s žádostí o jeho zaslání
Polské republice a nabídl účast na konzultacích s tímto sousedním státem.
Na základě zaslaných stanovisek, vyjádření a připomínek ke společnému jednání se
uskutečnila řada jednání a konzultací s příslušnými ministerstvy, dotčenými orgány,
sousedními kraji a příslušnými obcemi. Výsledky projednání byly využity pro
vyhodnocení společného projednání.
Návrh Aktualizace č. 2b ZÚR OK, jehož předmětem řešení je strategická zóna v
prostoru letiště Přerov a v navazujícím území, byl na základě výsledků společného
projednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území upraven, rozsah ploch byl
zmenšen a takto byl návrh řešení předložen k veřejnému projednání, které se
uskutečnilo 15. 1. 2016 v kongresovém sále KÚOK.
K veřejnému projednání uplatnilo Ministerstvo životního prostředí negativní
stanovisko z důvodů nedostatečného prokázání převažujícího veřejného zájmu na
vybudování strategické zóny nad zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
Dne 11. 4. 2016 přijala Vláda ČR Usnesení č. 310, ve kterém souhlasí s přípravou a
výstavbou Strategické průmyslové zóny Přerov – Bochoř a ukládá vládě do
31. 8. 2016 předložit materiál k realizaci varianty strategické průmyslové zóny s
letištěm. Na základě tohoto usnesení pořizovatel doplnil nové skutečnosti do návrhu
Aktualizace č. 2b ZÚR OK a předložil MŽP návrh dohody s doplněným odůvodněním.
Olomoucký kraj obdržel od oprávněného investora Povodí Moravy, s. p., návrh na
provedení mimořádné aktualizace ZÚR OK, jejímž obsahem by byla změna názvu a
charakteru stavby suché nádrže Teplice na vodní dílo Skalička. Tento návrh byl
projednán dne 7. 4. 2016 v ROK a dne 25. 4. 2016 ve Výboru pro regionální rozvoj.
ROK z důvodů nesouladu návrhu s PÚR ČR doporučila Zastupitelstvu Olomouckého
kraje odmítnout návrh Povodí Moravy, s. p., na provedení aktualizace ZÚR OK, a
současně schválila uplatnění podnětu (v rozsahu podaného návrhu) pro mimořádnou
aktualizaci Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR Ministerstvu pro místní rozvoj. Dne
29. 4. 2016 ZOK odmítlo do doby provedení příslušné aktualizace PÚR ČR návrh
oprávněného investora, Povodí Moravy, s. p., na provedení aktualizace ZÚR OK.
V I. pololetí 2016 probíhala průběžná aktualizace Územně analytických podkladů
Olomouckého kraje.
ad 12) podporovat tvorbu a aktualizaci územních plánů měst a obcí
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Plnění za rok 2013
Olomoucký kraj podpořil v roce 2013 prostřednictvím Programu obnovy venkova
částkou 3.315 tis. Kč celkem 26 žádostí týkajících se tvorby a aktualizace územně
plánovací dokumentace.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 se prostřednictvím Programu obnovy venkova podpořila tvorba
a aktualizace územních plánů u 11 podaných žádostí s celkovou alokací
1.137 tis. Kč.
Olomoucký kraj pokračoval v podpoře tvorby územně plánovací dokumentace
prostřednictvím Programu obnovy venkova, navíc byla poskytnuta podpora i pro
pořízení územních studií. Zůstala v platnosti i podmínka zpracování územních plánů
dle doporučené metodiky pro digitální zpracování MINIS.
V rámci metodické činnosti pořádal Odbor strategického rozvoje kraje KÚOK
pravidelná školení a semináře k Portálu územního plánování. Pro efektivní chod
Portálu územního plánování byla se zbývajícími obcemi s rozšířenou působností
(ORP Uničov, Šternberk a Konice) uzavřena partnerská smlouva o spolupráci
k projektu Nástroje ÚAP. Průběžně byla aktualizována a poskytována data
z datového skladu ÚAP kraje, byly provedeny úpravy datového modelu pro ÚAP
včetně symbologie. Portál územního plánování byl rozšířen o data Zásad územního
rozvoje Olomouckého kraje a byl zaktualizován digitální archív územně plánovacích
dokumentací obcí Olomouckého kraje. Dále probíhala spolupráce s úřady územního
plánování při pořizování 3. úplné aktualizace ÚAP obcí.
Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj podporoval tvorbu územně plánovací dokumentace (ÚPD)
prostřednictvím Programu obnovy venkova za podmínky zpracování ÚPD
v doporučené metodice „MINIS 22“ (minimální standard pro digitální zpracování
územních plánů). Podporovanými aktivitami bylo zpracování návrhu územního plánu
(ÚP) včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, zpracování změny ÚP,
pokud byla vyvolána objektivními změnami v území a zpracování regulačního plánu.
V rámci metodické činnosti pořádal Odbor strategického rozvoje kraje, územního
plánování a stavebního řádu KÚOK pravidelné informační dny pro pořizovatele
Územně analytických podkladů obcí (vyhodnocení 3. aktualizace ÚAP obcí,
aktualizace datového modelu) a pro zpracovatele územně plánovací dokumentace
obcí v Olomouckém kraji (využití Portálu územního plánování a metodiky MINIS).
Prostřednictvím Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2015 byla alokována
částka 2 mil. Kč na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí. Celkem
bylo podpořeno 9 úspěšných žadatelů.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj podporoval tvorbu územně plánovací dokumentace prostřednictvím
Programu obnovy venkova. Jednou z podmínek dotací bylo zpracování územně
plánovací dokumentace dle doporučené metodiky MINIS (minimální standard pro
digitální zpracování územních plánů). Podporovanými aktivitami bylo zpracování
návrhu územního plánu včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
doplňující průzkumy a rozbory, zpracování změny územního plánu, pokud byla
vyvolána objektivními změnami v území a zpracování regulačního plánu obce.
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Od letošního roku probíhala kontrola zpracování územně plánovací dokumentace
(ÚPD) v MINIS i v jednotlivých fázích jejího pořizování.
V rámci metodické činnosti pořádal Odbor strategického rozvoje kraje KÚOK
pravidelné informační dny pro pořizovatele územně analytických podkladů obcí.
Pořizovatelé byli seznámeni s doporučeným harmonogramem pořizování
4. aktualizace ÚAP obcí, metodickým pokynem KÚOK pro zpracování ÚAP obcí,
pokyny pro zpracování ÚAP ve vztahu k Portálu územního plánování a doporučením
pro zpracování jednotlivých ÚAP obcí. Dále bylo vytvořeno metodické doporučení pro
zavedení metodiky MINIS k využívání při zpracování územně plánovací
dokumentace v Olomouckém kraji (nastavení pravidel odevzdání a kontroly
v harmonogramu pořizování ÚPD).
Odbor strategického rozvoje kraje KÚOK v souladu s plánem metodické činnosti na
rok 2016 uspořádal dvoudenní pracovní poradu úřadů územního plánování, která se
uskutečnila 28. - 29. 4. 2016 v Lipové-lázních. K hlavním tématům porady patřila
prezentace metodiky MINIS z pohledu zpracovatele metodiky a zpracovatele
územního plánu a prezentace územní studie krajiny, vymezení kulturních krajinných
oblastí v Olomouckém kraji a společenská východiska uspořádání krajiny.
ad 13) vytvářet podmínky pro zajištění správného využití území z hlediska vzhledu
a funkčnosti krajiny
Úkol je plněn pořizováním územních studií a odborných posouzení, do kterých jsou
zapracovány podrobnější požadavky na změny v území a jeho využití, čímž jsou
zajišťovány kvalitnější podklady i pro zapracovávání rozvojových záměrů do řešení
územních plánů obcí a jsou tímto poskytovány i lepší podklady pro přípravu
investičních záměrů investorů.
Plnění za rok 2013
V roce 2013 pořízeny tyto studie:
 Územní studie řešení přeložky silnice I/44 ve vztahu k protipovodňové ochraně
obcí na řece Desné, Velké Losiny
 Územní studie D6 modernizace a homogenizace silnice II/369 v úseku
Jindřichov - Bohutín
 Územní studie křížení silnice II/150 s rychlostní silnicí R46 na území
Prostějova


Aktualizace územních studií území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci
a cestovní ruch RC1-12 na území Olomouckého kraje a rekreačního celku
Jeseníky

Plnění za rok 2014
V roce 2014 byla pořízená Územní studie kulturních krajinných oblastí KKO1 –
KKO11 doplněna o Posouzení kulturních a přírodních hodnot v území kulturní
krajinné oblasti Centrální Haná a takto byla dne 4. 9. 2014 vložena do evidence
územně plánovací činnosti pod názvem Územní studie kulturních krajinných oblastí
KKO1 – KKO12 na území Olomouckého kraje.
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V průběhu roku 2014 byla pořízena posouzení, která většinou vyplynula ze Zprávy
o uplatňování ZÚR OK a připravované aktualizace č. 2 ZÚR OK:
 Posouzení možnosti změny trasy obchvatu silnice II/444 města Úsov
 Posouzení nadregionálního a regionálního ÚSES ve vztahu k pořizování
aktualizace č. 2 ZÚR OK
 Posouzení polohy koridorů pro přeložky silnic I/44 a I/11 na území obce Petrov
nad Desnou
 Posouzení kulturních krajinných oblastí ve vztahu na situování obnovitelných
zdrojů energie v území
 Posouzení střetů návrhů ZÚR OK s ochranou nerostných surovin
 Posouzení dopravního řešení území Kouty nad Desnou ve vztahu na
rekreační využití území
 Posouzení Olšany - Ruda nad Moravou, napojení silnice II/369 na silnici I/11
Plnění za rok 2015
V průběhu roku 2015 byla pořízena odborná posouzení jako podklad pro aktualizaci
č. 2a a 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje:
 Posouzení polohy koridoru silnice I/11 na území obce Olšany včetně
problematiky napojení silnice II/369 a řešení dalších vazeb
 Posouzení migrační propustnosti krajiny pro velké savce pro území
Olomouckého kraje
Posouzení dopravního řešení v území jihozápadně od Přerova ve vazbě na
plánovanou strategickou zónu.
Plnění za I. pololetí 2016
V I. pololetí 2016 byla zpracována:
 územní studie Územní souvislosti přeložky silnice II/444 na území Mohelnice a
Moravičan s vazbou na dálnici D 35 (analytická část)
 aktualizace studie Návrh a posouzení dopravního řešení v území jihozápadně
od Přerova ve vazbě na plánovanou strategickou zónu v návaznosti na
usnesení vlády ČR ze dne 11. 4. 2016 č. 310
Dále byly zahájeny práce na zadání pro Územní studii krajiny pro území
Olomouckého kraje včetně návrhu opatření v souvislosti s adaptací na změny
klimatu.
ad 14) realizovat energeticky úsporná opatření při správě majetku kraje, včetně
poradenství obcím a dalším subjektům v oblasti energetického managementu
Územní energetická koncepce Olomouckého kraje obsahuje cíle a principy řešení
energetického hospodářství na území Olomouckého kraje a vytváří podmínky pro
hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského
a společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání
s přírodními zdroji energie.
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Plnění za rok 2013
V rámci provádění vnitřního energetického managementu byly realizovány osvětové
akce pro studenty středních škol Olomouckého kraje s energetickou tématikou,
zaměřené na využití a vlastnosti obnovitelných zdrojů energie, snížení energetické
náročnosti budov, možnosti studia energetických oborů. Další semináře pro zástupce
příspěvkových organizací se týkaly zhotovení průkazu energetické náročnosti budov
a provádění kontrol kotlů. Seminář zaměřený na provádění energetického
managementu a využití metody Energy performance contracting (dále EPC) byl
určen pro zástupce příspěvkových organizací a zaměstnance krajského úřadu.
V souladu s nově stanovenými povinnostmi vlastníka budov, které vstoupily
v platnost novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, byla provedena
příprava a výběr centrálního dodavatele na zhotovení průkazů energetické
náročnosti budov, které jsou v majetku Olomouckého kraje.
V roce 2013 byly druhým rokem administrovány činnosti spojené s centrálním
zajištěním služeb provádění kontrol a revizí odběrných míst elektřiny s trafostanicemi
v majetku Olomouckého kraje. V roce 2013 bylo rovněž provedeno pravidelné
vyhodnocení a finanční vyrovnání pilotních projektů na energeticky úsporná opatření
metodou EPC po čtyřech letech provozu. Všechny tři projekty dosáhly za rok 2012
zaručených úspor ve výši 1,986 052 mil. Kč a navíc vytvořily i nadúspory ve výši
602.642 Kč.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 byly v rámci činnosti Krajské energetické agentury Olomouckého kraje
(KEA) realizovány osvětové akce ve formě přednášek a seminářů s energetickou
tématikou, zaměřené na plnění povinnosti vlastníků budov v oblasti energetické
náročnosti budov dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, přednášky
zaměřené na nové trendy osvětlení v budovách a veřejné osvětlení, aktuální
informace o dotačním programu Nová zelená úsporám, povinnosti vlastníků budov
v rámci požární ochrany objektů, využití obnovitelných zdrojů při realizaci energeticky
úsporných opatření na budovách s důrazem na využití tepelných čerpadel
a solárních kolektorů. Osvětové akce byly určeny pro zástupce krajského úřadu
a příspěvkových organizací, zástupce měst a obcí a jejich příspěvkových organizací,
odbornou veřejnost, laickou veřejnost.
V roce 2014 byl v rámci činnosti KEA zajištěn pro období od 1. 4. 2014 do konce roku
2014 provoz kamenné poradenské kanceláře v centru města Olomouce, na adrese
Dolní náměstí 56/32. Kancelář byla personálně obsazena odborníkem s energetickou
kvalifikací a poskytovala odborné poradenské služby pro laickou i odbornou
veřejnost, podnikatelský sektor, zástupce města obcí Olomouckého kraje formou
osobních návštěv a telefonických nebo e-mailových komunikací.
V rámci činnosti KEA bylo v roce 2014 zpracováno 22 energetických auditů jako
povinná součást žádostí o dotace na provedení energeticky úsporných opatření
(zateplení a výměny oken) z Operačního programu Životní prostředí.
Dále byl KEA v roce 2014 zahájen proces sběru dat, monitoringu spotřeb tepla
a zpracování Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) k 26 objektům Olomouckého
kraje, u kterých byla realizována energeticky úsporná opatření (zateplení a výměna
oken). ZVA je povinným dokladem pro poskytovatele dotace (Státní fond životního
prostředí), že jsou roční, skutečně dosahované úspory energie, rovny nebo vyšší než
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hodnoty stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Konečná hodnota úspor bude
stanovena po ukončení topné sezóny 2014-15.
Ve spolupráci s KEA byla v roce 2014 zahájena příprava na realizaci energeticky
úsporná opatření na budovách v majetku OK, kdy jsou investice spláceny
z dosažených, smluvně garantovaných úspor tzv. metoda EPC. V rámci přípravy bylo
ve spolupráci s odbory krajského úřadu, které mají ve správě příspěvkové
organizace, vytipováno 67 objektů, které by mohli být vhodné k aplikaci metody EPC.
Z těchto 67 objektů bylo k dalšímu zpracování technické části zadávací dokumentace
na výběr poskytovatele EPC schváleno 32 objektů.
V roce 2014 byla realizovaná veřejná zakázka na zhotovení průkazů energetické
náročnosti budov (PENB), jejichž vlastníkem je Olomoucký kraj. Vybraný centrální
dodavatel zpracoval 286 PENB pro budovy KUOK a budovy v užívání příspěvkových
organizací s energeticky vztažnou plochou nad 500 m2. Celkové náklady na splnění
této zákonem stanovené povinnosti byly 1,5 mil. Kč.
V roce 2014 byl proveden výběr centrálního dodavatele na zhotovení PENB, jejichž
vlastníkem je Olomoucký kraj, formou veřejné zakázky malého rozsahu. Vybraný
centrální dodavatel zpracuje do 30. 4. 2015 předpokládaných 68 PENB pro budovy
KUOK a budovy v užívání příspěvkových organizací, s energeticky vztažnou plochou
nad 250 m2. Nabídková cena vybraného dodavatele činí 355.000 Kč.
V roce 2014 byly třetím rokem administrovány činnosti spojené s centrálním
zajištěním služeb provádění kontrol a revizí odběrných míst elektřiny s trafostanicemi
v majetku Olomouckého kraje na základě čtyřleté rámcové smlouvy.
V roce 2014 bylo rovněž provedeno pravidelné vyhodnocení a finanční vyrovnání
pilotních projektů na energeticky úsporná opatření metodou EPC po pátém roce
provozu. Všechny tři projekty dosáhly za rok 2013 zaručených úspor ve výši
2,045 633 mil. Kč a navíc byly vytvořeny i nadúspory ve výši 707.262 Kč.
V rámci provádění vnitřního energetického managementu byl v roce 2014 zahájen
proces výběru centrálních dodavatelů energií, elektřiny a plynu pro budovy krajského
úřadu a příspěvkových organizací. Byl proveden výběr zprostředkovatele burzovních
obchodů (dohodce) na komoditní burze. Dne 28. 8. 2014 realizoval zprostředkovatel,
FIN Servis a.s., nákup elektřiny a plynu pro Olomoucký kraj na rok 2015. Díky
výhodným cenám byla úspora nákladů vyčíslena oproti roku 2014 částkou 5 mil. Kč.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 byly v rámci plánu osvětových akcí Olomouckého kraje v oblasti
energetiky realizovány semináře zaměřené na plnění povinnosti vlastníků budov
v oblasti energetické náročnosti budov dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření
energií, aktuální informace o dotačním programu Nová zelená úsporám, využití
metody EPC (Energy Performance Contracting) při renovaci budov, zavádění
systému energetického managementu na krajských samosprávách, spolupráce
subjektů veřejné správy v rámci programu COOPENERGY. Osvětové akce byly
určeny pro zástupce krajského úřadu a příspěvkových organizací, zástupce měst a
obcí a jejich příspěvkových organizací, odbornou a laickou veřejnost.
V roce 2015 byl provozovatelem Krajské energetické agentury (KEA) dokončen
proces sběru dat, monitoringu spotřeb tepla a zpracování Závěrečného vyhodnocení
akce (ZVA) k 26 objektům Olomouckého kraje, u kterých byla realizována
energeticky úsporná opatření (zateplení a výměna oken). ZVA je povinným
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dokladem, že skutečně dosahované úspory energie jsou rovny nebo vyšší než
hodnoty stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Konečná hodnota úspor
monitorovaných objektů byla u všech objektů v toleranci požadované Státním fondem
životního prostředí, a proto nebylo ze strany poskytovatele dotace přistoupeno
ke krácení dotace.
V roce 2015 bylo zpracováno 75 průkazů energetické náročnosti budov, jejichž
vlastníkem je Olomoucký kraj. Jednalo se o budovy v užívání příspěvkových
organizací s energeticky vztažnou plochou nad 250 m2. Celkové náklady na splnění
této zákonem stanovené povinnosti byly 375 705 Kč.
V roce 2015 byly čtvrtým rokem administrovány činnosti spojené s centrálním
zajištěním služeb provádění kontrol a revizí odběrných míst elektřiny s trafostanicemi
v majetku Olomouckého kraje na základě čtyřleté rámcové smlouvy. Pravidelné roční
prohlídky a revize slouží ke splnění zákonných povinností i zefektivnění hospodaření
dotčených odběrných míst. Centralizace služeb poskytovaných v rámci čtyřletého
období vedla k úspoře 434 448 Kč.
V roce 2015 bylo rovněž provedeno pravidelné vyhodnocení a finanční vyrovnání
pilotních projektů na energeticky úsporná opatření metodou EPC po šestém roce
provozu. Všechny tři projekty dosáhly za rok 2014 zaručených úspor ve výši
2,107 001 mil. Kč a navíc byly vytvořeny i nadúspory ve výši 650 983 Kč.
Ve spolupráci s KEA byla v roce 2015 dokončena vyhodnocení možných energeticky
úsporných opatření na 32 budovách v majetku OK. Jednalo se o podklad pro
zpracování konkrétních návrhů na provedení energeticky úsporných opatření tzv.
metodou EPC, kdy jsou investice spláceny z dosažených, smluvně garantovaných
úspor. Do plánu investičních akcí na rok 2016 bylo nakonec zahrnuto 16 vybraných
budov.
V roce 2015 byl v návaznosti na schválení Státní energetické koncepce ČR a novelu
zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vybrán formou veřejné zakázky
malého rozsahu zpracovatel aktualizace Územní energetické koncepce
Olomouckého kraje (UEK), společnost SEVEn Energy, s.r.o. Územní energetická
koncepce je zpracovávána dle nové metodiky v Nařízení vlády č. 232/2015. Územní
energetická koncepce se zpracovává na období 2015 -2040.
Plnění za I. pololetí 2016
Územní energetické koncepce Olomouckého kraje (UEK). Na zpracování UEK získal
Olomoucký kraj dotaci z národního programu EFEKT 2016 ve výši 616 734 Kč.
Zpracovatel koncepce, společnost SEVEn Energy, s.r.o. v prvním pololetí roku 2016
zpracovával návrhovou část za aktivní účasti veřejné správy, podnikatelů i
neziskového sektoru.
V prvním pololetí roku 2016 byla zahájena příprava na zavedení systému
energetického managementu (EnMS) pro Krajský úřad OK a všechny příspěvkové
organizace podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 50001. Zavedení EnMS je
alternativním řešením místo zpracování energetických auditů k budovám v majetku
OK a jejich pravidelné čtyřleté aktualizaci. Zavedení EnMS se týká cca 450 budov ve
vlastnictví OK.
V prvním pololetí roku 2016 pokračoval provozovatel Krajské energetické agentury
(KEA) v procesu sběru dat a monitoringu spotřeb tepla na 12 objektech
Olomouckého kraje, u kterých byla realizována energeticky úsporná opatření
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(zateplení a výměna oken). Závěrečné vyhodnocení akce za období jednoho
kalendářního roku bude dokladem pro Státní fond životního prostředí (SFŽP), že
dosahované úspory energie jsou rovny nebo vyšší než hodnoty stanovené
v rozhodnutí o poskytnutí dotace.
V prvním pololetí roku 2016 bylo zpracováno 5 energetických auditů včetně
energetických posudků a 5 průkazů energetické náročnosti budov (PENB), pro
budovy jejichž vlastníkem je Olomoucký kraj. Dále bylo energetickým specialistou
posouzeno 10 budov ve vlastnictví OK, které byly určeny k prodeji. Pro 4 budovy
vznikla povinnost zpracovat PENB. Celkové náklady na zpracování této
dokumentace byly 126 400 Kč.
V prvním pololetí roku 2016 byly pátým rokem provedeny kontroly a revize odběrných
míst elektřiny s trafostanicemi v majetku Olomouckého kraje. Pravidelné roční
prohlídky a revize slouží ke splnění zákonných povinností i zefektivnění hospodaření
dotčených odběrných míst. Centralizace služeb poskytovaných v rámci čtyřletého
období pro všechny trafostanice vedla k úspoře 313 636 Kč za dobu čtyřletého plnění
smlouvy, což je cca 78 000 Kč ročně.
V prvním pololetí roku 2016 bylo rovněž provedeno pravidelné vyhodnocení a
finanční vyrovnání pilotních projektů na energeticky úsporná opatření metodou EPC
po sedmém roce provozu. Všechny tři projekty dosáhly za rok 2015 zaručených
úspor ve výši 2, 170 210 mil. Kč a navíc byly vytvořeny i nadúspory ve výši
665 286 Kč.
Olomoucký kraj v roce 2016 vyčlenil na dotační program Kotlíkové dotace
v Olomouckém kraji 166,2 mil. Kč. Cílem dotačního programu je snížení úrovně
znečištění ovzduší v Olomouckém kraji prostřednictvím výměny kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním v rodinných domech na území Olomouckého kraje. Celkem
bylo podáno 2 085 žádostí o kotlíkovou dotaci s celkovým objemem požadované
dotace přes 230 mil. Kč. K datu 30. 6. 2016 Olomoucký kraj podpořil 1 111
úspěšných žadatelů s celkovou výši dotace 131,1 mil. Kč. V roce 2016 proběhly
semináře pro žadatele, kteří byli informováni o podmínkách dotačního programu.
Celkem bylo realizováno 13 seminářů, kterých se zúčastnilo přibližně 1 500 osob.
ad 15) dbát na využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie citlivých
k hodnotám krajiny
Územní energetická koncepce Olomouckého kraje (viz bod 14) obsahuje také zásady
týkající se zlepšení nakládání s energiemi na území celého kraje.
Plnění za rok 2013
Vnější energetický management je nástroj na realizaci cílů koncepce. V rámci plnění
byly realizovány osvětové akce pro zástupce měst a obcí, odbornou a laickou
veřejnost, neziskové organizace a občany. V průběhu roku 2013 se v přednáškových
prostorách Krajského úřadu Olomouckého kraje uskutečnil seminář na téma
energeticky úsporných projektů a možnosti aplikace metody EPC, dále seminář
s tématikou energetického managementu pro města a obce a seminář
na problematiku veřejného osvětlení.
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V rámci doprovodného programu na veletrhu Stavotech Olomouc 2013 zajistil
Olomoucký kraj seminář s problematikou čerpání dotací z programu Nová zelená
úsporám 2013.
Krizový energetický management je nástroj na realizaci cílů koncepce v době stavů
pohrom, které mohou na obyvatelstvo kraje dolehnout. V rámci provádění krizového
managementu jsou momentálně posuzovány technické možnosti zajištění
tzv. ostrovních provozů, tj. provoz areálu z vlastního záložního zdroje v případě
výpadku elektrické distribuční sítě u příspěvkových organizací Olomouckého kraje
v sociální oblasti (Poskytovatel sociálních služeb – Nové Zámky, Domov Pohoda
Chválkovice).
Plnění za rok 2014
V průběhu roku 2014 byly realizovány osvětové akce, zaměřené na vnější
energetický management, určené pro zástupce měst, obcí, odbornou a laickou
veřejnost. Přednášky a semináře byly zaměřeny na splnění zákonem č. 406/2000 Sb.
stanovených povinností, čerpání dotací ze SFŽP na energeticky úsporná opatření
a možnosti využití metody EPC.
V roce 2014 byla v rámci krizového energetického managementu dořešena
legalizace provozu kogenerační jednotky v areálu příspěvkové organizacePoskytovatel sociálních služeb Nové Zámky a dále jsou prověřovány technické
možnosti využití kogenerační jednotky v ostrovním provozu.
Plnění za rok 2015
V průběhu roku 2015 byly realizovány osvětové akce, zaměřené na vnější
energetický management, určené pro zástupce měst, obcí, odbornou a laickou
veřejnost. Přednášky a semináře se týkaly splnění zákonem č. 406/2000 Sb.
stanovených povinností, energeticky úsporných opatření a možnosti využití metody
EPC, provádění energetického managementu v zateplených budovách.
V doprovodném programu na veletrhu Stavotech Olomouc 2015 zajistil Olomoucký
kraj seminář s aktuální problematikou čerpání dotací z programu Nová zelená
úsporám 2014-2020 a seminář s problematikou Snížení emisí z lokálního vytápění
rodinných domů v Olomouckém kraji (kotlíkové dotace v rámci OP ŽP 2014 - 2020).
V rámci krizového energetického managementu se Olomoucký kraj v roce 2015
podílel na zajištění cvičení složek integrovaného záchranného systému OK a
Hasičského záchranného sboru OK, jehož důležitým cílem bylo prověřit otázku
energetické bezpečnosti při dodávce elektřiny na území OK. Výsledkem praktické
zkoušky bylo ověření možnosti ostrovního provozu dvou významných zdrojů
elektrické energie v teplárně Olomouc a Přerov.
Olomoucký kraj v rámci zpracování aktualizace UEK prověřoval v roce 2015
možnosti ostrovních provozů, nasazení záložních zdrojů elektrické energie a
existenci přípojných bodů pro záložní zdroje na budovách v majetku OK.
Plnění za I. pololetí 2016
V rámci zpracování návrhové části UEK byla uspořádána 3 pracovní jednání
u kulatého stolu pro zástupce zpracovatele koncepce, Olomouckého kraje, zástupců
ORP Olomouckého kraje, zástupců významných průmyslových podniků OK,
zástupců systému centrálního vytápění na území OK, telekomunikací,
vodohospodářské infrastruktury na území OK, provozovatelů obnovitelných a
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druhotných zdrojů v energetice a Hasičského záchranného sboru OK. Tématem
těchto tří setkání byly otázky krizového managementu - bezpečnosti dodávek
energie, hospodárnosti (ve smyslu snižování energetické náročnosti) a udržitelnosti
(udržení kvality života a životního prostředí), což jsou tři strategické cíle
aktualizované státní energetické koncepce ČR, z níž musí UEK vycházet. Účelem
jednání bylo získat podněty pro formulaci strategických cílů, které by odrážely
konkrétní podmínky území OK, tj. fakt, že OK spotřebovává většinu energie na svém
území ze zdrojů mimo území OK a tedy jakékoliv dlouhodobé výpadky zejména
elektřiny by vedly k vážným, ekonomicko–společenským dopadům a ohrožení
bezpečnosti a zdraví obyvatel OK.
ad 16) zastupovat zájmy všech subjektů Olomouckého kraje v institucích EU
Plnění za rok 2013
V roce 2013 sdružení OK4EU, které zastupuje Olomoucký kraj v institucích EU,
zorganizovalo několik propagačních a lobbovacích akcí v Bruselu: Veletrh
komunitárních programů, akce pro přípravu budoucího programovacího období
2014-2020, Open Doors Day, Czech Street Party, Open Days.
Open Days 2013 se konaly dne 8. 10. 2013 za aktivní účasti zástupce Olomouckého
kraje. V roce 2013 připravil Olomoucký kraj spolu s dalšími osmi evropskými regiony
debatu na téma Demografické výzvy – regionální řešení. Příspěvky věnované
nezaměstnanosti ukázaly konkrétní příklady dobré praxe, jak lze snížit negativní
dopady demografické krize spojené například s vylidňováním určitých oblastí či
stárnutím populace. Účast Olomouckého kraje na Open Days připravilo sdružení
OK4EU. Debatu navštívilo více než 100 zájemců z řad regionů, odborníků z praxe,
zástupců univerzit a pracovníků evropských institucí.
Ve dnech 14. - 17. 5. 2013 se uskutečnila zahraniční pracovní cesta do Bruselu
pro zastupitele Olomouckého kraje. Hlavním cílem bylo seznámit účastníky
s přípravami na programové období EU 2014 – 2020 na evropské úrovni a seznámit
je s možnostmi nových finančních nástrojů pro kohezní politiku EU 2014+. Dále
se cesta zaměřila na představení úlohy jednotlivých evropských institucí a poradních
orgánů. Akce byla realizována sdružením OK4EU a zúčastnilo se jí 25 členů ZOK,
kteří se budou přímo podílet na přípravě priorit, integrovaných strategií rozvoje území
a finančních nástrojů Olomouckého kraje pro nové EU fondy.
Plnění za rok 2014
V první polovině roku 2014 sdružení OK4EU připravilo s ohledem na začátek
programového období 2014-2020 na území kraje 6 školicích seminářů komunitárních
programů a 1 pro vyhledávání partnerů v Bruselu. Výstupem bylo 160 proškolených
osob a kontakty na 13 regionů vč. mimoevropských. Sdružení asistovalo a připravilo
pracovní program 82 osobám v Bruselu a zprostředkovalo pracovní stáž v Bruselu
7 osobám. OK4EU na 2. polovinu roku 2014 připravilo další 3 odborné aktivity
v Bruselu a 2 v regionu. Do Bruselu přijelo do konce roku 2014 cca 15 osob, kterým
sdružení asistovalo při pracovních cestách.
Také v roce 2014 se Olomoucký kraj účastnil Týdne regionů a měst v Bruselu, Open
Days. Aktivně se zapojil do realizace workshopu „Dostupná zdravotní péče
a ekonomický růst za podpory inteligentní specializace“. V rámci Open Days 2014 se
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také uskutečnila závěrečná konference mezinárodního projektu CesR, kde je
Olomoucký kraj jedním z partnerů.
Plnění za rok 2015
OK4EU připravilo v roce 2015 celkem 8 vzdělávacích seminářů, na kterých bylo
proškoleno přes 300 osob. Sdružení podpořilo podání 6 projektových žádostí, dle
dosud známých výsledků byly 3 projekty financovány. V Bruselu byl s partnery
připraven odborný seminář na téma Inovativní řešení podpory malých a středních
podniků. OK4EU připravilo v roce 2015 pracovní cestu do Bruselu 59 osobám a
zprostředkovalo pracovní stáž v Bruselu 10 osobám. OK4EU spolu/připravilo v
Bruselu 14 prezentačních aktivit.
Také v roce 2015 se Olomoucký kraj účastnil Týdne regionů a měst v Bruselu, Open
Days. Aktivně se zapojil do realizace workshopu „Inovativní řešení pro podporu
malých a středních podniků“, kde byly prezentovány aktivity na podporu podnikání
v Olomouckém kraji a podrobně byl také představen projekt inovačních voucherů.
Účastníci Open Days se v rámci pracovní cesty zúčastnili celé řady dalších
workshopů zaměřených na podporu podnikání.
Plnění za I. pololetí 2016
V prvním pololetí roku 2016 sdružení OK4EU uspořádalo 7 seminářů na témata
zaměstnanost, sociální inovace, kulturní projekty, vzdělávání.
Dne 22. 3. 2016 rozhodla valná hromada sdružení OK4EU o likvidaci sdružení.
Likvidace byla ukončena k 30. 6. 2016. Činnosti poradenství o komunitárních
programech a dalších dotacích rozdělovaných přímo Evropskou komisí převzal
Olomoucký kraj.
ad 17) pokračovat v řešení regionálního letiště Přerov
Plnění za rok 2013
Z hlediska fungování RLP došlo od 1. 10. 2013 ke změnám, které ovlivňují
dosavadní spolupráci Olomouckého kraje a RLP. Mezi RLP a LOM PRAHA, s. p.,
byla uzavřena dohoda o spolupráci, na základě níž od 1. 10. 2013 nedisponuje
RLP povolením Úřadu pro civilní letectví provozovat letiště. Dne 27. 9. 2013 schválilo
Zastupitelstvo Olomouckého kraje změnu účelu využití části investičního příspěvku
ve výši 5,39 mil. Kč, s tím, že částka 2,39 mil. Kč bude vrácena do rozpočtu
Olomouckého kraje a částka 3 mil. Kč bude použita na provoz RLP dle jejich žádosti
ze dne 17. 6. 2013.
Plnění za rok 2014
Vzhledem k tomu, že cíl, vybudování civilní části letového provozu, se a.s. nepodařil
splnit zejména kvůli recesi letecké dopravy v Evropě a proto, že nezískala
strategického partnera a investora, ani evropské dotace pro vybudování infrastruktury
pro civilní provoz na letišti, bylo nejvhodnějším řešením společnost zrušit.
Zastupitelstvo Olomoucké kraje usnesením č. UZ/11/58/2014 ze dne 20. 6. 2014
schválilo zrušení Regionálního letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník 1117/30,
PSČ 750 02 IČ: 28572971 s likvidací ke dni 31. 8. 2014.
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Plnění za rok 2015
V roce 2015 došlo k několika jednáním s potenciálními investory, vládou ČR o
dostavbě D1 v úseku Říkovice-Přerov a návazné regionální infrastruktury. Zároveň
probíhají jednání o investičních pobídkách vlády ČR. Dochází k přípravě podkladů
pro transformaci letiště Přerov-Bochoř do průmyslové zóny. Olomoucký kraj zajišťuje
potřebné podklady ve své kompetenci (především doprava a územní plánování).
Plnění za I. pololetí 2016
Dne 11. dubna 2016 odsouhlasila Vláda ČR přípravu a výstavbu Strategické
průmyslové zóny Přerov - Bochoř ve variantě II, tj. s ponecháním letiště. Na přípravě
materiálu pro jednání Vlády ČR se podílel rovněž Olomoucký kraj. Olomoucký kraj
zajišťuje potřebné podklady především v oblasti dopravy a územního plánování.
V současné době probíhá příprava dalšího materiálu do Vlády ČR, který by měl
navrhnout realizaci Strategické zóny včetně zdrojů financování a zapojení
jednotlivých ministerstev v procesu přípravy Strategické zóny.
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9. Životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova
Hlavním cílem této kapitoly je soustavné zlepšování kvality životního prostředí
a zemědělství při naplňování principu trvale udržitelného rozvoje.
Naší prioritou je:
1.

podpořit v rámci finančních možností kraje výstavbu
vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací obcí

2.

usilovat o urychlení výstavby účinných technických a realizace přírodě blízkých
protipovodňových opatření

3.

dbát na ochranu evropsky významných lokalit na území kraje zařazených do
soustavy Natura 2000

4.

podporovat třídění odpadů za účelem recyklace

5.

podporovat vytvoření integrovaného systému nakládání s komunálními odpady
na území kraje včetně energetického využití zbytkových směsných komunálních
odpadů

6.

podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

7.

podporovat v rámci finančních možností kraje zájmové činnosti přispívající
k zachování různorodosti přírody a krajiny na území kraje (například –
včelařství, myslivost, chovatelství, zahrádkářství apod.)

8.

přispívat v rámci finančních možností kraje na hospodaření v lesích na území
kraje

9.

podporovat výrobu regionálních potravinářských produktů

10.

spolupracovat s Agrární komorou ČR

Ad 1) Podpořit v rámci finančních možností kraje výstavbu
vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací obcí

a

a

obnovu

obnovu

Zastupitelstvo Olomouckého kraje již v roce 2004 schválilo zřízení „Fondu na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého
kraje“ (dále jen „Fond“). Účelem poskytovaných dotací z Fondu je zejména zlepšení
kvality vod, omezení zdrojů bodového znečištění, zvýšení vybavenosti sídel
vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na kanalizaci
a vyhovující čistírnu odpadních vod a zlepšení zásobování vodou.
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Plnění za rok 2013
Název opatření

1. A výstavba a
modernizace čistíren
odpadních vod včetně
kořenových čistíren
odpadních vod a kanalizací
1.B výstavba a
modernizace vodovodů
a úpraven vod
Celkem

Počet
Celková
Počet
Výše
podaných požadovaná přiznaných poskytnuté
žádostí
podpora
podpor
podpory
(tis. Kč)
(tis. Kč)
31

112 809

11

13.660

12

36 623

5

21.422

43

149 432

16

35.082

Mimo finanční podporu z Fondu bylo v roce 2013 poskytnuto z rozpočtu kraje
5,0 mil. Kč na řešení mimořádných (havarijních) situací na zařízeních
vodohospodářské infrastruktury v majetku 9 obcí na území kraje.
Pro umožnění čerpání podpory z dalších národních a evropských dotačních
programů na realizaci výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury vodovodů
a kanalizací byla zpracována 6. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
na území Olomouckého kraje.
Plnění za rok 2014
Celková výše dotací poskytnutá obcím z Fondu na realizaci opatření na podporu
vodohospodářské infrastruktury na území kraje v roce 2014
Název opatření

1. A výstavba a
modernizace čistíren
odpadních vod včetně
kořenových čistíren
odpadních vod a kanalizací
1.B výstavba a
modernizace vodovodů
a úpraven vod
Celkem

Počet
Celková
Počet
Výše
podaných požadovaná přiznaných poskytnuté
žádostí
podpora
podpor
podpory
(tis. Kč)
(tis. Kč)
49

158.741

9

19.600

7

17.452

3

3.900

56

176.193

12

23.500

Mimo finanční podporu z Fondu bylo v roce 2014 poskytnuto z rozpočtu kraje
5,0 mil. Kč na řešení mimořádných (havarijních) situací na zařízeních
vodohospodářské infrastruktury v majetku 7 obcí na území kraje.
Pro umožnění čerpání podpory z dalších národních a evropských dotačních
programů na realizaci výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury vodovodů
a kanalizací byla zpracována 6. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na
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území Olomouckého kraje.
Plnění za rok 2015
Celková výše dotací poskytnutá obcím z Fondu na realizaci opatření na podporu
vodohospodářské infrastruktury na území kraje v roce 2015
Název opatření

1. A výstavba a modernizace čistíren
odpadních vod včetně kořenových čistíren
odpadních vod a kanalizací
1.B výstavba a modernizace vodovodů
a úpraven vod

Počet
podaných
žádostí

Celková
požadovaná
podpora
(tis. Kč)

Počet
přiznaných
podpor

Výše
poskytnuté
podpory
(tis. Kč)

37

94 666

30

42 250

6

9 757

3

3 750

43

104 423

33

46 000

Celkem

Mimo finanční podporu z Fondu bylo v roce 2015 poskytnuto z rozpočtu kraje
5,0 mil. Kč na řešení mimořádných (havarijních) situací na zařízeních
vodohospodářské infrastruktury v majetku 9 obcí na území kraje.
Pro umožnění čerpání podpory z dalších národních a evropských dotačních
programů na realizaci výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury vodovodů
a kanalizací byla zpracována 7. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na
území Olomouckého kraje.
Plnění za I. pololetí 2016
Celková výše dotací poskytnutá obcím z Fondu na realizaci opatření na podporu
vodohospodářské infrastruktury na území kraje v roce 2016:
Počet žádostí
navržených
k podpoře

Titul
Dotační titul č. 1 Výstavba, dostavba,
intenzifikace a rekonstrukce
ČOV včetně kořenových ČOV
a kanalizací
Dotační titul č. 2 Výstavba a dostavba
vodovodů pro veřejnou
potřebu a úpraven vod
Celkem

Výše dotace na akce
doporučené
hodnotící komisí

6

8 376 032

10

16 121 114

16

24 497 146

Mimo finanční podporu z Fondu bylo v roce 2016 poskytnuto z rozpočtu kraje
1,8 mil. Kč na řešení mimořádných (havarijních) situací na zařízeních
vodohospodářské
infrastruktury
v majetku
4
obcí
na
území
kraje.
(Výše poskytnuté podpory v roce 2016 na uvedený účel není konečná. Zastupitelstvo
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Olomouckého kraje na svém zasedání 24. 06. 2016 schválilo vyhlášení 2. kola
dotačního programu Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení
mimořádných situací v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2016 s alokací
3,2 mil. Kč)
Pro umožnění čerpání podpory z dalších národních a evropských dotačních
programů na realizaci výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury vodovodů
a kanalizací byla zpracována 8. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na
území Olomouckého kraje.
Mimo uvedené aktivity se kraj podílel na plnění úkolu „Provést revizi funkčnosti
stávajících propojení a zjisti možnosti nových propojení vodárenských soustav“, který
byl Usnesením vlády ČR č. 620 ze dne 29. 07. 2015 k přípravě realizace opatření pro
zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody uložen Ministerstvu
zemědělství.
Ad 2) usilovat o urychlení výstavby účinných technických a realizace přírodě
blízkých protipovodňových opatření
Plnění za rok 2013 a 2014
S cílem dosáhnout výraznějšího posunu v realizaci opatření v oblasti protipovodňové
ochrany byla navázána velmi úzká a intenzivní spolupráce zejména se státními
podniky Povodí Moravy a Povodí Odry, které zabezpečují správu vodohospodářsky
významných vodních toků v našem kraji.
Zástupci Olomouckého kraje se průběžně setkávají se zástupci těchto správců
vodních toků za účelem společného řešení problémů vzniklých při přípravě
a realizaci protipovodňových opatření na území kraje.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje bylo na svých zasedáních průběžně informováno
o realizaci a přípravě protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje
zejména suché nádrže poldr Teplice.
Možnost zabezpečení finančních zdrojů ze státního rozpočtu na financování
protipovodňových opatření v letech 2007 – 2013 v rámci II. etapy „Programu
prevence před povodněmi“ skončila a všechny financované akce musely být
dokončeny do konce roku 2013.
Olomoucký kraj v roce 2013 dokončil zpracování studie možného využití tělesa
přeložky silnice I/44 k protipovodňové ochraně obcí na řece Desné. Řešení
protipovodňové ochrany je založeno na vybudování dvou poldrů na území Velkých
Losin. Tyto poldry umožní ochranu obcí níže po toku včetně města Šumperk.
Pravidla pro poskytování dotací z programu 129 260 – Podpora prevence před
povodněmi III, který navazuje na I. a II. etapu programu prevence před
povodněmi realizované v letech 2002-2007 a 2007-2014 byla schválena teprve
29. 5. 2014. Tato skutečnost velice omezila možnost přípravy jednotlivých akcí.
Na základě návrhu správců vodních toků byla Krajským úřadem Olomouckého kraje
u významných vodních toků stanovována záplavová území, která mohou být při
výskytu přirozených povodní zaplavena vodou. Podle nebezpečnosti průtoků byly
v současně zastavěných územích vymezovány aktivní zóny záplavových území.
V průběhu roku se jednalo o devět nově vyhlášených záplavových území na vodním
toku Blata, Šumice, Struska, Zlatá stružka, Deštná, Bystřice, Moštěnka, Vojtovický
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potok a Nemilka a dvě aktualizace již vyhlášených záplavových území, a to na
vodním toku Desná a Moravská Sázava.
Všechny známé relevantní záměry technických opatření protipovodňové ochrany
jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby v Zásadách územního rozvoje
Olomouckého kraje.
Plnění za rok 2015
Zástupci Olomouckého kraje se aktivně zúčastnili jednání ke stavu přípravy
a realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, které svolalo
Ministerstvo zemědělství ČR. Výsledky tohoto jednání pak byly zohledněny
v materiálu, na základě kterého Vláda ČR usnesením č. 524 ze dne 1. 7. 2015
ke Zprávě stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy
schválila pokračování přípravy a realizace řešení protipovodňových opatření v povodí
řeky Bečvy pomocí technických a přírodě blízkých opatření. Vlastní realizace bude
probíhat v letech 2015 – 2022. Financování opatření bude zajištěno z programu
Podpora prevence před povodněmi III a z Operačního programu Životní prostředí.
Zástupci Olomouckého kraje se rovněž aktivně podíleli na hledání řešení způsobu
finančního zajištění realizace akce „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity - etapy
II.B“, která je součástí komplexní protipovodňové ochrany města Olomouce. Etapa
II. B je největší akcí, kterou Povodí Moravy ve spolupráci se statutárním městem
Olomouc a Olomouckým krajem v současné době připravuje. Komplex staveb za
téměř miliardu korun se týká prostoru od mostu Komenského přes most
na Masarykově třídě až téměř po soutok Moravy s Bystřicí. Na realizaci této akce se
bude Olomoucký kraj finančně podílet z důvodu nutnosti nového přemostění vodního
toku Morava v ulici Komenského náhradou za stávající nekapacitní most, který je ve
vlastnictví Olomouckého kraje a ve správě Správy silnic Olomouckého kraje.
Na základě návrhu správců vodních toků byla Krajským úřadem Olomouckého kraje
u významných vodních toků stanovována záplavová území, která mohou být při
výskytu přirozených povodní zaplavena vodou. Podle nebezpečnosti průtoků byly
v současně zastavěných územích vymezovány aktivní zóny záplavových území.
V průběhu roku se jednalo o 3 nově vyhlášená záplavová území na vodním toku
Juhyně, Luha a Bělotínském potoce a jednu aktualizaci již vyhlášeného záplavového
území, a to na vodním toku Ludina v k. ú. Hranice.
Plnění za I. pololetí 2016
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání konaném dne 24. 06. 2016
schválilo Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, Plán dílčího povodí Dyje a Plán
dílčího povodí Odry, pro územní působnost Olomouckého kraje. Součástí
jednotlivých plánů dílčích povodí jsou i programy opatření na povrchových
podzemních vodách, jejichž realizace přispěje k dosažení cílů ochrany vod. Potřebná
opatření jsou v plánech povodí uvedena prostřednictvím listů opatření
v kategorii A – konkrétní lokalizace opatření, B – nelze přesně lokalizovat, C - řešení
obecného problému.
V případě protipovodňových opatření se jedná o:
1. „Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech s významným
povodňovým rizikem“.
Tyto opatření se dělí na preventivní (zamezení umístění a rozšíření zranitelných
stavů a aktivit v ohroženém území), ochranná (přírodě blízká nebo technická
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opatření).
Náklady
(mil. Kč)

ID VÚ

ORP

Typ listu
opatření

-

dílčí povodí

-

B

-

dílčí povodí

-

B

-

dílčí povodí

-

B

278,3

MOV_0820

Hranice

A

3690,0

MOV_0790

Hranice

A

162,2

MOV_0810

Hranice

A

77,8

MOV_0820

Lipník nad
Bečvou

A

464,0

MOV_2530

Litovel

A

20,0

MOV_0400 Mohelnice

A

957,0

MOV_2530

Olomouc

A

-

MOV_2530

Olomouc

A

12,6

MOV_0830

Přerov

A

26,0

MOV_0830

Přerov

A

128,5

MOV_0830

Přerov

A

5,0

MOV_0830

Přerov

A

MOV217017 Bečva, Troubky - ochranné hráze

404,0

MOV_0830

Přerov

A

MOV217027 Desná, poldry nad Velkými Losinami

524,0

MOV_0100

Šumperk

A

MOV217003 Merta, poldr Sobotín
PPO Desná, Šumperk – Kouty nad
MOV217002
Desnou

168,9

MOV_0110
MOV_0100,
MOV_0170

Šumperk

A

Šumperk

A

ID opatření

Název opatření

Správné postupy v oblasti ochrany
DYJ218501 před povodněmi a negativním účinkem
sucha
Správné postupy v oblasti ochrany
MOV218501 před povodněmi a negativním účinkem
sucha
HOD217701 Záplavová území (OD130143)
Bečva, Hranice na Moravě MOV217013
zkapacitnění jezu a PPO města
Bečva, vodní dílo Skalička
MOV217011
(MO130128)
Velička (do Bečvy), Suchá nádrž
MOV217012
Lhotka (Hranice)
Bečva, Lipník nad Bečvou - PPO
MOV217014
města
Morava, Litovel - PPO 1. etapa
MOV217006
(MO130101)
Třebůvka, Protipovodňová opatření v
MOV217005
lokalitě Loštice
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity
MOV217007
koryta II. etapa B (MO130109)
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity
MOV217008
koryta III. etapa (MO130115)
Bečva, Přerov - PPO nad jezem MOV217016
1L/08 Kazeto
Bečva, Přerov - PPO nad jezem MOV217015
1P/04 Nábřeží E. Beneše
Bečva, Přerov - protipovodňová
MOV217025
ochrana města nad jezem (MO130121)
MOV217018 Bečva, Rokytnice - PPO obce

464,0

2. Přírodě blízká protipovodňová opatření

ID opatření

Název opatření

Bečva, Realizace vhodných opatření ze studie
MOV212208* "Přírodě blízká protipovodňová opatření v úseku
ř. km 42,000 až ř.km 57,000 (MO110012)
Bečva, Zmírnění škod způsobených
MOV212033
zvl.chráněným druhem-bobrem
Bečva, Týn nad Bečvou - přírodě blízká
MOV212212*
protipovodňová opatření
Morava, Přírodě blízká protipovodňová opatření
MOV212203* v ř. km 269,500 - 271,550 (Jez Nové Mlýny Mitrovice)
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Náklady
(mil. Kč)

ID VÚ

ORP

Typ listu
opatření

3,7

MOV_0790

Hranice, Val.
Meziříčí

A

8,0

MOV_0820

69,0

MOV_0820

128,4

MOV_2530

Lipník nad
Bečvou
Lipník nad
Bečvou
Litovel

A
A
A

ID opatření

Název opatření

Náklady
(mil. Kč)

ID VÚ

ORP

Typ listu
opatření

266,6

MOV_2530

Olomouc

A

107,1

MOV_2530

Olomouc

A

102,3

MOV_2530

Olomouc

A

1,8

MOV_0940

Prostějov,
Přerov

A

Morava, Přírodě blízká protipovodňová opatření
MOV212204* v ř. km 235,400 - 247,400 (Horka nad Moravou,
Chomoutov)
Morava, Přírodě blízká protipovodňová opatření
MOV212205* v ř. km 226,400 - 231,800 (pod Olomoucí po jez
Tážaly)
Nemilanka, Přírodě blízká protipovodňová
MOV212206*
opatření v ř.km 0,000 - 2.445 (Olomouc)
Valová, Obnova přirozené hydromorfologie a
retenční kapacity toku a nivy v úseku ř. km
MOV212209*
0,000 až ř.km 8,113 - přírodě blízká
protipovodňová opatření (MO110041)
3.

„Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech mimo oblasti s významným
povodňovým rizikem“
ID opatření

Název opatření

DYJ218503

Krajinné plánování, přírodě blízká protipovodňová
opatření
Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi
a negativním účinkem sucha
Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi
a negativním účinkem sucha
Studie odtokových poměrů,
studie proveditelnosti opatření na ochranu před
povodněmi
pro drobné vodní toky
Záplavová území

MOV218503

Záplavová území

HOD218702
DYJ218501
MOV218501
HOD218701

MOV218017

Bečva, Teplice - PPO nábřeží u lázní
Drahotušský (Uhřínovský) potok,úprava
MOV218016 toku,opevnění,zkapacitnění,Drahotuše
(MO130157)
MOV218018 Ludina, lapač splavenin v km 12,000
Javornický potok, Javorník - směrová a výšková
HOD218009/22
stabilizace koryta
Lesní potok, Mikulovice - zkapacitnění, zvýšení
HOD218009/17
retence
Ondřejovický potok, Mikulovice - směrová a
HOD218009/24
výšková stabilizace koryta
HOD218008
MOV218011
MOV218022
MOV218024
MOV218019

Vidnavka, Kobylá n/V - zkapacitnění a úprava toku
Beroňka, Velký Týnec, - zkapacitnění vodního toku
a poldr Beroňka (MO130176, MO130183)
Pačlavický potok; 3 poldry, zkapacitnění koryta;
Koválovice, Osíčany (MO130181)
PPO Nezamyslice

Náklady
(mil. Kč)

ID VÚ

ORP

Typ listu
opatření

-

HOD_0050,
HOD_0060

-

B

-

dílčí povodí

-

B

-

dílčí povodí

-

B

-

B

-

B

-

B

-

HOD_1060,
HOD_1070,
HOD_1080,
HOD_1090
dílčí povodí

-

dílčí povodí

-

19,0

MOV_0820

Hranice

A

6,1

MOV_0820

Hranice

A

4,1

MOV_0820

Hranice

A

HOD_0980

Jeseník

A

HOD_1090

Jeseník

A

HOD_1080

Jeseník

A

HOD_1030

Jeseník

A

7,0

MOV_2530

Olomouc

A

18,7

MOV_1020

Prostějov

A

14,3

MOV_1060

Prostějov

A

MOV_0915_J

Prostějov

A

Prostějov

A

27,0

MOV_1060

MOV218025

VD Plumlov - rekonstrukce spodní výpusti
Žlebůvka, poldr Hruška, Němčice n/Hanou
(MO130175)
Líšná, protipovodňová ochrana obce

22,0

MOV_1090

Přerov

A

MOV218009

Lipinský potok, k.ú. Šternberk, přehrážka

2,0

MOV_0460

Šternberk

A

MOV218002

Zlatý potok, k.ú. Řídeč

16,0

MOV_0260

Šternberk

A

MOV218023
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ID opatření

Název opatření

Náklady
(mil. Kč)

ID VÚ

ORP

Typ listu
opatření

MOV218008

Libinský potok, k.ú. Horní Libina

47,0

MOV_0430

Šumperk

A

MOV218010

Oskava, Uničov - PPO města (MO130127)

38,0

MOV_0470

Uničov

A

MOV218003

Bušínovský potok, k.ú. Lupěné, přehrážka

3,0

MOV_0260

Zábřeh

A

MOV218001

Jedelský potok, k.ú. Jedlí

18,0

MOV_0250

Zábřeh

A

MOV218006

Loučka, k.ú. Brníčko, poldr

15,2

MOV_0280

Zábřeh

A

MOV218007

Loučka, k.ú. Dlouhomilov, poldr

23,5

MOV_0280

Zábřeh

A

MOV218005

Loučka, k.ú. Lesnice, poldr

27,9

MOV_0280

Zábřeh

A

Uvedení jmenovitých opatření v programech opatření plánů dílčích povodí je
podmínkou pro možnost podání žádosti a čerpání dotace z Operačního programu
Životní prostředí.
Na základě návrhu správců vodních toků byla Krajským úřadem Olomouckého kraje
u významných vodních toků stanovována záplavová území, která mohou být při
výskytu přirozených povodní zaplavena vodou. Podle nebezpečnosti průtoků byly
v současně zastavěných územích vymezovány aktivní zóny záplavových území.
V průběhu roku se jednalo o jednu aktualizaci již vyhlášeného záplavového území, a
to na vodním toku Bečva v k. ú. Hustopeče nad Bečvou.
Ad 3) dbát na ochranu evropsky významných lokalit na území kraje zařazených do
soustavy Natura 2000
Členstvím v Evropské unii přistoupila Česká republika k závazkům vyplývajícím
ze Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady
92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin, k vytvoření příslušné národní části evropské soustavy chráněných území,
nazvané Natura 2000.
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany,
která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném
areálu rozšíření, ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento
stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi
a evropsky významnými lokalitami, které jsou chráněny smluvně nebo jako zvláště
chráněná území.
Příslušným orgánem k vydání nařízení o zřízení přírodní rezervace či přírodní
památky včetně stanovení jejich bližších ochranných podmínek je rada kraje, kraj
rovněž zajišťuje podle zákona péči o tato území.
Kraj
realizuje
projekt
„Implementace
a
péče
o
území
soustavy
Natura 2000 v Olomouckém kraji“, který byl podpořen 100% dotací v rámci prioritní
osy 6 Operačního programu Životní prostředí, podoblasti podpory 6.1 Implementace
a péče o území soustavy Natura 2000.
V rámci I. etapy a navazující II. etapy tohoto projektu byly zpracovány podklady pro
vyhlášení evropsky významných lokalit za zvláště chráněná území. Následně byly
plány péče postupně projednávány s vlastníky dotčených pozemků a dalšími
zainteresovanými subjekty.
Plnění za rok 2013
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V průběhu roku 2013 byly v rámci projektu připraveny podklady k vyhlášení
17 evropsky významných lokalit na území Olomouckého kraje v kategorii přírodní
památka a přírodní rezervace. Konkrétně se jedná o lokality:
 Přírodní památka Čechy pod Kosířem se rozkládá v k.ú. Čechy pod Kosířem,
v půdním prostoru stavby zámku a pod venkovním zámeckým schodištěm
přiléhajícím k fasádě zámku a terasou na toto schodiště navazující vedoucí
do hlavního sálu v prvním poschodí zámku.
 Přírodní památka Černá Voda – kulturní dům se rozkládá v k.ú. Černá Voda,
v půdním prostoru stavby.
 Přírodní památka Hanušovice - kostel se rozkládá v k.ú. Hanušovice,
v půdním prostoru stavby kostela.
 Přírodní památka Hustopeče - Štěrkáč se rozkládá v k.ú. Hustopeče nad
Bečvou, k.ú. Milotice nad Bečvou a k.ú. Zámrsky. Celková výměra přírodní
památky činí 48,4563 ha.
 Přírodní památka Libina – U Černušků se rozkládá v k.ú. Horní Libina,
v půdním prostoru budovy.
 Přírodní památka Otaslavice – kostel se rozkládá v k.ú. Otaslavice, v půdním
prostoru stavby kostela.
 Přírodní památka Rašeliniště na Smrku se rozkládá v k.ú. Horní Lipová a k.ú.
Petříkov u Branné. Celková výměra přírodní památky činí 7,4639 ha.
 Přírodní památka Sobotín – domov důchodců se rozkládá v k.ú. Sobotín,
v půdních prostorách dvou staveb.
 Přírodní památka U Bílých hlin se rozkládá v k.ú. Krčmaň. Celková výměra
přírodní památky činí 0,6810 ha.
 Přírodní památka U Strejčkova lomu se rozkládá v k.ú. Krčmaň. Celková
výměra přírodní památky činí 6,0213 ha.
 Přírodní památka Veselíčko se rozkládá v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad
Bečvou, v půdním prostoru stavby zámku.
 Přírodní památka Vlkoš - statek se rozkládá v k.ú. Kanovsko, v půdním
prostoru stavby.
 Přírodní památka Zlaté jezero se rozkládá v k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách.
Celková výměra přírodní památky činí 24,4654 ha.
 Přírodní památka Chudobín se rozkládá v k.ú. Chudobín, v půdním prostoru
stavby kostela.
 Přírodní rezervace Malý Kosíř se rozkládá v k.ú. Slatinice na Hané. Celková
výměra přírodní rezervace činí 8,0527 ha.
 Přírodní rezervace Račí údolí se rozkládá v k.ú. Javorník – město a k.ú. Zálesí
u Javorníka. Celková výměra přírodní památky činí 60,9177 ha.
 Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny se rozkládá v k.ú. Vidnava. Celková
výměra přírodní rezervace činí 32,0251 ha.
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Výše finančních prostředků vyčleněných v roce 2013 na péči o již vyhlášená zvláště
chráněná území zahrnující např. označení území, sečení, odstraňování náletových
dřevin, provádění průzkumů a monitoringů apod. činila 3,2 mil. Kč.
Plnění za rok 2014
V průběhu roku 2014 byl naopak připraven návrh na zrušení ochrany přírodní
památky Údolí Velké Hané, zvláště chráněného území na území Olomouckého kraje.
Důvodem tohoto postupu je existence převažujícího výskytu kulturních lučních
a lesních společenstev, které s sebou přináší omezenou možnost výskytu vzácných
druhů rostlin a živočichů. Zrušení ochrany zvláště chráněných území bylo projednáno
s vlastníky a dotčenými obcemi. Následně Rada Olomouckého kraje schválila
nařízení Olomouckého kraje, kterým byla přírodní památka Údolí velké Hané
zrušena.
Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu kraje v roce 2014 na péči o již vyhlášená
zvláště chráněná území zahrnující např. označení území, sečení, odstraňování
náletových dřevin, provádění průzkumů a monitoringů apod. činila taktéž 3,2 mil. Kč.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 schválila Rada Olomouckého kraje 3 nařízení, kterými se vyhlašují
zvláště chráněná území:
Přírodní památka Deylův ostrůvek, která se rozkládá v k.ú. Dub nad Moravou.
Celková výměra přírodní památky činí 0,8336 ha.
Přírodní památka Včelínské louky, která se rozkládá v k.ú. Kojetín. Celková výměra
přírodní památky činí 31,0754 ha.
Přírodní rezervace Stráž – Skalka, která se rozkládá v k.ú. Ostružná. Celková
výměra přírodní rezervace činí 11,28 ha.
Dále v roce 2015 Rada Olomouckého kraje schválila změnu 19 nařízení, kterými byla
vyhlášena zvláště chráněná území v minulosti. Důvodem bylo provedení
jednoznačného prostorového vymezení v terénu a v důsledku toho pak došlo ke
zpřesnění výměry zvláště chráněných území, ochranných pásem, dotčených
pozemků, případně zákresů do mapy.
Finančních prostředky vyčleněných v rozpočtu kraje v roce 2015 na péči o již
vyhlášená zvláště chráněná území zahrnující např. označení území, sečení,
odstraňování náletových dřevin, provádění průzkumů a monitoringů apod. činila tak
jako v předchozích letech 3,2 mil. Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
Na území Olomouckého kraje registrováno 102 vyhlášených zvláště chráněných
území. Některá území byla vyhlášena před desítkami let podle různých právních
předpisů poplatných době vyhlašování. Forma vyhlášení již v řadě případů
neodpovídá současným požadavkům. V průběhu doby také došlo v řadě případů ke
změnám v předmětu ochrany. Z tohoto důvodu se provádí revize vyhlášení a
současného stavu zvláště chráněných území s tím, že asi dvě třetiny území bude
nutno přehlásit.
V současnosti odbor životního prostředí a zemědělství připravuje nařízení
Olomouckého kraje, kterými budou nově vyhlášeny přírodní památky Dolní
Vinohrádky, Kozí Horka, Nivské louky, Pod Švancarkou, Pod Zápovědským kopcem,
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Skelná huť, U nádrže Skalka, Pod Kaní horou, Vodopády Stříbrného potoka
a přírodní rezervace Lipovské upolínové louky.
Výše finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje v roce 2016 na péči o již
vyhlášená zvláště chráněná území zahrnující např. označení území, sečení,
odstraňování náletových dřevin, zpracování plánů péče, provádění průzkumů a
monitoringů apod. činí 3,35 mil. Kč.
Ad 4) podporovat třídění odpadů za účelem recyklace
Plnění za rok 2013
V roce 2013 pokračovala realizace víceletého projektu „Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky“
realizovaného společně s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., který
byl zahájen již v roce 2004.
Náplní projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru
využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit cíle
stanovené Plánem odpadového hospodářství Olomouckého kraje a splnění
povinností stanovených zákonem o odpadech. Předmětem projektu je nákup
a rozmístění kontejnerů na separovaný sběr, realizace osvětové kampaně
a uspořádání soutěže obcí v třídění odpadů „O keramickou popelnici“.
Celkové náklady na realizaci projektu v roce 2013 byly 2.230.000 Kč. Z toho
se Olomoucký kraj podílel částkou 700.000 Kč.
V roce 2013 pokračovala realizace víceletého projektu „Rozvoj sběru použitých
elektrozařízení na území Olomouckého kraje“ realizovaného společně s firmou
ASEKOL, s. r. o., který byl zahájen již v roce 2009.
Cílem projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru
a zpětného odběru použitých elektrických a elektronických zařízení od občanů
Olomouckého kraje, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového
hospodařství Olomouckého kraje a splnění povinností stanovených výrobcům
a dovozcům elektrozařízení zákonem o odpadech. Předmětem projektu je:
 podpora zavedení funkčního systému zpětného odběru použitých elektrických
a elektronických zařízení na území Olomouckého kraje (vybavení sběrných
dvorů přístřešky pro sběr elektrozařízení a rozmístění stacionárních
kontejnerů do měst a obcí pro sběr drobných elektrozařízení),
 podpora osvěty a vzdělávání v oblasti zpětného odběru použitých elektrických
a elektronických zařízení na území Olomouckého kraje,
 realizace bezplatného odběru použitých elektrických a elektronických zařízení
od Olomouckého kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací, včetně
bezplatného dodání sběrných nádob pro všechny příspěvkové organizace
zřizované Olomouckým krajem.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 byla ukončena realizace víceletého projektu „Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho obalové složky“, který byl
zahájen již v roce 2004.
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Důvodem bylo vypršení platnosti smlouvy o spolupráci s autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, se kterou byl projekt realizován.
Původní smlouva o spolupráci byla nahrazena novou dohodou o spolupráci, která
lépe vyhovuje požadavkům právních předpisů a zejména současnému zaměření
aktivit projektu.
Náplní projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru
využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit cíle
stanovené Plánem odpadového hospodářství Olomouckého kraje a splnění
povinností stanovených zákonem o odpadech. Předmětem projektu je nákup
a rozmístění kontejnerů na separovaný sběr, realizace osvětové kampaně
a uspořádání soutěže obcí v třídění odpadů „O keramickou popelnici“.
Celkové náklady na realizaci projektu v roce 2014 byly stanoveny ve výši 3,431
mil. Kč. Z toho se Olomoucký kraj podílel částkou 700.000 Kč.
V roce 2014 pokračovala realizace víceletého projektu „Rozvoj sběru použitých
elektrozařízení na území Olomouckého kraje“ realizovaného společně s firmou
ASEKOL s.r.o., který byl zahájen již v roce 2009.
Cílem projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru
a zpětného odběru použitých elektrických a elektronických zařízení od občanů
Olomouckého kraje, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového
hospodařství Olomouckého kraje a splnění povinností stanovených výrobcům
a dovozcům elektrozařízení zákonem o odpadech. Předmětem projektu je
- podpora zavedení funkčního systému zpětného odběru použitých elektrických
a elektronických zařízení na území Olomouckého kraje (vybavení sběrných
dvorů přístřešky pro sběr elektrozařízení a rozmístění stacionárních
kontejnerů do měst a obcí pro sběr drobných elektrozařízení),
- podpora osvěty a vzdělávání v oblasti zpětného odběru použitých elektrických
a elektronických zařízení na území Olomouckého kraje,
- realizace bezplatného odběru použitých elektrických a elektronických zařízení
od Olomouckého kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací, včetně
bezplatného dodání sběrných nádob pro všechny příspěvkové organizace
zřizované Olomouckým krajem.
Financování projektu v roce 2014 bylo 100% zabezpečeno ze strany firmy
ASEKOL s.r.o. Celkové náklady na realizaci projektu v roce 2014 byly 1.745.000 Kč
bez DPH.
Dále byla v roce 2014 zahájena realizace víceletého projektu „Intenzifikace zpětného
odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Olomouckém kraji“, který
je realizován společně s firmou ELEKTROWIN a.s.
Cílem projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru
a zpětného odběru použitých elektrických a elektronických zařízení od občanů
Olomouckého kraje a organizací zřizovaných Olomouckým krajem, který umožní
naplnit cíle stanovené Plánem odpadového hospodařství Olomouckého kraje
a splnění povinností stanovených výrobcům a dovozcům elektrozařízení zákonem
o odpadech. Předmětem projektu je
- podpora zavedení funkčního systému zpětného odběru použitých elektrických
a elektronických zařízení na území Olomouckého kraje (stabilní sběrné
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kontejnery, podpora zabezpečení sběrných dvorů, podpora sběru
v organizacích zřizovaných krajem),
podpora environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti zpětného odběru
použitých elektrických a elektronických zařízení na území Olomouckého kraje,
zajištění bezplatného zpětného odběru elektrozařízení určených pro použití
v domácnosti z organizací zřizovaných Olomouckým krajem
podporu zpětného odběru elektrozařízení určených pro použití v domácnosti
v obcích na území Olomouckého kraje.

Financování projektu v roce 2014 je 100% zabezpečeno ze strany firmy
ELEKTROWIN a.s. Celkové náklady na realizaci projektu v roce 2014 činily
1.530.000 Kč.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 pokračovala realizace víceletého projektu „Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“
realizovaného společně s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
Náplní projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru
využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit cíle
stanovené Plánem odpadového hospodářství Olomouckého kraje a splnění
povinností stanovených zákonem o odpadech. Předmětem projektu je nákup
a rozmístění kontejnerů na separovaný sběr, realizace osvětové kampaně
a uspořádání soutěže obcí v třídění odpadů „O keramickou popelnici“.
Celkové náklady na realizaci projektu v roce 2015 byly stanoveny ve výši
3,599 mil. Kč. Z toho se Olomoucký kraj podílel částkou 700 000,- Kč.
V roce 2015 pokračovala realizace víceletého projektu „Rozvoj sběru použitých
elektrozařízení“ realizovaného společně s firmou ASEKOL s.r.o., který byl zahájen již
v roce 2009.
Cílem projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru
a zpětného odběru použitých elektrických a elektronických zařízení od občanů
Olomouckého kraje, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového
hospodařství Olomouckého kraje a splnění povinností stanovených výrobcům
a dovozcům elektrozařízení zákonem o odpadech. Předmětem projektu je
- podpora zavedení funkčního systému zpětného odběru použitých elektrických
a elektronických zařízení na území Olomouckého kraje (vybavení sběrných
dvorů přístřešky pro sběr elektrozařízení a rozmístění stacionárních
kontejnerů do měst a obcí pro sběr drobných elektrozařízení),
- podpora osvěty a vzdělávání v oblasti zpětného odběru použitých elektrických
a elektronických zařízení na území Olomouckého kraje,
- realizace bezplatného odběru použitých elektrických a elektronických zařízení
od Olomouckého kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací, včetně
bezplatného dodání sběrných nádob pro všechny příspěvkové organizace
zřizované Olomouckým krajem.
Součástí projektu je uspořádání soutěže obcí v třídění elektrozařízení „O keramické
sluchátko“.
Financování projektu v roce 2015 je 100% zabezpečeno ze strany firmy
ASEKOL s.r.o. Celkové náklady na realizaci projektu v roce 2015 byly minimálně ve
výši 350 000,- Kč bez DPH.
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Dále v roce 2015 pokračovala realizace víceletého projektu „Intenzifikace zpětného
odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Olomouckém kraji“, který
je realizován společně s firmou ELEKTROWIN a.s.
Cílem projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru
a zpětného odběru použitých elektrických a elektronických zařízení od občanů
Olomouckého kraje a organizací zřizovaných Olomouckým krajem, který umožní
naplnit cíle stanovené Plánem odpadového hospodařství Olomouckého kraje
a splnění povinností stanovených výrobcům a dovozcům elektrozařízení zákonem
o odpadech. Předmětem projektu je
- podpora zavedení funkčního systému zpětného odběru použitých elektrických
a elektronických zařízení na území Olomouckého kraje (stabilní sběrné
kontejnery, podpora zabezpečení sběrných dvorů, podpora sběru
v organizacích zřizovaných krajem),
- podpora environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti zpětného odběru
použitých elektrických a elektronických zařízení na území Olomouckého kraje,
- zajištění bezplatného zpětného odběru elektrozařízení určených pro použití
v domácnosti z organizací zřizovaných Olomouckým krajem
- podporu zpětného odběru elektrozařízení určených pro použití v domácnosti
v obcích na území Olomouckého kraje.
Financování projektu v roce 2015 je 100% zabezpečeno ze strany firmy
ELEKTROWIN a.s. Celkové náklady na realizaci projektu v roce 2015 činí
1 275 000,- Kč (bez DPH).
Součástí projektu
„O Elekrooskara“.

je

uspořádání

soutěže

obcí

v třídění

elektrozařízení

Plnění za I. pololetí 2016
V roce 2016 pokračovala realizace víceletého projektu „Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“
realizovaného společně s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
Náplní projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru
využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit cíle
stanovené Plánem odpadového hospodářství Olomouckého kraje a splnění
povinností stanovených zákonem o odpadech. Předmětem projektu je nákup
a rozmístění kontejnerů na separovaný sběr, realizace osvětové kampaně
a uspořádání soutěže obcí v třídění odpadů „O keramickou popelnici“.
Celkové náklady na realizaci projektu v roce 2016 byly stanoveny ve výši
4,844 mil. Kč. Z toho se Olomoucký kraj podílel částkou 700 000,- Kč.
V roce 2016 pokračovala realizace víceletého projektu „Rozvoj sběru použitých
elektrozařízení“ realizovaného společně s firmou ASEKOL s.r.o., který byl zahájen již
v roce 2009.
Cílem projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru
a zpětného odběru použitých elektrických a elektronických zařízení od občanů
Olomouckého kraje, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem odpadového
hospodařství Olomouckého kraje a splnění povinností stanovených výrobcům
a dovozcům elektrozařízení zákonem o odpadech. Předmětem projektu je
- podpora zavedení funkčního systému zpětného odběru použitých elektrických
a elektronických zařízení na území Olomouckého kraje (vybavení sběrných
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dvorů přístřešky pro sběr elektrozařízení a rozmístění stacionárních
kontejnerů do měst a obcí pro sběr drobných elektrozařízení),
podpora osvěty a vzdělávání v oblasti zpětného odběru použitých elektrických
a elektronických zařízení na území Olomouckého kraje,
realizace bezplatného odběru použitých elektrických a elektronických zařízení
od Olomouckého kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací, včetně
bezplatného dodání sběrných nádob pro všechny příspěvkové organizace
zřizované Olomouckým krajem.

Součástí projektu je uspořádání soutěže obcí v třídění elektrozařízení „O keramické
sluchátko“.
Financování projektu v roce 2016 je 100% zabezpečeno ze strany firmy
ASEKOL s.r.o. Celkové náklady na realizaci projektu v roce 2016 byly minimálně ve
výši 350 000,- Kč bez DPH.
Dále v roce 2015 pokračovala realizace víceletého projektu „Intenzifikace zpětného
odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Olomouckém kraji“, který
je realizován společně s firmou ELEKTROWIN a.s.
Cílem projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru
a zpětného odběru použitých elektrických a elektronických zařízení od občanů
Olomouckého kraje a organizací zřizovaných Olomouckým krajem, který umožní
naplnit cíle stanovené Plánem odpadového hospodařství Olomouckého kraje
a splnění povinností stanovených výrobcům a dovozcům elektrozařízení zákonem
o odpadech. Předmětem projektu je
- podpora zavedení funkčního systému zpětného odběru použitých elektrických
a elektronických zařízení na území Olomouckého kraje (stabilní sběrné
kontejnery, podpora zabezpečení sběrných dvorů, podpora sběru
v organizacích zřizovaných krajem),
- podpora environmentálního vzdělávání a osvěty v oblasti zpětného odběru
použitých elektrických a elektronických zařízení na území Olomouckého kraje,
- zajištění bezplatného zpětného odběru elektrozařízení určených pro použití
v domácnosti z organizací zřizovaných Olomouckým krajem
- podporu zpětného odběru elektrozařízení určených pro použití v domácnosti
v obcích na území Olomouckého kraje.
Financování projektu v roce 2016 je 100% zabezpečeno ze strany firmy
ELEKTROWIN a.s. 6
Součástí projektu
„O Elekrooskara“.

je

uspořádání

soutěže

obcí

v třídění

elektrozařízení

V lednu 2016 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška Olomouckého kraje č. 2016
ze dne 18. 12. 2015, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového
hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 – 2025. Předmětem této vyhlášky
je rovněž návrh opatření k podpoře třídění odpadů za účelem jejich recyklace včetně
stanovení cílů vyjádřených procentem hmotnosti recyklovaných odpadů z celkové
produkce odpadů.
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Ad 5) podporovat vytvoření integrovaného systému nakládání s komunálními
odpady na území kraje včetně energetického využití zbytkových směsných
komunálních odpadů
Plnění za rok 2013 a 2014
V roce 2013 i 2014 pokračovaly aktivity k vytvoření Integrovaného systému nakládání
s odpady v Olomouckém kraji. Hlavní roli v nynějším procesu tvorby systému mají
obce, jejichž cílem jako držitelů odpadů je spojit se a hledat společnou strategii
efektivního hospodaření s odpady a jeho financování.
Na základě požadavku obcí vytvořil Olomoucký kraj odborné a personální zázemí při
tvorbě systému do doby vzniku subjektu založeného obcemi za účelem vytvoření
stabilní vyjednávací pozice s potencionálními investory.
V roce 2013 se uskutečnilo pět zasedání Řídícího týmu složeného ze zástupců
signatářů Memoranda o spolupráci a společném postupu při tvorbě Integrovaného
systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji. Na jednání byla prezentována
zpracovaná studie proveditelnosti „Integrovaný systém nakládání s komunálními
odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti energetického využití zbytkových
směsných komunálních odpadů“, záměry potencionálních investorů zařízení na
energetické využití odpadů. Průběžně byla diskutována forma a způsob sdružení
obcí do jednoho subjektu. Výsledkem těchto diskusí je návrh na založení zájmového
sdružení.
Olomoucký kraj jako koordinátor aktivit realizoval v průběhu roku 2014 intenzivní
komunikační kampaň o tvorbě Integrovaného systému nakládání s komunálními
odpady s cílem vstupu všech obcí do společného systému nakládání s odpady na
území Olomouckého kraje.
Výsledkem realizovaných aktivit je založení zájmového spolku měst, obcí
a mikroregionů s názvem "Odpady OK, z.s." za účelem společného řešení
problematiky s komunálním odpadem
Účelem Spolku je vytvořit podmínky pro předcházení vzniku odpadu a zajistit
efektivní nakládání s komunálním odpadem členů Spolku (vlastníci tohoto odpadu
jsou obce), které bude v souladu s legislativou České republiky, bude preferovat
v souladu s hierarchií nakládání s odpady jejich využívání, bude environmentálně,
ekonomicky a sociálně únosné.
Plnění za rok 2015
Výsledkem aktivit realizovaných v předchozím období bylo založení zájmového
spolku měst, obcí a mikroregionů s názvem "Odpady olomouckého kraje, z.s." za
účelem společného řešení problematiky s komunálním odpadem. Tento spolek byl
v roce 2015 zapsán Krajským soudem v Ostravě – pobočka Olomouc do spolkového
rejstříku.
Účelem Spolku je vytvořit podmínky pro předcházení vzniku odpadu a zajistit
efektivní nakládání s komunálním odpadem členů Spolku (vlastníci tohoto odpadu
jsou obce), které bude v souladu s legislativou České republiky, bude preferovat
v souladu s hierarchií nakládání s odpady jejich využívání, bude environmentálně,
ekonomicky a sociálně únosné.
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Spolek schválil projektový záměr na vybudování systému 7 center odpadového
hospodářství v rámci Olomouckého kraje. Tato centra by měla zajistit plnění cílů
daných legislativou EU a ČR
 v oblasti předcházení vzniku odpadů,
 úpravy odpadů vedoucí k materiálové recyklaci a přípravě k opětovnému
použití
 odklonu zbytkového komunálního odpadu od skládkování s cílem jeho
energetického využití
 dodržování hierarchie nakládání s odpady
V roce 2015 byla zpracována studie řešící systém center odpadového hospodářství
v rámci Olomouckého kraje (náklady 116 750,- Kč) a studie proveditelnosti umístění
center odpadového hospodářství ve vytipovaných lokalitách (náklady 235 950,- Kč).
Zpracování obou studií bylo řešeno z rozpočtu kraje.
Za účelem získání informací o významu a podpoře sdružování obcí k řešení
problematiky odpadového hospodářství, o meziobecní spolupráci v této oblasti,
zajištění provozu, vybavení a ekonomice provozu odpadových center
a praktických zkušeností o odpadovém hospodářství v rámci EU zorganizoval
Olomoucký kraj pro zástupce samospráv obcí, kteří jsou členy spolku dvoudenní
odbornou zahraniční pracovní cestu do Rakouska.
Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2015 neměl spolek vytvořeno organizační ani
technické zázemí bylo toto zabezpečováno krajským úřadem.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj zabezpečoval v průběhu roku 2016 organizační a technické zázemí
založení zájmového spolku měst, obcí a mikroregionů s názvem "Odpady
Olomouckého kraje, z.s."
V lednu 2016 nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška Olomouckého kraje č. 2016
ze dne 18. 12. 2015, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového
hospodářství Olomouckého kraje pro období 2016 – 2025. Předmětem této vyhlášky
je rovněž návrh opatření k podpoře zavedení systému společného nakládání
s komunálními a živnostenskými odpady a opatření k energetickému využívání
směsného komunálního odpadu (o vytřídění materiálově využitelných složek,
nebezpečných složek a biologického odpadu) v zařízení k tomu určených v souladu
s platnou legislativou.
Olomoucký kraj se podílel na organizaci semináře pro obce k aktuální problematice
projednávání nového zákona o odpadech a seznámení s činností s spolku "Odpady
Olomouckého kraje, z.s."
ad 6) podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
Plnění za rok 2013
V souladu s Koncepcí environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje
schválenou usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/24/29/2004 ze dne
17. 9. 2004 byl v roce 2013 vyhlášen dotační titul „Program podpory
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2013“,
v rámci kterého bylo podpořeno 22 projektů, a to 13 projektů škol a školských
zařízení zřizovaných obcemi, 9 projektů škol a školských zařízení zřizovaných
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Olomouckým krajem. Celková finanční částka určená k rozdělení byla 345.000 Kč.
Účelem poskytnutí příspěvku byla podpora naplňování průřezového tématu
environmentální výchova školních vzdělávacích programů škol a školských zařízení.
Olomoucký kraj opětovně podpořil v roce 2013 v rámci Významných projektů
Olomouckého kraje obecně prospěšnou společnost Sluňákov – Centrum
ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s., částkou 800.000 Kč. Příspěvek byl
určen na poskytování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen
„EVVO“) dětí, žáků a veřejnosti Olomouckého kraje (realizaci denních a pobytových
ekologických vzdělávacích programů pro děti mateřských škol, žáky základních
a středních škol, studenty vysokých škol a realizaci osvětových akcí pro veřejnost
v rámci Ekologických dnů Olomouc 2013). Olomoucký kraj také v roce 2013 podpořil,
v rámci Významných projektů, Agenturu rozvojové a humanitární pomoci
Olomouckého kraje, o.p.s. projekt „Vzdělávání trochu jinak II.“ částkou 100.000 Kč
(projekt zahrnoval rozvojové večery pro veřejnost, celkem 5 projektových dnů
na školách, jeden seminář pro učitele a 16 výukových programů pro žáky základní
a mateřských škol).
Olomoucký kraj vydal, stejně jako v roce 2012, publikaci „Ekologická výchova
Olomouckého kraje – Přehled ekologických výukových programů, seminářů,
publikací, pomůcek a akcí určených pro školy a školská zařízení ve školním roce
2013/2014“ poskytující ucelenou nabídku od organizací působících v oblasti
ekologické výchovy na území Olomouckého kraje i mimo něj. Podklady do této
publikace poskytlo 19 právnických osob nabízejících služby v oblasti EVVO
v Olomouckém kraji i mimo něj. Publikace bude distribuována na všechny školy
a školská zařízení sídlící v Olomouckém kraji.
Olomoucký kraj spolupracoval s Lesy ČR, s. p.; Ústavem pro hospodářskou úpravu
lesů Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc; Střední lesnickou školou, Hranice;
Střední odbornou školou lesnickou a strojírenskou Šternberk; Sdružením lesních
pedagogů ČR; Sluňákovem – Centrem ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.;
Domem dětí a mládeže ORION, Němčice nad Hanou; Střediskem volného času
ATLAS a BIOS, Přerov; Domem dětí a mládeže Hranice, p. o.; Domem dětí
a mládeže Litovel; Domem dětí a mládeže Kojetín; Střediskem volného času
a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk
a Českým svazem ochránců přírody – Regionální sdružení Iris na propagaci
na přípravě akce „Pojďte s námi do lesa“. V rámci výše zmíněné akce byla v kraji
od dubna do prosince 2013 realizována série osvětových aktivit lesní pedagogiky
určených pro předškolní, školní a mimoškolní kolektivy, pedagogy a širokou
veřejnost.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy realizoval „IX. ročník Krajské konference
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje v roce 2013“.
Dvoudenní konference se účastnili pedagogové mateřských, základních
a středních škol. Program konference byl zaměřen na souhrnné předání informací
pedagogům o realizaci ekologické výchovy v Olomouckém kraji.
V roce 2013 byly opět slavnostně oceněny školy Olomouckého kraje, které
se zapojily již do VIII. ročníku soutěže „Zelená škola Olomouckého kraje“. Cílem
soutěže je zviditelnit a finančně podpořit školy (částka 5.000 Kč/škola), které jsou
aktivní v oblasti školní ekologické výchovy. Vítěznými školami v kategorii střední
školy byly Slovanské gymnázium v Olomouci, Střední odborná škola, Šumperk,
v kategorii základní školy Základní škola Přerov, Základní škola Plumlov, okres
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Prostějov, příspěvková organizace; Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc,
příspěvková organizace; Základní škola a Mateřská škola Hoštejn, příspěvková
organizace; v kategorii mateřské školy Mateřská škola Zábřeh, Mateřská škola
POHÁDKA, Zábřeh a Mateřská škola Bludov, příspěvková organizace.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zorganizoval ve spolupráci s Klubem
ekologické výchovy, o. s., dne 22. 2. 2013 „IV. setkání koordinátorů ekologické
výchovy Olomouckého kraje“, jehož program byl zaměřen na vzdělávací aktivity
v rámci Mezinárodního roku Voda pro život (rok 2013) a na náměty k začlenění
badatelských aktivit na různých stupních a typech škol (např. ekologizace provozu
školy – evaluace, stanovení indikátorů).
Plnění za rok 2014
V souladu s Koncepcí environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje
schválenou usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/24/29/2004 ze dne
17. 9. 2004 byl v roce 2014 vyhlášen dotační titul „Program podpory
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2014“,
v rámci kterého bylo podpořeno 27 projektů, a to 19 projektů škol a školských
zařízení zřizovaných obcemi, 7 projektů škol a školských zařízení zřizovaných
Olomouckým krajem a 1 projekt podaný soukromou školou. Celková finanční částka
určená k rozdělení byla 290.000 Kč. Účelem poskytnutí příspěvku byla podpora
naplňování průřezového tématu environmentální výchova školních vzdělávacích
programů škol a školských zařízení.
Olomoucký kraj opětovně podpořil v roce 2014 v rámci Významných projektů
Olomouckého kraje obecně prospěšnou společnost Sluňákov – Centrum
ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s., částkou 800.000 Kč. Příspěvek byl
určen na poskytování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen
„EVVO“) dětí, žáků a veřejnosti Olomouckého kraje (realizaci denních a pobytových
ekologických vzdělávacích programů pro děti mateřských škol, žáky základních
a středních škol, studenty vysokých škol a realizaci osvětových akcí pro veřejnost
v rámci Ekologických dnů Olomouc 2014). Olomoucký kraj také v roce 2014 podpořil,
v rámci Významných projektů, Agenturu rozvojové a humanitární pomoci
Olomouckého kraje, o.p.s. projekt „Vzdělávání trochu jinak II.“ částkou 80.000 Kč
(projekt zahrnoval rozvojové večery pro veřejnost, projektové dny na školách,
seminář pro učitele a výukové programy pro žáky základní a mateřských
škol).
Olomoucký kraj vydal, stejně jako v roce 2013, publikaci „Ekologická výchova
Olomouckého kraje – Přehled ekologických výukových programů, seminářů,
publikací, pomůcek a akcí určených pro školy a školská zařízení ve školním roce
2014/2015“ poskytující ucelenou nabídku od organizací působících v oblasti
ekologické výchovy na území Olomouckého kraje i mimo něj. Podklady do této
publikace poskytlo 20 právnických osob nabízejících služby v oblasti EVVO
v Olomouckém kraji i mimo něj. Publikace bude distribuována na všechny školy
a školská zařízení sídlící v Olomouckém kraji.
Olomoucký kraj spolupracoval s Lesy ČR, s. p.; Ústavem pro hospodářskou úpravu
lesů Brandýs nad Labem, pobočka Olomouc; Střední lesnickou školou, Hranice;
Střední odbornou školou lesnickou a strojírenskou Šternberk; Sdružením lesních
pedagogů ČR; Střediskem volného času ATLAS a BIOS, Přerov; Domem dětí
a mládeže Hranice, p. o. a Českým svazem ochránců přírody – Regionální sdružení
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Iris na propagaci na přípravě akce „Pojďte s námi do lesa“. V rámci výše zmíněné
akce byla v kraji od dubna do prosince 2014 realizována série osvětových aktivit
lesní pedagogiky určených pro předškolní, školní a mimoškolní kolektivy, pedagogy
a širokou veřejnost.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy realizoval „X. ročník Krajské konference
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje v roce 2014“.
Dvoudenní konference se účastnili pedagogové mateřských, základních a středních
škol. Program konference byl zaměřen na souhrnné předání informací pedagogům
o realizaci ekologické výchovy v Olomouckém kraji.
V roce 2014 byly opět slavnostně oceněny školy Olomouckého kraje, které
se zapojily již do IX. ročníku soutěže „Zelená škola Olomouckého kraje“. Cílem
soutěže je zviditelnit a finančně podpořit školy (částka 5.000 Kč; 4.000 Kč; 3.000
Kč/škola – dle místa umístění), které jsou aktivní v oblasti školní ekologické výchovy.
Vítěznými školami v kategorii střední školy byly Gymnázium, Šumperk, Masarykovo
náměstí 8 a Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588; v kategorii školy
samostatně zřizované pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zvítězila
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3; v kategorii
základní školy s prvním i druhým stupněm Základní škola Přerov, Trávník 27;
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace;
Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace; Základní škola
Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace; Základní škola Prostějov,
ul. E. Valenty 52; v kategorii základní školy pouze s prvním stupněm Základní škola
Nová Hradečná, okres Olomouc, příspěvková organizace a v kategorii mateřské
školy Mateřská škola Zábřeh, Strejcova 132/2a; a Mateřská škola Bludov,
příspěvková organizace.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zorganizoval ve spolupráci s Klubem
ekologické výchovy, o. s., dne 6. 3. 2014 „V. setkání koordinátorů ekologické výchovy
Olomouckého kraje“, jehož program byl zaměřen na publicitu a propagaci školy
v oblasti environmentální výchovy a dále pak na geovědy a rodinné farmy (témata
vyhlášená pro rok 2014 OSN a UNESCO).
Plnění za rok 2015
V souladu s Koncepcí environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje
schválenou usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/24/29/2004 ze dne
17. 9. 2004 byl v roce 2015 vyhlášen dotační titul „Program podpory
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2015“,
v rámci kterého bylo podpořeno 26 projektů, a to 10 projektů škol a školských
zařízení zřizovaných obcemi, 15 projektů škol a školských zařízení zřizovaných
Olomouckým krajem a 1 projekt podaný soukromou školou. Celková finanční částka
určená k rozdělení byla 290 000 Kč. Účelem poskytnutí příspěvku byla podpora
naplňování průřezového tématu environmentální výchova školních vzdělávacích
programů škol a školských zařízení.
Olomoucký kraj opětovně podpořil v roce 2015 v rámci Významných projektů
Olomouckého kraje obecně prospěšnou společnost Sluňákov – Centrum
ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s., částkou 800.000 Kč. Dotace byla
určena na poskytování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen
„EVVO“) dětí, žáků a veřejnosti Olomouckého kraje (realizaci denních a pobytových
ekologických vzdělávacích programů pro děti mateřských škol, žáky základních
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a středních škol, studenty vysokých škol a realizaci osvětových akcí pro veřejnost
v rámci Ekologických dnů Olomouc 2015). Olomoucký kraj také v roce 2015 podpořil,
v rámci Významných projektů, Agenturu rozvojové a humanitární pomoci
Olomouckého kraje, o.p.s. projekt „Vzdělávání trochu jinak II.“ částkou 80 000 Kč
(projekt zahrnoval rozvojové večery pro veřejnost, projektové dny na školách,
seminář pro učitele a výukové programy pro žáky základní a mateřských
škol).
Olomoucký kraj vydal, stejně jako v roce 2014, publikaci „Ekologická výchova
Olomouckého kraje – Přehled ekologických výukových programů, seminářů,
publikací, pomůcek a akcí určených pro školy a školská zařízení ve školním roce
2015/2016“ poskytující ucelenou nabídku od organizací působících v oblasti
ekologické výchovy na území Olomouckého kraje i mimo něj. Podklady do této
publikace poskytlo 23 právnických osob nabízejících služby v oblasti EVVO
v Olomouckém kraji i mimo něj. Publikace bude distribuována na všechny školy
a školská zařízení sídlící v Olomouckém kraji.
V Olomouckém kraji byla od dubna do prosince 2015 realizována série osvětových
aktivit lesní pedagogiky určených pro předškolní, školní a mimoškolní kolektivy,
pedagogy a širokou veřejnost.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy realizoval „XI. ročník Krajské konference
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje v roce 2015“.
Dvoudenní konference se účastnili pedagogové mateřských, základních a středních
škol. Program konference byl zaměřen na souhrnné předání informací pedagogům
o realizaci ekologické výchovy v Olomouckém kraji.
V roce 2015 byly opět slavnostně oceněny školy Olomouckého kraje, které
se zapojily již do X. ročníku soutěže „Zelená škola Olomouckého kraje“. Cílem
soutěže je zviditelnit a finančně podpořit školy (částka 7.000 Kč; 4.000 Kč škola – dle
místa umístění), které jsou aktivní v oblasti školní ekologické výchovy. Vítěznými
školami v kategorii střední školy byly Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího
z Poděbrad 13 a Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3; v kategorii školy
samostatně zřizované pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zvítězila
Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4; v kategorii základní školy
s prvním i druhým stupněm Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola,
Přerov - Předmostí, Hranická 14; Základní škola a mateřská škola Hranice,
příspěvková organizace; Základní škola Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouci;
v kategorii základní školy pouze s prvním stupněm Základní škola a Mateřská škola
Hoštejn, příspěvková organizace a v kategorii mateřské školy Mateřská škola
POHÁDKA, Zábřeh, Československé armády 650/13.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zorganizoval ve spolupráci s Klubem
ekologické výchovy, o. s., dne 10. 4. 2015 „VI. setkání koordinátorů ekologické
výchovy Olomouckého kraje“, jehož program bylo zaměřeno na evaluaci v oblasti
managementu environmentální výchovy ve školách a dále pak na mezinárodně
vyhlašovaná témata pro rok 2015, kterými letos jsou Mezinárodní rok světla
a světelných technologií a Rok půdy (témata vyhlášená pro rok 2015 OSN
a UNESCO).
Olomoucký kraj na základě výzvy „Účelová dotace krajům na zajištění programu
Národní síť EVVO v roce 2015“ zaslané Ministerstvem životního prostředí (MŽP)
získal finanční prostředky ve výši 180 000 Kč. Uvedenou částku použil Olomoucký
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kraj na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, konkrétně na
realizaci ekologických výukových programů prostřednictvím konečných příjemců,
kterými v případě Olomouckého kraje byly organizace - Středisko volného času
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk; Sluňákov
– centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.; ESTER z. s.; ČSOP - RS Iris
a Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace.
Plnění za I. pololetí 2016
V roce 2016 vyhlášen nový dotační program „Environmentální vzdělávání, výchova a
osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016“, který obsahuje 2 dotační tituly (DT1
„Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v
roce 2016“ a DT2 „Zelená škola Olomouckého kraje“). V rámci DT 1 bylo podpořeno
22 projektů, a to 9 projektů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, 11 projektů
škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem, 1 projekt školy zřizované
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a 1 projekt podaný soukromou školou.
Celková finanční částka v DT 1 určená k rozdělení byla 350 000 Kč. Účelem
poskytnutí dotace nebo příspěvku byla podpora naplňování průřezového tématu
environmentální výchova školních vzdělávacích programů škol a školských zařízení.
Olomoucký kraj opětovně podpořil v roce 2016 v rámci individuálních žádostí obecně
prospěšnou společnost Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.
p. s., částkou 800.000 Kč. Dotace byla určena na poskytování environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen „EVVO“) dětí, žáků a veřejnosti Olomouckého
kraje (realizaci denních a pobytových ekologických vzdělávacích programů pro děti
mateřských škol, žáky základních a středních škol, studenty vysokých škol a realizaci
osvětových akcí pro veřejnost v rámci Ekologických dnů Olomouc 2016). Olomoucký
kraj také v roce 2016, prostřednictvím individuální dotace, podpořil projekt „Učíme v
souvislostech II.“ částkou 150 000 Kč realizovaný Agenturou rozvojové a humanitární
pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (cílem projektu je zvyšování odborných znalostí a
kompetencí pedagogických pracovníků v začleňování globálních témat, zejména
problematiky rozvojových zemí a principů rozvojové spolupráce, do výuky).
Olomoucký kraj bude vydávat elektronickou publikaci „Ekologická výchova
Olomouckého kraje - Přehled ekologických výukových programů, seminářů,
publikací, pomůcek a akcí určených pro školy a školská zařízení ve školním roce
2016/2017“ poskytující ucelenou nabídku od organizací působících v oblasti
ekologické výchovy na území Olomouckého kraje i mimo něj. Podklady do této
publikace poskytnou právnické osoby nabízející služby v oblasti EVVO v
Olomouckém kraji i mimo něj. Publikace bude distribuována v elektronické podobě
na všechny školy a školská zařízení sídlící v Olomouckém kraji.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy bude realizovat již „XII. ročník Krajské
konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje v
roce 2016“. Program konference bude zaměřen na souhrnné předání informací
pedagogům o realizaci ekologické výchovy v Olomouckém kraji.
V roce 2016 budou opět slavnostně oceněny školy Olomouckého kraje, které se
zapojí do dotačního titulu 2 „Zelená škola Olomouckého kraje“. Cílem dotačního titulu
je zviditelnit a finančně podpořit školy, které jsou aktivní v oblasti školní ekologické
výchovy.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zorganizoval ve spolupráci s Klubem
ekologické výchovy, o. s., dne 10. 3. 2016 „VII. setkání koordinátorů ekologické
výchovy Olomouckého kraje“, které bylo zaměřeno na Evaluaci v environmentální
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výchově v oblasti vzdělávání a výchovy, dále na mezinárodně vyhlašovaná témata
OSN a UNESCO pro rok 2016.
ad 7) podporovat v rámci finančních možností kraje zájmové činnosti přispívající
k zachování různorodosti přírody a krajiny na území kraje
Plnění za rok 2013
V roce 2013 byla z rozpočtu kraje poskytnuta podpora v souladu s Pravidly pro
čerpání neinvestičních finančních prostředků do výše 25 tis. Kč akcím, které byly
realizované zájmovými organizacemi, jejichž činnost se vztahuje k oblasti venkova
a zemědělství například Českému svazu chovatelů, Českému zahrádkářskému
svazu, České lesnické společnosti, Českomoravské myslivecké jednotě a Českému
rybářskému svazu a Českému svazu včelařů v celkové výši 684.260 Kč.
V rámci významných projektů Olomouckého kraje byly z rozpočtu kraje podpořeny
projekty občanského sdružení Zelinářská unie Čech a Moravy, Českého svazu
chovatelů, Okrasní organizace Prostějov, obecně prospěšné společnosti Equine
Sport center Olomouc, Českému rybářskému svazu, místní organizace Domašov nad
Bystřicí, Českému svazu ochránců přírody regionální sdružení Iris, občanskému
sdružení Ryzáček, Agrární komoře Olomouckého kraje, Českému rybářskému svazu,
místní organizace Loštice a Českému rybářskému svazu, místní organizace Olomouc
v celkové výši 3.390.000 Kč.
V roce 2013 byla poskytována přímá podpora kraje začínajícím včelařům na území
Olomouckého kraje za účelem zvýšení počtu včelařů, zvýšení počtu včelstev
v našem regionu a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby
včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách. Celková výše poskytnuté
podpory byla 400.000 Kč.
Plnění za rok 2014
V roce 2014 byla z rozpočtu kraje poskytnuta podpora v souladu s Pravidly pro
čerpání neinvestičních finančních příspěvků do výše 25 tis. Kč akcím, které byly
realizované zájmovými organizacemi, jejichž činnost se vztahuje k oblasti venkova
a zemědělství například Českému svazu chovatelů, Českému zahrádkářskému
svazu, České lesnické společnosti, Českomoravské myslivecké jednotě a Českému
rybářskému svazu a Českému svazu včelařů. Celkem se jednalo o poskytnutí
41 v celkové výši 721.344 Kč.
V rámci významných projektů Olomouckého kraje bylo v oblasti životního prostředí
a zemědělství z rozpočtu kraje podpořeno celkem 11 projektů v celkové výši
1.229.000 Kč.
V roce 2014 byla poskytována přímá podpora kraje začínajícím včelařům na území
Olomouckého kraje za účelem zvýšení počtu včelařů, zvýšení počtu včelstev
v našem regionu a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby
včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách. Celková výše poskytnuté
podpory byla 382.000 Kč.
Plnění za rok 2015
V roce 2015 byla z rozpočtu kraje poskytnuta podpora v souladu s Pravidly pro
čerpání neinvestičních finančních dotací do výše 25 tis. Kč akcím, které byly
realizované zájmovými organizacemi, jejichž činnost se vztahuje k oblasti venkova
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a zemědělství například Českému svazu chovatelů, Českému zahrádkářskému
svazu, České lesnické společnosti, Českomoravské myslivecké jednotě a Českému
rybářskému svazu a Českému svazu včelařů. Celkem se jednalo o poskytnutí
37 dotací v celkové výši 589 000,- Kč.
V rámci významných projektů Olomouckého kraje bylo v oblasti životního prostředí
a zemědělství z rozpočtu kraje podpořeno celkem 8 projektů v celkové výši
700 000,- Kč.
V roce 2015 byla poskytována přímá podpora kraje začínajícím včelařům na území
Olomouckého kraje za účelem zvýšení počtu včelařů, zvýšení počtu včelstev
v našem regionu a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby
včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách. Celková výše poskytnuté
podpory byla 412 299,- Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
V roce 2016 byl realizován nový systém poskytování dotací z rozpočtu kraje. V rámci
tohoto systému byl vyhlášen nový dotační program „Program na podporu aktivit
v oblasti životního prostředí a zemědělství 2016“ (dále jen „Program“). Program
zahrnuje 4 dotační tituly:
a) dotační titul 1: Podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí
zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství,
b) dotační titul 2: Podpora aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení
různorodosti přírody a krajiny,
c)
dotační titul 3: Podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované
živočichy,
d) dotační titul 4: Podpora zájmových spolků a organizací předmětem jejichž
činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství.
V rámci uvedených dotačních titulů bylo podpořeno celkem 69 žádostí v celkové výši
3 mil. Kč.
V roce 2016 pokračoval rovněž dotační program „Program na podporu začínajících
včelařů na území Olomouckého kraje pro rok 2016“ jehož cílem je zvýšení počtu
včelařů, zvýšení počtu včelstev v našem regionu a zkvalitnění jejich chovu, společně
se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách.
Celková bylo podpořeno 48 žádostí v celkové výši 399 650,- Kč.
Ad 8) přispívat v rámci finančních možností kraje na hospodaření v lesích na území
kraje
Plnění za rok 2013 a 2014
Kraj poskytoval ze svého rozpočtu příspěvky na hospodaření v lesích na svém
území. Jedná se o soubor podpor na činnosti prováděné subjekty hospodařícími
v lesích, které byly stanoveny v souladu se státní lesnickou politikou.
Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících let byly poskytovány finanční příspěvky
z rozpočtu kraje na tato opatření:
 obnova, zajištění a výchova lesních porostů,
 ekologické a k přírodě šetrné technologie,
 ostatní hospodaření v lesích.
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Celkem bylo v roce 2013 poskytnuto 172 příspěvků 115 žadatelům z území kraje
v celkové výši 10.000.000 Kč.
Celkem bylo v roce 2014 poskytnuto 192 příspěvků žadatelům z území kraje
v celkové výši 9.994.932 Kč.
Plnění za rok 2015
Celkem bylo v roce 2015 poskytnuto 191 příspěvků žadatelům z území kraje
v celkové výši 9 999 070,- Kč.
Plnění za I. pololetí 2016
Vzhledem k termínu 30. 6. 2016 ukončení přijímání žádostí o poskytnutí dotace na
hospodaření v lesích není doposud dotační program „Dotace na hospodaření
v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2015 – 2020“ vyhodnocen.
Ad 9) podporovat výrobu regionálních potravinářských produktů
Plnění za rok 2013
V rámci významných projektů Olomouckého kraje byly schváleny příspěvky
v souhrnné výši 200.000 Kč koordinátorům regionálního značení v Olomouckém
kraji. Příspěvky jsou určeny na propagaci a rozvoj regionálních značek Haná
regionální produkt, Moravská brána regionální produkt a Jeseníky originální produkt.
Cílená propagace místních výrobků napomáhá k soustavnému zlepšování image
jednotlivých podpořených oblastí a tím i celého Olomouckého kraje.
Zástupce Olomouckého kraje v rámci Letní školy AER (Výboru pro regiony) iniciovali
a organizačně zajistili workshop o regionálním značení produktů a služeb v EU
regionech. Workshop se konal v srpnu 2013 ve Švédsku a byl podnětem k přípravě
nových aktivit rozvoje a podpory regionálních značení v Olomouckém kraji.
Mezi příspěvky do 25 tis. Kč Olomoucký kraj podpořil realizaci farmářských trhů
v Šumperku a venkovských trhů ve Šternberku. Farmářské trhy dlouhodobě
napomáhají odbytu místní produkce, a tím i podpoře výrobců z regionu.
Olomoucký kraj podpořil poskytnutím účelového finančního příspěvku ve výši
43.753 Kč realizaci soutěže o nejlepší výrobek z odvětví zemědělství
a potravinářství „Výrobek Olomouckého kraje“ s právem označení „Výrobek OK“,
která se koná pod záštitou hejtmana. Olomoucký kraj se rovněž podílel na prezentaci
a propagaci oceněných výrobků na festivalu gastronomie a nápojů OLIMA konaném
v rámci mezinárodní výstavy podzimní Flory Olomouc.
Plnění za rok 2014
Olomoucký kraj podpořil poskytnutím účelového finančního příspěvku ve výši
50.000 Kč realizaci soutěže o nejlepší výrobek z odvětví zemědělství
a potravinářství „Výrobek Olomouckého kraje“ s právem označení „Výrobek OK“,
která se koná pod záštitou hejtmana. Olomoucký kraj se rovněž podílel na prezentaci
a propagaci oceněných výrobků na festivalu gastronomie a nápojů OLIMA konaném
v rámci mezinárodní výstavy podzimní Flory Olomouc.
Plnění za rok 2015
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Olomoucký kraj opětovně podpořil poskytnutím účelového finančního příspěvku ve
výši 50 000,- Kč realizaci soutěže o nejlepší výrobek z odvětví zemědělství
a potravinářství „Výrobek Olomouckého kraje“ s právem označení „Výrobek OK“,
která se koná pod záštitou hejtmana. Olomoucký kraj se rovněž podílel na prezentaci
a propagaci oceněných výrobků na festivalu gastronomie a nápojů OLIMA konaném
v rámci mezinárodní výstavy podzimní Flory Olomouc.
Zástupce Olomouckého kraje byl tradičně členem komise hodnotící přihlášené
potravinářské výrobky v rámci soutěže „Výrobek Olomouckého kraje“ a rovněž
v rámci soutěže „Regionální potravina Olomouckého kraje“, kterou vyhlašuje Agrární
komora Olomouckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR.
Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj opětovně podpořil poskytnutím účelového finančního příspěvku ve
výši 75 000,- Kč realizaci soutěže o nejlepší výrobek z odvětví zemědělství
a potravinářství „Výrobek Olomouckého kraje“ s právem označení „Výrobek OK“,
která se koná pod záštitou hejtmana. Olomoucký kraj se rovněž podílel na prezentaci
a propagaci oceněných výrobků na festivalu gastronomie a nápojů OLIMA konaném
v rámci mezinárodní výstavy podzimní Flory Olomouc.
Zástupce Olomouckého kraje byl tradičně členem komise hodnotící přihlášené
potravinářské výrobky v rámci soutěže „Výrobek Olomouckého kraje“ a rovněž
v rámci soutěže „Regionální potravina Olomouckého kraje“, kterou vyhlašuje Agrární
komora Olomouckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR.
Ad 10) spolupracovat s Agrární komorou ČR
Plnění za rok 2013 a 2014
Spolupráce Olomouckého kraje s Agrární komorou Olomouckého kraje je zakotvena
již v Koncepci zemědělské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji
zpracované v roce 2005.
Olomoucký kraj dlouhodobě finančně podporuje projekt „Krajského informačního
střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Olomouckého kraje“. Cílem projektu je
podpořit adaptaci agrárního sektoru na měnící se požadavky v oblasti zemědělské
výroby, hledání nových forem podnikání v této oblasti, zlepšení odborné připravenosti
formou specializovaného vzdělávání realizovaného na území kraje.
V roce 2013 o 2014 byl tento projekt podpořen z rozpočtu kraje částkou 250.000 Kč.
Olomoucký kraj byl již tradičně spolupořadatelem krajských dožínek.
Plnění za rok 2015
Olomoucký kraj opětovně finančně podpořil projekt „Krajského informačního
střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Olomouckého kraje“. Cílem projektu je
podpořit adaptaci agrárního sektoru na měnící se požadavky v oblasti zemědělské
výroby, hledání nových forem podnikání v této oblasti, zlepšení odborné připravenosti
formou specializovaného vzdělávání realizovaného na území kraje. V roce 2015 byl
tento projekt podpořen z rozpočtu kraje částkou 100 000,- Kč.
Olomoucký kraj byl v roce 2015 již tradičně spolupořadatelem krajských dožínek,
které se konaly v Olomouci, na Výstavišti Flora Olomouc.
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Plnění za I. pololetí 2016
Olomoucký kraj opětovně finančně podpoří projekt „Krajského informačního střediska
pro rozvoj zemědělství a venkova Olomouckého kraje“. Cílem projektu je podpořit
adaptaci agrárního sektoru na měnící se požadavky v oblasti zemědělské výroby,
hledání nových forem podnikání v této oblasti, zlepšení odborné připravenosti formou
specializovaného vzdělávání realizovaného na území kraje. V roce 2015 byl tento
projekt podpořen z rozpočtu kraje částkou 150 000,- Kč.
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10. Kultura a památková péče
Kulturu považujeme za významnou součást života lidské společnosti. Kulturní
dědictví vnímáme jako hmotný a duchovní poklad, o který je nutno pečovat,
rozmnožovat jej a dále předávat dalším generacím. Prostředky vložené do kultury
rozhodují o budoucím charakteru a kvalitě života každého občana.
Naší prioritou je:
1.

zachovat a zlepšit podmínky pro rozvoj činností příspěvkových organizací kraje,
především zajistit modernizace stávajících expozic s ohledem na moderní
informační technologie a podporovat přeměnu knihoven v multifunkční
informační a kulturní centra, připravit projekty, které přitáhnou do těchto
zařízení i dříve pasivní občany

2.

poskytovat finanční příspěvky institucím s regionální působností

3.

pokračovat v propagaci a podpoře kulturních a společenských akcí pod záštitou
kraje, podporovat činnost a aktivity kulturních a společenských organizací,
sdružení a spolků, zejména zaměřené na výchovu, historii a tradice našeho
kraje

4.

každoročně udělovat ceny za přínos v oblasti kultury

5.

přispívat dotačními programy na podporu živé kultury, na obnovu kulturních
památek a na obnovu drobné architektury místního významu

6.

podporovat přeshraniční spolupráci v oblasti kultury, zejména s opolským
vojvodstvím, ale i s dalšími partnerskými regiony

7.

provést opravu zámku Čechy pod Kosířem a obnovu zámeckého parku,
vytvoření nových expozic

8.

podpořit publikační projekt Poklady muzeí Olomouckého kraje

9.

připravit návrh na víceleté granty v oblasti kultury

10. zahájit záchranné práce renesančního paláce na hradě Helfštýn
ad 1) zachovat a zlepšit podmínky pro rozvoj činností příspěvkových organizací kraje,
především zajistit modernizace stávajících expozic s ohledem na moderní informační
technologie a podporovat přeměnu knihoven v multifunkční informační a kulturní
centra, připravit projekty, které přitáhnou do těchto zařízení i dříve pasivní občany
Plnění za rok 2013
Za sledované období bylo v příspěvkových organizacích v oblasti kultury otevřeno
celkem 8 expozic. Jedná se o následující expozice:
 Pravěk Mohelnicka (Vlastivědné muzeum v Šumperku),
 Za tajemstvím
v Prostějově),

střepu.

Expozice

archeologie

(Muzeum

Prostějovska

 Příběh kamene. Expozice archeologie a lapidárium (Vlastivědné muzeum
v Olomouci),
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 Galerie osobností Olomouckého kraje (Vlastivědné muzeum v Olomouci),
 Olomoucká univerzita/Universitas
v Olomouci),

Olomucensis

(Vlastivědné

muzeum

 Od kolébky do hrobu. Expozice etnografie (Vlastivědné muzeum v Olomouci),
 Expozice fauny a flóry Jesenicka (Vlastivědné muzeum Jesenicka),
 V bezpečí pevných zdí-jistota, právo, bohatství. Prostějovsko za časů
poddanství od poloviny 14. století do poloviny 19. století. (Muzeum
Prostějovska v Prostějově).
Proběhlo celkem 122 krátkodobých výstav. Mezi nejvýznamnější z nich lze ve
sledovaném období uvést např.:
 Mezi Východem a Západem (1150 výr. příchodu Cyrila a Metoděje), společná
výstava Muzea umění Olomouc, Vlastivědného muzea v Olomouci a Vědecké
knihovny v Olomouci,
 Perly Muzea Komenského v Přerově,
 Lidová kultura na Jesenicku (Vlastivědné muzeum Jesenicka),
 Velká fotbalová výstava (Vlastivědné muzeum v Olomouci),
 Poklady starého Egypta (Vlastivědné muzeum v Olomouci),
 Dějiny středního školství na Jesenicku (Vlastivědné muzeum Jesenicka),
 Meopta 80 (Muzeum Komenského v Přerově),
 Andy Warhol.Americký sen (Muzeum Prostějovska v Prostějově),
 Jabub Schikaneder – mistr pocitů (Muzeum Prostějovska v Prostějově).
Plnění za rok 2014
Za rok 2014 byly v příspěvkových organizacích v oblasti kultury otevřeny 4 expozice,
jedna expozice prošla reinstalací. Z toho 2 expozice byly otevřeny v 2. polovině roku
2014. Jedná se o následující expozice:
 Spirála času Země (Vlastivědné muzeum Jesenicka).
 Školní geologická expozice pro ZŠ E. Valenty (Muzeum a galerie
v Prostějově)
Proběhlo celkem 249 krátkodobých výstav (za r. 2013 122 výstav, za r. 2014 127,
z toho 63 v 2. pololetí 2014). Mezi nejvýznamnější z nich lze ve sledovaném období
uvést např.:
 Zkáza z nebe. 70. výročí bombardování Přerova a leteckých bojů nad
Přerovskem (Muzeum Komenského v Přerově),
 Výstava fotografií Marka Floriana, Robert Vano-výstava fotografií, Rozkvět
Jesenicka v letech 1848-1918, Setkávání na cestě (Vlastivědné muzeum
Jesenicka),
 Kam s tím? - Z historie a současnosti technických a komunálních služeb
v Olomouci, Tváře Velké války, Smrtící pasti aneb Krása masožravých rostlin
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celého světa, Příběhy házené, Hlásí se Olomouc - k výročí Českého rozhlasu
Olomouc. (Vlastivědné muzeum v Olomouci),
 Emil Filla, Gender, Jak žily děti na zámku, Drahanská vrchovina… (Muzeum
Prostějovska v Prostějově),
 Spolky a společenský život v Mohelnici, Muzeum Mohelnice; Ave Maria,
příběh nejslavnější ženy; Za zimních večerů v chalupách (Vlastivědné
muzeum v Šumperku).
Plnění za rok 2015
Za rok 2015 bylo v příspěvkových organizacích v oblasti kultury otevřeno celkem
9 expozic.
 Expozice Vlastivědného muzea Jesenicka, p. o., Spirála času Země získala
3. místo v národní soutěži muzeí Gloria Musaealis.
 Vlastivědné muzeum v Olomouci rozšířilo stávající expozici Osobnosti
Olomouckého kraje doplněním o medailony dalších osobností.
 Byl zpracován projekt expozice Lovecko-lesnického muzea Vlastivědného
muzea v Šumperku, p. o.
V příspěvkových organizacích v oblasti kultury proběhlo celkem 125 krátkodobých
výstav. Uvádíme popis nejvýznamnějších z nich ve sledovaném období:
 Výstavy Near to reality - Současné holandské umění - Maarten Welbergen
a Zuzana Albrechtová, Skvosty české krajinomalby a Austrálie v obrazech
(Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.).
 Stoletý Přerovský Kašpárek, Metalomorfózy na hradě Helfštýně a Táhni…, ale
vrať se! v ornitologické stanici ORNIS (Muzeum Komenského
v Přerově, p. o.).
 Robert Vano, výstava věnovaná světoznámému fotografovi a dále výstavy:
Merkur - nejznámější česká hračka, Dobrodružná cesta těžby jesenických
nerostů (výstava v rámci XV. Svatováclavského setkání v Jeseníku)
a Zvěstování z Betléma (Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.).
 Výstavu 100 let kanoistiky, Salvátor Dalí, výstava prací žáků ve spolupráci se
ZUŠ Miloslava Stibora, výstavu ve spolupráci se SMO a velvyslanectvím
republiky Peru - Vánoce v říši Inků a výstavu Masožravé rostliny mimo jiné
výstavy otevřelo Vlastivědné muzeum v Olomouci.
 Výstava České korunovační klenoty … na dosah je jednou
z nejvýznamnějších akcí v Olomouckém kraji pořádanou u příležitosti
700. výročí narození Karla IV. (Vlastivědné muzeum v Olomouci).
 Výstava Šperkovnice šumperského muzea – expozice šperků ze sbírek
Vlastivědného muzea v Šumperku, letní výstava Pojďte, děti, budeme si hrát,
zaznamenala absolutně nejvyšší návštěvnost (téměř 6 000 osob). Výstava
Hasiči - pracovitost-obětavost-statečnost byla uspořádána ve Výstavní síni
muzea v Šumperku; Třicetiletá válka na Šumpersku (Vlastivědné muzeum
v Šumperku, p. o.).
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Vedle expozic a výstav se příspěvkové organizace v oblasti kultury podílely na
dalších akcích pro veřejnost.
 Mezi největší a nejnavštěvovanější akce patří Hefaiston - 34. ročník
mezinárodního setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýně, organizovaný
Muzeem Komenského v Přerově, p. o., konaný poslední srpnový víkend roku
2015 s návštěvností téměř 13 000 osob.
 K nejzajímavějším spolupořádaným akcím Muzea Komenského v Přerově,
p. o., (spolu s folklórním souborem Haná Přerov) patřil 9. ročník folklórního
festivalu V zámku a podzámčí v Přerově (návštěvnost cca 1 500 osob).
 Vlastivědné muzeum v Olomouci v průběhu roku 2015 pokračovalo
v rekonstrukci Zemědělské expozice v Arboretu Bílá Lhota.
 Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Knihovnou města Olomouce,
Moravským divadlem, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Českým
rozhlasem již podruhé pořádaly v květnu 2015 Noc literatury.
Plnění za I. pololetí 2016
V prvním pololetí roku proběhla v muzeích zřizovaných Olomouckým krajem řada
zajímavých výstav. Z nich je třeba zvláště zmínit:
 Nejvýznamnější výstavní akcí v Olomouckém kraji byla v tomto období výstava
Chrám věd a múz (7. dubna – 12. června 2016) věnované 450 letům založení
Vědecké knihovny v Olomouci. Výstava měla tři části: Nejstarší památky
Vědecké knihovny v Olomouci byly prezentovány v Muzeu umění Olomouc,
část Knihy a dějiny ve Vědecké knihovně v Olomouci proběhla ve
Vlastivědném muzeu v Olomouci a třetí část nazvaná Osobnosti a zajímavosti
z historie Vědecké knihovny v Olomouci se konala přímo ve VKOL.
 Pokračoval také jeden z nejvýznamnějších projektů souvisejících v
Olomouckém kraji s oslavami 700 let narození Karla IV výstava České
korunovační klenoty na dosah (Vlastivědné muzeum v Olomouci).
 Sbírkový unikát byl představen pod názvem Uničovský zlatý poklad. Utajený
příběh šibeničního vrchu. Výstava vůbec poprvé představila jedinečný zlatý
poklad, který po tři sta let ukrýval šibeniční vrch u Uničova (Vlastivědné
muzeum v Olomouci).
 Ve Vlastivědném muzeu Jesenicka otevřeli mimo jiné v březnu výstavu
Medicína věnovanou lidskému tělu a jeho zdraví; v červnu pak výstavu Dějiny
poštovnictví na Jesenicku mapující málo známou kapitolu dějin tohoto regionu.
 Z ložnic a koupelen, to je název v březnu otevřené zajímavé výstavy v Muzeu
Komenského v Přerově, které se podílelo např. na výstavě Ani si neškrtnem
aneb Zápalky kam se podíváš v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou.
 Od 2. března 2016 si mohli milovníci map prohlédnout panelovou výstavu
Kouzlo starých map, která navazuje na úspěšnou stejnojmennou výstavu,
která proběhla v muzeu na jaře 2014 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.
 Ve Vlastivědném muzeu v Šumperku od 1. ledna 2016 vzniklo v přízemí
východního křídla šumperského muzea Muzejíčko, což je specifické zařízení
pro rodiny s dětmi, děti a mládež, ale i pro dospělé, kteří si zachovali mladou
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duši a kteří si rádi pohrají, zasoutěží nebo si vyzkouší nějaké dnes již
zapomenuté činnosti. Celé přízemí východního křídla bude využíváno výlučně
na výstavy určené dětem, na programy pro děti, dílny a další aktivity. Nově je
zde zřízena i speciální místnost určená na kojení s mikrovlnnou troubou,
ohřívači lahví a pultem na přebalování.
 V zámku Čechy pod Kosířem byla otevřena Filmová expozice Jana a Zdeňka
Svěrákových zaměřené na dílo otce a syna Svěrákových a jejich filmy Obecná
škola, Kolja, Tmavomodrý svět, Vratné lahve, Kuky se vrací na Tři bratři
(Vlastivědné muzeum v Olomouci).
 Muzeum a galerie v Prostějově se věnovalo mj. dějinám Prostějova a pod
názvem Zaniklá zahrada života, Historie druhého židovského hřbitova v
Prostějově a hledání ztracených náhrobku se věnovalo dějinám prostějovské
židovské obce. Společně s Policií ČR pak muzeum představilo veřejnosti
výstavu Od četnictva k policii České republiky.
ad 2) poskytovat finanční příspěvky institucím s regionální působností
Plnění za rok 2013
V roce 2012 byly příspěvky přiznány v běžných termínech a prakticky do konce roku
probíhala jejich administrace na základě rozhodnutí ROK a ZOK v minulém volebním
období.
V roce 2013 byly poskytnuty příspěvky na podporu aktivit a institucí s regionálním
rozměrem následujícím způsobem:
Počet příjemců
dotací / příspěvků

Název titulu

Celková částka
v Kč

Dotace divadlům a filharmonii

3

1.500.000

Dotace na regionální funkce knihoven

8

9.000.000

Dotace obcím na oslavy 28. 10. 2013

4

720.000

Dotace na přímou podporu významných
kulturních akcí

12

4.905.000

Dotace Muzeu umění Olomouc

1

21.000.000

CELKEM

28

37.125.000

Plnění za rok 2014
V roce 2014 byly poskytnuty příspěvky na podporu aktivit a institucí s regionálním
rozměrem následujícím způsobem:
Počet příjemců
dotací/příspěvků

Název titulu
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Celková částka
v Kč

Dotace divadlům a filharmonii

3

1.500.000

Dotace na regionální funkce knihoven

8

9.000.000

Dotace obcím na oslavy 28. 10. 2013

4

720.000

Dotace na přímou podporu významných
kulturních akcí

19

8.880.000

Dotace Muzeu umění Olomouc

1

21.000.000

CELKEM

35

41.100.000

Plnění za rok 2015
V roce 2015 byly poskytnuty dotace na podporu aktivit a institucí s regionálním
rozměrem následujícím způsobem:
Počet příjemců
dotací/příspěvků

Název titulu

Celková částka
v Kč

Dotace divadlům a filharmonii

3

1.500.000

Dotace na regionální funkce knihoven

8

9.000.000

Dotace obcím na oslavy 28. 10.

4

760.000

Dotace na přímou podporu významných
kulturních akcí

27

10 490.000

Dotace Muzeu umění Olomouc

1

21.000.000

CELKEM

35

42.750.000

Plnění za I. pololetí 2016
V prvním pololetí roku 2016 byly poskytnuty dotace na podporu aktivit a institucí
s regionálním rozměrem následujícím způsobem:
Počet příjemců
dotací

Název titulu

Celková částka
v Kč

Dotace divadlům a filharmonii

3

1 500 000

Dotace na regionální funkce knihoven

8

9 000 000

Oslavy státního svátku 28. října

4

800 000

Dotace – Víceletá podpora významných

14

9 100 000
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kulturních akcí
Dotace Muzeu umění Olomouc

1

21 000 000

CELKEM

34

41 400 000

ad 3) pokračovat v propagaci a podpoře kulturních a společenských akcí pod záštitou
kraje, podporovat činnost a aktivity kulturních a společenských organizací, sdružení
a spolků, zejména zaměřené na výchovu, historii a tradice našeho kraje
Plnění za roky 2013, 2014, 2015 a první pololetí 2016
Olomoucký kraj během sledovaného období podpořil pestrou směsici kulturních
projektů nejrůznějšího charakteru – folklórní festivaly a slavnosti, pěvecké či taneční
soutěže, koncerty, přehlídky, filmové festivaly i tvorbu filmů, které se natáčely v kraji,
knihy či časopisy, které v kraji vycházejí nebo se jej týkají, sochy atp.
Podpora kraje se projevovala finančně i morálně. Vedle peněžní pomoci řadu akcí
a projektů svou záštitou či osobní účastí podpořili hejtman kraje i jeho náměstci.
Mezi takovéto akce v roce 2013 můžeme např. zařadit ty následující:
 Finálový koncert již 19. ročníku celostátní soutěže dětských zpěváků lidových
písní Zpěváček 2013 ve Velkých Losinách podpořil v zastoupení hejtmana
Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila jeho náměstek Radovan Rašťák.
 V Prostějově se konalo čtvrté setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého
kraje.
 Ve Velké Bystřici se konal již 23. ročník mezinárodního folklorního festivalu
„Lidový rok“. Záštitu nad tímto ročníkem převzal hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil.
 Výstava Poklady starého Egypta, kterou ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
byla otevřena hejtmanem Olomouckého kraje Jiřím Rozbořilem.
 Odhalení sochy legendárního zápasníka Gustava Frištenského v Litovli
za účasti náměstků hejtmana Yvony Kubjátové a Radovana Rašťáka.
V roce 2014 to pak byly akce:
 V červenci byla otevřena nová expozice Spirála času ve Vlastivědném muzeu
Jesenicka.
 Výstavu Kam s tím? s podtitulem Z historie i současnosti technických a dalších
komunálních služeb zahájil 7. srpna jako společný projekt Vlastivědného
muzea v Olomouci a Technických služeb města Olomouce hejtman Jiří
Rozbořil.
 Studenti Univerzity Palackého můžou od září 2014 zdarma navštěvovat
Vlastivědné muzeum v Olomouci. Nápad bývalého rektora Josefa Jařaba
stvrdili dohodou zástupci muzea, Olomouckého kraje a univerzity. Studenti si
tak bezplatně rozšíří vědomosti.
 V září a říjnu 2014 olomoucké chrámy rozezněly koncerty Podzimního
festivalu duchovní hudby. Hudební svátek vstoupil do svého 21. ročníku.
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 Ve dnech 13. a 14. září se na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově uskutečnil
32. ročník Prostějovských hanáckých slavností. Konání akce finančně podpořil
Olomoucký kraj a záštitu nad slavnostmi převzal hejtman Olomouckého kraje
Jiří Rozbořil.
 Vlastivědné zajímavosti z přírody Jeseníků je název nové knihy Zdeňka Gáby,
kterou autor představil veřejnosti 20. listopadu 2014 ve Vlastivědném muzeu
v Šumperku.
 Dne 11. 12. 2014 se v Evropském parlamentu v Bruselu konalo promítání
snímku Částicová horečka z festivalu populárně-vědeckých filmů Academia
Film Olomouc pravidelně podporovaného Olomouckým krajem.
V roce 2015 to byly např. tyto akce:
 15. - 18. dubna 2015 se konala XIX. mezinárodní Schubertova soutěž pro
klavírní dua Jeseník, konala se i letos za finanční podpory Olomouckého kraje.
 19. - 24. 4. 2015 se konal 51. ročník světoznámého festivalu populárněvědeckých filmů Academia film Olomouc.
 22. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby proběhl v různých místech
v Olomouci a jejím blízkém okolí ve dnech 20. 9. - 10. 10. 2015.
 Od 22. do 24. 10. 2015 se v Přerově konal v pořadí 32. Československý
jazzový festival. Letošní ročník uvítal legendárního kontrabasistu a spoluhráče
Milese Davise Rona Cartera, australskou jazzovou divu Sarah McKenzie, či
energickou mladou kapelu Snarky Puppy - americké věrozvěsty elektrického
jazzu pro 21. století. Mezi partnery festivalu ani letos nechyběl Olomoucký
kraj.
 Náš kraj svou dotací podpořil i největší středoevropskou přehlídku blues,
šumperský festival Blues Alive, který slavil v roce 2015 20. výročí.
Od 12. do 14. 11. 2015 nabídl nabitý celodenní i celonoční program s
hvězdami zahraničního blues i předními českými a slovenskými hudebníky.
 Výstavu České korunovační klenoty … na dosah zahájenou v prosinci ve
Vlastivědném muzeu v Olomouci zaštítil hejtman Olomouckého kraje, Jiří
Rozbořil.
 Mezi kulturními institucemi, které kraj finančně v jejich činnosti podporuje, bylo
i v roce 2015 olomoucké divadlo Tramtárie.
V prvním pololetí 2016 to byly např. tyto akce:
 Výstavu Chléb náš vezdejší zahájilo šumperské Vlastivědné muzeum 3. února
2016 v prostorách Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. Expozici mohli lidé
navštívit až do 29. května 2016.
 „Z koupelen a ložnic… aneb O čem se nemluví“. 23. 3. 2016 zahájilo zajímavý
výstavní projekt Muzeum Komenského v Přerově. Výstava přiblíží osobní
hygienu (koupelny) a soukromý život (ložnice) našich předků od konce 19.
století do poloviny 20. století. Výstava potrvá do 9. října 2016
 výstava Chrám věd a múz – 450 let Vědecké knihovny v Olomouci věnovanou
historii jedné z nejvýznamnějších českých mohli návštěvníci shlédnout od 7. 4.
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do - 12. 6. 2016 přímo ve Vědecké knihovně nebo v Muzeu umění Olomouc či
Vlastivědném muzeu v Olomouci.
 Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc
(AFO) ve dnech 19. až 24. dubna proměnil moravskou metropoli ve světové
centrum popularizace vědy. Stalo se tak i za výrazné finanční podpory
Olomouckého kraje.
 Pod názvem Poválečná auta na dlani slavnostně odstartovala v sobotu 23.
dubna od 14 hodin sezónní výstava zaměřená na vývoj aut z let 1945 až
1990.
 20. ročník mezinárodní Schubertovy soutěž pro klavírní dua Jeseník proběhl
26. - 29. dubna 2016. I tentokrát soutěž finančně podpořil Olomoucký kraj.
 Hudební festival Dvořákova Olomouc zahájil svůj 15. ročník 2. 5. velkolepým
koncertem. Na festival zavítal světově proslulý mexický tenorista Ramón
Vargas. Umělce doprovodila Moravská filharmonie Olomouc pod vedením
dirigenta Leoše Svárovského.
 V rámci XII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2016 v pátek 20. května 2016
proběhla ve výstavních prostorách Muzea Komenského v Přerově hrané
vystoupení na tak trošku lechtivější téma s názvem (Ne)mravná noc u
Poupětů.
 Výstava Fenomén Igráček byla přístupná od 24. května 2016 do 7. srpna 2016
v prostorách Galerie Vodní tvrze v Jeseníku.
ad 4) každoročně udělovat ceny za přínos v oblasti kultury
Plnění za rok 2013
Po vyhodnocení předcházejících ročníků došlo v roce 2013 k úpravě kategorií,
ve kterých byly udělovány ceny a k zavedení nové kategorie „Cena veřejnosti
Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury, o jejímž udělení rozhoduje
svým hlasováním veřejnost Olomouckého kraje. V roce 2013 byly uděleny
následující “Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2012“:
 Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) - Ladislav Čechák,
národopis, lidová hudba,
 Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast hudby - Sbor Schola
od Sv. Jana Křtitele, Šumperk, provedení České mše vánoční Jana Jakuba
Ryby,
 Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast divadla - MgA. Robert
Balogh, divadelní režisér a choreograf, za režijní a choreografickou činnost
v roce 2012,
 Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast výtvarného umění Umělecké ztvárnění nového Tyršova mostu přes řeku Bečvu v Přerově,
Statutární město Přerov,
 Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury - Cyklus akcí Hanácký
rok v Bystřici, rok 2012, Město Velká Bystřice,
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 Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast filmu, rozhlasu
a televize - Ctirad Štipl, amatérský dokumentární film, aktivity v roce 2012,
 Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast literatury - Kniha
„Osobnosti Prostějovska, Klub státovědný a historický v Prostějově,
 Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot Zvonařská dílna „Tomášková – Dytrychová, Brodek u Přerova, zvony pro
pražskou katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha, kostel sv. Jakuba
v Přepeřích u Turnova, město Vidnava aj.,
 Cena osobnost roku v oblasti kultury - Antonín Suchan, sochař, fotograf,
tvorba v roce 2012, prof. PhDr. Pavel Zatloukal, historik umění, bývalý ředitel
Muzea umění v Olomouci, podílel se na vzniku výstavy „Od Tiziana
po Warhola,“
 Cena veřejnosti Olomouckého kraje – Vlastivědné muzeum Jesenicka
za „Expozici čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století.
 Mimo to byla udělena Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin
v oblasti kultury Občanskému sdružení Balet Globa, za úspěch na Mistrovství
světa v interpretačním umění v Los Angeles.
Plnění za rok 2014

V dubnu 2014 proběhlo dekorování kulturních osobností a ocenění kulturních
počinů již poosmé. Cenu veřejnosti za výjimečný počin v oblasti kultury získala
Exteriérová výstava Kov ve městě v Lipníku nad Bečvou. Cenu hejtmana
Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury získal fotograf Karel Novák.
Rada Olomouckého kraje rozhodla v červnu 2014, že kraj bude vedle cen za přínos
v oblasti kultury udělovat také ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby, kterým kraj na
svém území podpoří tradiční lidovou kulturu.
V závěru roku 2014 vyhlásila Rada Olomouckého kraje další ročník Cen
Olomouckého kraje.
Plnění za rok 2015
Počátkem dubna 2015 proběhlo v Prostějově již deváté udělování Cen Olomouckého
kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2014 významným kulturním osobnostem a
ocenění významných kulturních počinů stejnou cenou. Ceny byly rozděleny takto:
 Cena veřejnosti:
Hudební film „Litovelsko/Hanácké ráj/Vydejte se za příběhy“, 903 hlasů
 Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury
Statutární město Olomouc - za zajištění koncertu Eliny Garanči
Statutární město Prostějov - za přípravu a zajištění koncertu Josepha Calleji
 Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy)
Ivan Theimer, sochař, malíř, kreslíř, grafik
 Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast hudby
Stupkovo kvarteto, projekt „Konfrontace-česká komorní hudba v proměnách
času
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 Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast výtvarného umění
Anežka Kovalová, Miroslav Koval, vlastní tvorba, dramaturgie výstavní činnosti
a vedení galerie Jiřího Jílka Šumperk
 Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast divadla
Přerovský Kašpárek, Loutkové divadlo Sokol Přerov, realizace divadelních
představení v roce 2014
 Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast filmu, rozhlasu a
televize
cine4net, s.r.o., internetový seriál „Památky dnes“
 Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění – oblast literatury
Statutární město Prostějov, vydání knihy „Sto let prostějovské radnice“
 Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury
Společnost Vincenze Priessnitze, z. s., aktivity v oblasti propagace
tradičních léčebných procedur a odkazu V. Priessnitze
 Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot
Občanské sdružení Sv. Barbora Zábřeh, záchrana kulturní památky, její
zapojení do kulturního života města
 Cena osobnost roku v oblasti kultury
Jiří Přibyl, operní zpěvák, nositel ceny Thálie za mimořádný jevištní výkon v
kategorii Opera – muži
Rada Olomouckého kraje rozhodla již v červnu 2014, že kraj bude vedle Cen za
přínos v oblasti kultury udělovat také ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby, kterým
kraj na svém území podpoří tradiční lidovou kulturu. V roce 2015 byly tímto titulem
oceněny celkem čtyři osobnosti působící v oblasti tradiční lidové kultury. Titul „Mistr
tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje“ byl přiznán následujícím osobnostem:
- v únoru 2015
1/ panu Alfredu Stawaritschovi v oboru tradiční kovářství;
2/ paní Jarmile Vítoslavské v oblasti výroby hanáckého lidového textilu;
3/ paní Miloslavě Zatloukalové v oblasti práce z lýka a slámy;
- v prosinci 2015
4/ panu Jaroslavu Lakomému v oboru pokrývačství tradičními krytinami-šindelem a
břidlicí.
V závěru roku 2015 vyhlásila Rada Olomouckého kraje další ročník Cen
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.
Plnění za I. pololetí 2016
Zastupitelstvo Olomouckého kraje udělilo na návrh Rady Olomouckého kraje Ceny
Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2015. O Ceně veřejnosti
Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury rozhodli občané ve svém
hlasování na webových stránkách Olomouckého kraje. Ceny byly oceněným předány
na slavnostním večeru 4. 5. 2016 v Moravském divadle Olomouc takto:
 Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy):
Petr Vronský, šéfdirigent Moravské filharmonie, houslista.
 Cena za výjimečný počin roku 2015 v oblasti ochrany a popularizace
kulturních hodnot v roce 2015:
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Luděk Štipl, za činnost sdružení Respekt a tolerance, za úsilí věnované
zaznamenání osudů židovské komunity regionu Olomoucka a za práci
věnovanou stavební a duchovní obnově mimořádné památky kraje – loštické
synagogy.
Osobnost roku 2015 v oblasti kultury:
Václav Vlasák, hudebník, bývalý člen skupiny Citron, člen skupiny Limetal, za
úsilí věnované přestavbě prostoru Staré střelnice v Hranicích na víceúčelové
kulturní centrum, pořádání rockových festivalů a za bohatou hudební činnost.
Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury v roce 2015:
Zájmový spolek Haná Velká Bystřice, z. s. za obnovu a dlouholeté udržování
lidových tradic Hané.
Výjimečný počin roku 2015 v oblasti umění – divadlo:
Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově, za aktivní činnost s
mladými divadelníky provázenou řadou uznání a ocenění.
Výjimečný počin roku 2015 v oblasti umění – film, rozhlas a televize:
Lubomír Hlavsa, za televizní film „Jan Hus – Cesta bez návratu“ natočený
společností Vistafilm.
Výjimečný počin roku 2015 v oblasti umění – hudba:
Dechový orchestr Sempre při ZUŠ Zábřeh, za vynikající reprezentaci
Olomouckého kraje i celé ČR na mezinárodním uměleckém festivalu Shanghai
Baoshan International Art Festival (SBIAF), který se uskutečnil ve dnech 14. –
22. října 2015 v čínské Šanghaji.
Výjimečný počin roku 2015 v oblasti umění – literatura:
Pavel Štěpánek, za knihu Portugalský rod Silva Tarouca – mecenáši Josefa
Mánesa a jejich role v české kultuře a další bohatou publikační činnost.
Výjimečný počin roku 2015 v oblasti umění – výtvarné umění:
Ladislav Jalůvka, výtvarník, umělecký pedagog, malíř Olomouce a
Olomoucka.
Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury:
Eva Suchánková, za celoživotní pedagogickou, kulturní a uměleckou činnost.
Jiří Hastík, malíř, grafik, teoretik výtvarného umění, autor realizací v oblasti
užitého umění a monumentální tvorby, kurátor výstav, který se věnuje rovněž
literární tvorbě.
Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury:
Kniha Příběhy uničovské archeologie (835 hlasů).

ad 5) přispívat dotačními programy na podporu živé kultury, na obnovu kulturních
památek a na obnovu drobné architektury místního významu
Plnění za rok 2013 a 2014
V roce 2012 probíhala administrace příspěvků přiznaných předcházející ROK a ZOK.
V roce 2013 byly v rámci jednotlivých dílčích programů „Programu podpory kultury
a památkové péče“ přiznány ZOK a ROK následující dotace.
Název titulu

Počet příjemců
dotací /
příspěvků

Dotace z programu Obnova kulturních
památek v OK

30

-236-

Celková částka
(v Kč)
8.026.807

Dotace z programu Obnova staven
drobné architektury v OK

43

1.977.193

Dotace z programu Podpora kulturních
aktivit

185

11.266.000

CELKEM

254

21.270.000

V roce 2014 byly v rámci jednotlivých dílčích programů „Programu podpory kultury
a památkové péče“ přiznány ZOK a ROK následující dotace.
Název titulu

Počet příjemců
dotací / příspěvků

Celková částka
(v Kč)

Dotace z programu Obnova kulturních
památek v OK

32

9.069.097

Dotace z programu Obnova staven
drobné architektury v OK

43

1.861.903

Dotace z programu Podpora kulturních
aktivit

168

8.419.000

CELKEM

243

19.350.000
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Plnění za rok 2015
V roce 2015 byly v rámci jednotlivých dílčích programů „Programu podpory kultury
a památkové péče“ přiznány ZOK a ROK následující dotace.
Počet příjemců
dotací / příspěvků

Název titulu

Celková částka
(v Kč)

Dotace z programu Obnova kulturních
památek v Olomouckém kraji

45

9 623 722

Dotace z programu Obnova staveb
drobné architektury v Olomouckém kraji

34

1 418 000

Dotace z programu Podpora kulturních
aktivit v Olomouckém kraji

173

8 674 265

Výběr z projektů podpořených Olomouckým krajem z rozpočtu 2014 v oblasti kultury
žadatel

výše poskytnuté
dotace / příspěvku v
Kč

projekt

poznámka

Městys Hustopeče nad
Bečvou

Zpřístupnění arkádové
chodby II. NP na zámku
Hustopeče nad Bečvou

1 000 000

významný projekt

Město Tovačov

Památková obnova Spanilé
věže zámku Tovačov změna tecnologie omítek
vnějšího pláště

1 000 000

významný projekt

Univerzita Palackého
v Olomouci

Academia film Olomouc

900 000

přímá podproa

Musica Viva

Podzimní festival duchovní
hudby Olomouc

800 000

přímá podproa

TK PLUS s.r.o.

Hanácký operní festival 2014

800 000

významný projekt

700 000

přímá podproa

Blues Alive Šumperk

700 000
650 000

přímá podproa
přímá podproa

Divadelní Flora Olomouc

650 000

přímá podproa

650 000

přímá podproa

600 000

významný projekt

600 000

přímá podproa

550 000

přímá podproa

500 000

významný projekt

500 000

přímá podproa

Friendly & Loyal s.r.o.
Libor Gašparovič
BLUES ALIVE s.r.o.
DW7, o.p.s. (Divadlo Konvikt,
o.s.)
„Nadační fond Přerovského
jazzového festivalu“

Mezinárodní festival
flamenca a španělské
kultury Olomouc
Oslava Maršála Radeckého

Československý jazzový
festival Přerov
DANCE OPEN OLOMOUC
T.T.TRADE-VÍTKOVICE, a.s.
2014
Setkání Hanáků
Hanácké folklorní sdružení
s hejtmanem Olomouckého
se sídlem v Prostějově, o.s.
kraje
Moravská filharmonie
Mezinárodní hudební festival
Olomouc, příspěvková
„Dvořákova Olomouc“
organizace
Sušárna chmele v Odrlicích Občanské sdružení Aktiv+
IV. etapa
Šternberské kulturní léto
ARKS Plus s.r.o.
pod hvězdami
DW7, o.p.s. (Divadlo Konvikt,
DW7, o.p.s.
o.s.)
„Divadlo Tramtarie, o.s.“
Příspěvek na činnost
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450 000
450 000

Podpora kulturních aktivit
přímá podproa

CELKEM

252

19 715 987

V následující tabulce přikládáme výběr z projektů, které byly v roce 2015 v oblasti
kultury podpořeny z rozpočtu Olomouckého kraje.
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Výběr z projektů podpořených Olomouckým krajem z rozpočtu 2015 v oblasti kultury
žadatel

projekt

výše poskytnuté
dotace v Kč

Městská kulturní zařízení Jeseník,
Jesenické hudební léto 2015
příspěvková organizace
Unie výtvarných umělců Olomoucka, Výstavní a publikační činnost Unie
o. s.
výtvarných umělců Olomoucka
"MissOK - Miss středních škol
Frankly models s.r.o.
Olomouckého kraje"
Arcibiskupství olomoucké
NOC KOSTELŮ 2015
módní přehlídky "TOP STYL" 17.
Dana Hanáková
dubna a 9. října 2015
PRO-BIO, obchodní společnost s
Kulinářské hudební Bioslavnosti
r.o.
2015
Kl. Hradisko - obnova malířské
Vojenská nemocnice Olomouc
výzdoby "Kapitulní kaple"
"Stopy paměti, o.s."
KUNZOV s.r.o.
„Sdružení rodičů tanečního studia
Jeseník“
Technické muzeum 1. čs.
samostatné tankové a samostatné
obrněné brigády z. s.
„Nadační fond Přerovského
jazzového festivalu“
Císařská Slavkovská Garda

Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s.

100 000
300 000

dotační program
Přímá podpora
významných akcí
Přímá podpora
významných akcí

100 000

Významné projekty

100 000

Významné projekty

60 000

Významné projekty

100 000

Významné projekty

200 000

Významné projekty

100 000

Významné projekty

500 000

Významné projekty

50 000

Významné projekty

Oslavy 70. výročí osvobození
Olomouckého kraje

350 000

ostatní dotace

GALAKONCERT SINATROLOGY

180 000

ostatní dotace

150 000

Významné projekty

1 000 000

Významné projekty

100 000

Významné projekty

50 000

Podpora kulturních aktivit

75 000

Podpora kulturních aktivit
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Podpora kulturních aktivit

50 000

Podpora kulturních aktivit

30 000

Podpora kulturních aktivit

Vydání knihy Stopy paměti
Záchrana a zpřístupnění nemovité
kulturní památky - Hrádku Kunzov
Účast mažoretek Pohybového
studia LB na soutěži mistrovství
České republiky a mistrovství
Evropy v mažoretkovém sportu

OLMUTZ 1813 - III. ročník
MUZEUM OLOMOUCKÉ
PEVNOSTI - ÚRAVA CENTRÁLNÍ
PLOCHY

Dokumentární film "Jano Köhler"
Xlll. ročník Mezinárodního festivalu
Sdružení přátel umění, 28. října
dechových hudeb Jeseník 27. - 28.
887/1, Jeseník 790 01
6. 2015
Střední Morava, vlastivědné revue,
PhDr. Čermák Miloslav, CSc.,
publikace z oblasti historie,
Masarykova třída 884/32, Olomouc,
historické vlastivědy, dějin umění,
Hodolany 772 00
archeologické péče a kultury
Vystoupení pěveckého sboru
Univerzita Palackého v Olomouci,
ATENEO UP Olomouc v USA, 3
Křížkovského 511/8, Olomouc 771
týdenní turné Komorního
47
smíšeného sboru po USA
HANÁCKÉ BENÁTKY 2015,
Městský klub Litovel, Nám. Př.
multikulturně společenská akce s
Otakara 753/11, Litovel 784 01
12 letou tradicí
Výstava "Kov a kámen" ve
Vlastivědném muzeu v Olomouci,
Teplý Bohumil
vydání katalogu o sochařských
dílech, medailích a plaketách
Bohumila Teplého
cine4net, s.r.o.

Lázně Slatinice a.s., Slatinice 29,
783 42

Hanácké kulturní léto pod Kosířem,
koncerty dechové a lidové a country
hudby, vystoupení lid.souborů

60 000

Podpora kulturních aktivit

Obec Majetín, Lipová 25, Majetín
751 03

Kulturní rok 2015 v obci Majetín,
společenské akce pro děti i dospělé

30 000

Podpora kulturních aktivit

200 000

Podpora kulturních aktivit

25 000

Příspěvky do 25 tis.Kč

25 000

Příspěvky do 25 tis.Kč

25 000

Příspěvky do 25 tis.Kč

15 000

Příspěvky do 25 tis.Kč

Jubilejní oslavy šestistého výročí
Olomoucká diecéze Církve
mučednické smrti M. J. Husa v
československé husitské, Žilinská Olomouckém kraji, oslavy v podobě
113/5, Olomouc, Nová Ulice 779 00 tematicky zaměřeného kulturního
programu v průběhu roku
Slavnostní zahájení turistické
Historické kočáry MYLORD
sezóny v Olomouckém kraji
Židovská obec Olomouc
Stolpersteine v Olomouci 2015
Olomouc, Komenského 862/7
Obec Čechy pod Kosířem
Slavnostní otevření rozšířeného
Čechy pod Kosířem, náměstí
Hasičského muzea a
Svobody 289 RESRŽP
Volnočasového areálu
Klub rodičů a příznivců ZUŠ
Miloslava Stibora

"NASVĚTLENO" výstava prací žáků
ZUŠ Miloslava Stibora k 55. výročí
založení školy
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Plnění za I. pololetí 2016
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 18. 12. 2015 svým usnesením
č. UZ/18/29/2015 schválilo pravidla nového dotačního programu Program podpory
kultury v Olomouckém kraji, který obsahuje dva dotační tituly: dotační titul č. 1:
Víceletá podpora významných kulturních akcí a dotační titul č. 2: Podpora kulturních
aktivit.
Schválením dotačního titulu č. 1 Víceletá podpora významných kulturních akcí došlo
k naplnění jednoho z bodů programového prohlášení ROK.
Počet příjemců
dotací

Název titulu

Celková částka
v Kč

Dotace – dotační titul č. 1 Víceletá
podpora významných kulturních akcí

14

9 100 000

Dotace – dotační titul č. 2: Podpora
kulturních aktivit.

248

14 838 500

CELKEM

262

23 938 500

Počet příjemců
dotací

Název

Celková částka
v Kč

Individuální žádosti o dotace v oblasti
kultury

42

7 036 000

CELKEM

42

7 036 000

Dále byly v roce 2016 rozděleny finanční příspěvky v rámci jednotlivých dotačních
titulů z „Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2016“.
Název

Počet příjemců
dotací / příspěvků

Celková částka
v Kč

Dotace – dotační titul Obnova kulturních
památek

75

14 280 000

Dotace – dotační titul Obnova staveb
drobné architektury místního významu

45

1 741 402

CELKEM

120

16 021 402

Výběr z projektů podpořených Olomouckým krajem z rozpočtu 2016 v oblasti památkové péče
žadatel
Vojenská nemocnice
Olomouc
město Úsov

projekt

výše poskytnuté dotace v
Kč

dotační program

200 000

Individuální žádost 2016

125 000

Individuální žádost 2017

Klášterní Hradisko obnova malířské výzdoby
Kapitulní kaple
zámek Úsov - očištění a
konzervace doškových
střech
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ad 6) podporovat přeshraniční spolupráci v oblasti kultury, zejména s opolským
vojvodstvím, ale i s dalšími partnerskými regiony
Plnění za rok 2013
Přeshraniční spolupráce v oblasti kultury je realizována prostřednictvím jednotlivých
příspěvkových organizací. Např. zde lze uvést:
 Vlastivědné muzeum v Olomouci spolupracuje s Národním muzeem
Slovenska v Bratislavě (zápůjčky), dále spolupracuje s muzei v Opoli
a Sosnowci (zápůjčky).
 Vlastivědné muzeum v Šumperku spolupracuje již tradičně se dvěma muzei
na Slovensku, a to s Hornonitrianským múzeem v Prievidze a s Múzeem
jaskyniarstva v Liptovském Mikuláši. V roce 2013 proběhly v šumperském
muzeu dvě přednášky kolegů z Liptovského Mikuláše.
 Vlastivědné muzeum Jesenicka spolupracovalo v roce 2013 při tvorbě nové
stálé expozice Spirála času Země se Slovenským národním muzeem
v Bratislavě a Geologickým ústavem Slovenské akademie věd v Bratislavě.
V rámci společné propagace stálých expozic Čarodějnických procesů v polské
Nyse, Šumperku a Jeseníku navázalo Vlastivědné muzeum Jesenicka
spolupráci s Powiatem v Nyse (Powiat nyski) a spolupráci s muzeem
v polském Prudniku.
 Muzeum Komenského Přerov uskutečnilo v roce 2013 spolupráci s řasou
institucí v Polsku v oblasti výzkumu na úseku přírodních věd (např.
Uniwersytet Szczeciński, Štětín, Polsko – spolupráce na výzkumu: parazité
kachnovitých ptáků., Uniwersytet Warszawski, Varšava, Polsko - spolupráce
na výzkumu: tasemnice u dravců Evropy,
 Uniwersytet Wrocławski, Vratislav, Polsko - spolupráce na výzkumu: revize
rodu Brachylaecitum). Je členem Kruhu evropských kovářských měst, sídlo
Oude Ijsselstreek, Nizozemsko, v roce 2013 spolupracovalo na základě
dlouhodobé smlouvy s Muzeum Okręgowe w Lesznie, (Polsko).
 Muzeum Prostějovska v Prostějově rozvinulo letos spolupráci s Ambasádou
Norského království při přípravě výstavy prostějovského rodáka
a významného norského výtvarníka Jaroslava Svozilika.. Ambasáda poskytla
finanční krytí vernisáže, muzeum se podílelo na propagace akce v Norsku
 Vědecká knihovna v Olomouci spolupracuje především Veřejnou
vojvodskou knihovnou Im. Emanuela Smolky v Opole. Obě knihovny
společnými silami uspořádaly již dvě výstavy. V závěru roku 2012 to byla
výstava Slezsko po Velké válce. Čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919 –
1921), která prostřednictvím dobových materiálů přiblížila období, kdy se
tvořily hranice mezi Československem, Německem a Polskem. V souvislosti
s uskutečněním výstavy byl vydán ve dvojjazyčném česko-polském provedení
také katalog výstavy Další výstava je plánována na rok 2014, dále obě
knihovny kooperují při doplňování fondů (vzájemná výměna knih) a plánuje se
také spolupráce v oblasti regionálních funkcí. Vědecká knihovna v Olomouci
je již čtvrtým rokem zapojena jako jeden z účastníků projektu EOD –
A European Library Network, zaměřeného na rozvoj služby EOD (digitalizace
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knižních fondů na objednávku). Projekt řídí Univerzitní knihovna v Innsbrucku
a účastní se jej přibližně 20 knihoven z celé Evropy. Samotnou službu EOD
poskytuje přibližně 40 knihoven. V roce 2012 pořádala VKOL jeden
z projektových workshopů spojený s odbornou konferencí.
 Archeologické centrum Olomouc spolupracovalo v roce 2013 s řadou
odborných institucí (např. s Archeologickým ústavem AÚ SAV v Nitře,
Katedrou
klasické
archeologie
Trnavské
univerzity,
spolupracuje
s archeologickým ústavem a univerzitou v Krakově, Rzeszówě, Wroclawi,
Lublinu, Svobodnou univerzitou v Berlíně, univerzitou v Bambergu, Kielu,
Freiburgu, Tübingen, Národní muzeum v Ljubljani, Univerzita v Trentu,
Sheffiedlu, Bristolu, Durhamu atd.)
Spolupráce spočívá především ve výměně vědeckých poznatků, ale v některých
případech i v oblasti přednáškové činnosti i podíl na tuzemských výzkumech (D1,
R 55, R 49, Universytet Rzeszowski – katedra archeologie), řešení konkrétních
odborných problémů a projektů (např. Univerzita Tübingen, paleometalurgické
analýzy vybraných kovových artefaktů, prohloubení spolupráce, bakalářské,
magisterské a doktorské práce, společné výzkumné projekty)
Plnění za rok 2014
Přeshraniční spolupráce v oblasti kultury je realizována prostřednictvím jednotlivých
příspěvkových organizací. Muzea např. mají bohaté styky muzei na Slovensku, často
si zapůjčují sbírkové předměty a obvyklou formou spolupráce je i výměna výstav
a přednášková činnost (Vlastivědné muzeum v Olomouci, Vlastivědné muzeum
Jesenicka a Vlastivědné muzeum v Šumperku).
Podobně bohatá je i spolupráce s muzei našich severních polských sousedů
(Vlastivědné muzeum v Olomouci, Vlastivědné muzeum Jesenicka, Muzeum
Komenského v Přerově).
Častá je i spolupráce našich příspěvkových organizací v kultuře se zahraničními
ambasádami, např. při přípravě výstavních projektů. Za všechny můžeme zmínit
spolupráci Muzea a galerie v Prostějově s velvyslanectvím Norského království při
přípravě výstavy prostějovského rodáka a významného norského výtvarníka
Jaroslava Svozilika.
Odborníci z Muzea Komenského v Přerově např. spolupracují s polskými vysokými
školami i na celoevropských a přeshraničních výzkumných projektech. Toto muzeum
je také členem Kruhu evropských kovářských měst se sídlem v Oude Ijsselstreek
v Nizozemí
Vědecká knihovna v Olomouci je již šestým rokem zapojena do projektu EOD –
A European Library Network, zaměřeného na rozvoj služby digitalizace knižních
fondů na objednávku. Projekt řídí Univerzitní knihovna v Innsbrucku a účastní se jej
přibližně 20 evropských knihoven. Samotnou službu EOD poskytuje přibližně 40
knihoven. Má i intenzivní partnerství s Veřejnou vojvodskou knihovnou Im. Emanuela
Smolky v Opoli.
Hojně a pravidelně s partnery po celé Evropě spolupracuje Archeologické centrum
Olomouc; mezi jeho partnery patří univerzity, vysoké školy, archeologické ústavy.
Spolupráce spočívá především ve výměně vědeckých poznatků, ale i v oblasti
přednáškové činnosti i podílech na tuzemských výzkumech řešení konkrétních
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odborných problémů a projektů (paleometalurgické analýzy kovových artefaktů,
bakalářské, magisterské a doktorské práce, společné výzkumné projekty).
Spolupráce PO v oblasti kultury se zahraničními partnery za 7 – 12/2014 probíhala
obdobně jako v první polovině roku 2014. Vědecká knihovna v Olomouci uskutečnila
společnou výstavu se svým polským partnerem Veřejnou vojvodskou knihovnou
Emanuela Smolki. Výstava měla název „Lidské tělo. Anatomie člověka v tiscích 15.18. století. Souběžně byla oběma organizacemi vydána společná, česko-polská
publikace stejného jména.
Plnění za rok 2015
Ve sledovaném roce byla přeshraniční spolupráce v oblasti kultury realizována
zejména prostřednictvím jednotlivých příspěvkových organizací. Spolupráce probíhá
zejména formou zápůjček sbírek pro výstavy a expozice, výměnou odborných
informací či výměnou výstav a přednášek. Takto spolupracují všechny instituce
zřizované krajem se slovenskými a polskými protějšky, ale i s partnery v Německu či
Rakousku. Intenzivní styky s odbornými partnery rozvíjí Archeologické centrum
v Olomouci, p. o.
 Archeologické centrum v Olomouci, p. o. spolupracovalo s odborníky
z Martin-Luther-Universität v Halle/Saale při archeologické prospekci na
střední Moravě a na výzkumu na lokalitě Vřesovice na Prostějovsku; spolu
s pracovníky Max-PIanck-Institut für Menschheitgeschichte v Jeně (Německo)
byl zahájen projekt „Paleogenetické analýzy pozdního eneolitu a starší doby
bronzové v Evropě“, který bude zkoumat migraci obyvatelstva, sociální
strukturu, genealogické propojení regionů Evropy atd. s cílem objasnit
charakter přechodu mezi pozdní dobou kamennou a starší dobou bronzovou.
 Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. ve spolupráci s galerií hlavního města
Bratislavy připravilo exkluzivní projekt z veřejných a soukromých sbírek,
mapující dílo legendy světové koláže Jiřího Koláře, který bude zakončen
výstavou v roce 2016. Společně s Gerrit Rietveld Academie Amsterdam a
Rijksacademie Amsterdam byla připravena a realizována výstava současného
holandského umění umělců Maartena Welbergena a Zuzany Albrechtové.
 Muzeum Komenského v Přerově, p. o. rozvíjelo zahraniční spolupráci
v oblasti uměleckého kovářství (účast na výročním zasedání Kruhu
evropských kovářských měst v Acireale na Sicílii, výstava a účast na bienále mistrovství světa v kovářství v italské Stii), v oblasti dějin školství a
pedagogiky (např. s Múzeem školstva a pedagogiky v Bratislavě) a v oblasti
ornitologie (např. účast na konferenci kurátorů-ornitologů v Darwinově muzeu
v Moskvě).
 Vědecká knihovna v Olomouci rozvíjí intenzivní spolupráci s Veřejnou
vojvodskou knihovnou Im. Emanuela Smolky v Opoli; její pracovníci se
překladatelsky podíleli na vzniku publikace Svědkové starých časů; aktivně se
účastnili konferencí a workshopů pořádaných olomouckou knihovnou,
pracovníci vědecké knihovny také sbírali zkušenosti z polského systému
regionálních funkcí. Vědecká knihovna v Olomouci připravuje plán spolupráce
s opolskou knihovnou na další období, realizaci plánuje na rok 2017 a další.
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Vlastivědné muzeum v Olomouci rozvíjelo v roce 2015 spolupráci
s opolským vojvodstvím, muzeem v Sosnovci a Národní knihovnou
v Katovicích, spolupracovalo se Slovenským národním muzeem, Slovenskou
národní galerií a dalšími muzei v Bratislavě. Prostřednictvím Českých center
spolupracovalo s muzei a dalšími institucemi v Rakousku (Gratz a Vídeň).

 Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o. spolupracovalo se zahraničními
partnery na přípravě dvou výstav, které se budou konat v roce 2016. První
z výstav je expozice soch sochaře Juraje Hovorky (jaro 2016, Výstavní síň
Muzea v Šumperku) u příležitosti jeho 90. narozenin, druhá výstava je projekt
Slovenského národného múzea v Martine s názvem Svetom, moje svetom –
výstava o drátenictví (březen – červen 2016, Hollarova galerie Muzea
v Šumperku).
Plnění za I. pololetí 2016
 Archeologické centrum v Olomouci, p. o. se v průběhu 1. pololetí 2016
mělo podíl na těchto zahraničních aktivitách: mezinárodní konference k jantaru
a starým cestám s referátem (San Marino); účast na každoročním
mezinárodním setkání společnosti "Archéologie et gobelets" ve Francii (Arles,
Montpellier) s tématem "Beakea Days in Mediterranian France"; připravovalo
mezinárodní projekt "Mising link" k nejstarší metalurgii u nás (spolupráce mj. s
Centrum Archäometrie Mannheim a Universität Tübingen); zaměstnanci
centra pracovali na projektu "Hroby metalurgů ve střední Evropě" (Martin
Luther Universität Halle/Wittenberg); instituce připravovala projekt "Boskovická
brázda" (Landesdenkmalamt und Landesmuseum Halle, Universität Tübingen,
Universität Heidelberg) a mezinárodní konferenci "Křtiny 2017" (mj. s
University of Bristol).
 Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o. se jako partner podílí na projektu
Stopami Poláků v českém/ rakouském / Polsku, jehož hlavními partnery jsou
Ostravská univerzity a Univerzita v Czestochowe (projekt zaštiťuje Min. kultury
ČR a Generální konzulát Polské republiky). V průběhu roku muzeum
prezentovalo své expozice delegacím partnerských měst Jeseníku, především
Neuburgu a Nyse. Historička VMJ měla přednášku pro německou skupina z
oblasti
Hessenska
na
jesenické
radnici
o
historii
města.
Multimediální expozice čarodějnických procesů na Jesenicku a Spirála času
Země jsou nabízeny díky audioprůvodci v němčině, polštině a angličtině.
 Vlastivědné muzeum v Olomouci, připravuje realizace společných výstav
s Kunsthistorische museum Wien a Österreichische Nationalbibliothek
(Rakouská národní knihovna). Dále muzeum připravuje společný projekt
s knihovnou a muzeem v Katovicích a se čtyřmi institucemi v Bratislavě.
 Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o. v rámci zahraniční spolupráce od
března do června realizovalo výstavu „Svetom, moje, svetom…“ ze sbírek
Slovenského národného múzea v Martine, která podala stručný přehled o
historii slovenského drátenictví. Výstava byla doplněna i o výrobky, které se po
slovenských drátenících zachovaly ve sbírkách našeho muzea. Také muzeum
připravovalo výstavu sochaře Juraje Hovorky, rodáka z Vikýřovic, který žije a
tvoří v Bratislavě. Výstava se uskuteční v Muzeu v Šumperku v září 2016.
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 Vědecká knihovna v Olomouci, spolupracuje tradičně s Vojvodskou
knihovnou E. M. Smolki z Opolí, v letošním roce byla v květnu t. r. podepsána
dílčí smlouva na rok 2016 a 2017. Polská delegace byla na zahájení výstavy
ke 450. výročí VKOL 7. dubna, zástupci VKOL pak na otevření výstavy „Křest
v Polsku popsaný ve starých tiscích“. Knihovny si pro výstavy smluvně
vyměňují publikace. Dále VKOL udržuje kontakt s knihovnami z projektu EOD
(E-book on Demand, organizátorem byla knihovna v Innsbrucku, ale jsou zde
knihovny z celé Evropy), službu poskytuje knihovna nadále a možná se rýsuje
další pokračování projektu. Jeden z pracovníků byl na schůzce v Bernu. Dále
běžná zahraniční spolupráce v rámci hlavní činnosti: výměna publikací do
fondu (asi kolem 100 knih) a samozřejmě mezinárodní výpůjční služba.
 Muzeum Komenského v Přerově, p. o. se podílelo na projektu European
Iron Academy na léta 2015-2017 financovaného z programu Erasmus+, jehož
cílem je připravit „osnovy“ pro další vzdělávání uměleckých kovářů. Nositelem
projektu je nizozemské vzdělávací centrum pro kováře Mondra Opleidingen a
MKP je jedním z 8 partnerů z 6 evropských zemí. Zástupci MKP se zúčastnili
únorové úvodní schůzky v Nizozemsku a dalšího červnového jednání v
Rakousku. Odborní pracovníci muzea se podílejí také na mezinárodních
projektech, zástupce muzea pracoval v součinnosti s Ministerstvem životního
prostředí jako zástupce pro odborné otázky mezinárodní Dohody o ochraně
africko-eurasijských stěhovavých vodních ptáků (AEWA), další se podílí v
oblasti výzkumu na úseku přírodních věd (např. Uniwersytet Szczeciński,
Štětín, Polsko – spolupráce na výzkumu: parazité kachnovitých ptáků).
Muzeum poskytovalo informace v oblasti komeniologie japonským badatelům.
Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. společně se slovenským majitelem
připravilo výstavu „Egypt – dar Nilu“, s jiným slovenským sběratelem
připravuje výstavu výstavy „Jiří Kolář, legenda světové koláže“ a na samotný
závěr se chystá projekt s mezinárodním přesahem Miloš Karásek „Pozdní
světlo“ (SK / AUT) – konání na sklonku roku 2016. MGP spolu s českými
vysokými školami se zahraničními partnery z Německa a Rakouska připravuje
mezinárodní husserlovskou konferenci. Na základě žádosti TEA Tenerife
Espacio de las Artes Santa Cruz de Tenerife (Kanárské ostrovy), Španělsko,
připravuje MGP zapůjčení cenného sbírkového předmětu - obrazu Óscara
Domingueze Snící býk na významnou a rozsáhlou výstavu Óscar Dominguez
v Československu.
ad 7) provést opravu zámku Čechy pod Kosířem a obnovu zámeckého parku,
vytvoření nových expozic
Plnění za rok 2013
V květnu roku 2013 byla zahájena II. etapa obnovy zámku (předpoklad ukončení
květen 2014).
Byla rozdělena na dvě části. První část zahrnuje vnitřní vybavení oranžerie zámku
(výdejní pulty, police, zahradní stoly, židle, slunečníky, římské rolety, atd.) které bylo
ukončeno v červnu 2013 s celkovou hodnotou provedených prací 1.234.000 Kč
včetně DPH.
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Druhá část této etapy má charakter stavebních úprav venkovních prostor v okolí
oranžerie a východního křídla zámku, u kterých byla předpokládána celková hodnota
provedených prací ve výši 6.786.000 Kč včetně DPH.
Souběžně probíhala Revitalizace parku (kácení stromů, ošetření stromů, výsadba
stromů a keřů, založení parkového trávníku a regenerace části stávajícího. Tyto
práce probíhaly od ledna 2013 do října 2013. Předpokládaná celková hodnota prací
byla 1.894.000 Kč včetně DPH.
Plnění za rok 2014
V první polovině roku 2014 probíhalo dokončení II. etapy obnovy zámku. Tato etapa
probíhala i v prvním pololetí 2014.
Byla rozdělena na dvě části. První část zahrnula vnitřní vybavení oranžerie zámku.
Oranžerie byla kompletně restaurována do původní podoby, včetně podlah a výplní
oken. Rovněž byla doplněna o základní nábytek, včetně zahradního a základní
vybavení restaurační. Druhá část této etapy měla charakter stavebních úprav
venkovních prostor v okolí oranžerie a východního křídla zámku, u kterých je
předpokládána celková hodnota provedených prací ve výši 6.786.000 Kč včetně
DPH. Tato část rekonstrukce probíhala po celý rok 2014.
Dosavadní přestavba zámku v Čechách pod Kosířem byla financovaná ze zdrojů
Olomouckého kraje. V roce 2014 byla tato přestavba dokončena po stavební stránce
a doplněna o restaurační prvky a vybavení prohlídkové trasy zámku.
V zámku došlo na stavební rekonstrukci západního křídla v I. patře. Do původního
stavu se rekonstruovaly 3 podlahy, dvoje kachlová kamna, zástěny, většina dveří
a stropy.
Byly provedeny další práce: zakoupeny rostliny ve dřevěných nádobách v zimních
měsících deponované v oranžerii. Osazeny lavičky. Vybudována nová přístupová
cesta na dolní terasu. Položen elektrický kabel do Mánesova altánu.
V druhé polovině roku 2014 probíhaly pouze udržovací práce, další etapa
rekonstrukce započala jen realizační schůzkou vedení VMO s investoremOlomouckým krajem a bude pokračovat v roce 2015.
Plnění za rok 2015
Vlastivědné muzeum v Olomouci pokračovalo v investiční akci „Zámek Čechy pod
Kosířem - rekonstrukce a využití objektů, III. etapa“, která byla i v roce 2015 vedle
Olomouckého kraje spolufinancována Evropskou unií v rámci Regionálního
operačního programu pro oblast kultury (ROP SM). Celkové investiční náklady této
akce činí 27 918 tis. Kč.
Předmětem investice je provedení rekonstrukce prostor části západního křídla 1.NP
a dále celého 2.NP jižního a západního křídla zámku (součástí rekonstrukce byla
výměna oken, oprava všech dřevěných prvků, rekonstrukce podlah, oprava a
výměna topení, nová elektroinstalace, napojení všech bezpečnostních prvků a
výmalba prostor. Součástí rekonstrukce bylo také dovybavení prostor o garnýže,
závěsy, dřevěné obklady, vybavení pokladny a prohlídkové trasy, což zajišťovalo
Vlastivědné muzeum v Olomouci).
V rámci plánovaných prací byl upraven vstup pro návštěvníky v 1.NP a vznikl
samostatný okruh expozic přístupný ze schodišťové haly u hlavního vstupu do
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budovy zámku. Zároveň byly zrekonstruovány vstupní prostory zámku, sociální
zařízení a vyhlídková věž v parku.
Vedle stavebních a restaurátorských prací v objektu zámku, bylo v projektu
Olomouckého kraje zahrnuto pořízení mobiliáře pro návštěvníky zámku v prostorách
atria, vybavení pokladny a zázemí pro zaměstnance nezbytným technickým a
materiálovým vybavením.
VMO rovněž zajistilo kompletní restaurování sbírkových předmětů, kterými bude
prohlídková trasa zámku vybavena (nábytek, osvětlení, obrazy a další).
Současně probíhaly menší investiční akce v rámci zlepšení infrastruktury areálu
„Zámek Čechy pod Kosířem - Kanalizace v zámeckém parku“ s náklady 2 577 tis. Kč
a „Zámek Čechy pod Kosířem - Rekonstrukce a využití objektů – Parkoviště“
s náklady 3 467 tis. Kč.
Součástí úkolu obnovy zámku v Čechách pod Kosířem byl ve všech jeho etapách a
při všech prováděných stavebních činnostech také záchranný archeologický výzkum,
který provádělo Archeologické centrum Olomouc, p. o.
Plnění za I. pololetí 2016
V roce 2016 počala realizace již IV. etapy projektu „Zámek Čechy pod Kosířem –
rekonstrukce a využití objektů“ s celkovou předpokládanou hodnotou ve výši
16,259 mil. Kč.
Dne 2. dubna 2016, po mnohaleté rekonstrukci, byl slavnostně otevřen zámecký
areál Čechy pod Kosířem veřejnosti. V této novodobé první turistické sezóně zámku
byly pro návštěvníky otevřeny tři prohlídkové trasy:
Zámecká trasa – deset místností jižního křídla zámku bylo na základě archivních
materiálů navráceno do podoby doby Františka Josefa II. Silva Taroucy, žijícího na
přelomu 19.–20. století. Expozice je doplněna největším souborem originálních děl
Josefa Mánesa, který zde dlouhá léta tvořil, prezentovaným veřejnosti.
Park – veřejnosti je během prohlídkového okruhu prezentován unikátní anglický park
obklopující zámek a stavby, které se v něm nacházejí, včetně tzv. Červené věže.
Muzeum filmů Zdeňka a Jana Svěrákových – samostatná prohlídková trasa
zaměřená na společné dílo otce a syna Svěráků, kde jsou vystaveny rekvizity,
scénáře, videonahrávky a další materiály z natáčení filmů Obecná škola, Vratné
lahve, Kolja, Kuky se vrací, Tři bratři a Tmavomodrý svět.
ad 8) podpořit publikační projekt Poklady muzeí Olomouckého kraje
Plnění za rok 2013
V tomto roce byla stanovena základní koncepce knihy a ustanovena pracovní
skupina pro vznik publikace. Přepokládaná publikace představí výběr atraktivních,
profilujících a unikátních předmětů za sbírek příspěvkových organizací Olomouckého
kraje. Půjde o populárně-naučný text podložený odbornými znalostmi pracovníků
jednotlivých organizací. Lze uvažovat o tom, že publikaci doprovodí výstava.
Publikace bude obrazová s texty o rozsahu cca 200 stran, předpokládaný rok vydání
je 2015. Každá organizace se představí medailonem o rozsahu 1-2 strany a hlavně
20 – 40 sbírkovými předměty, každý bude představen fotografií, základním odborným
popisem a příběhem.
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Plnění za rok 2014
V průběhu roku 2014 byly dojednány základní parametry publikace, harmonogram
prací a zpracován základní seznam a počet předmětů v publikaci prezentovaných.
Na publikaci pracují pracovníci sedmi příspěvkových organizací Olomouckého kraje
v kultuře a OKPP. Byla jmenována a několikrát se sešla redakční rada, byl připraven
základní návrh rozpočtu publikace. Závěrem roku 2014 byla hotova první verze
seznamu předmětů pro publikaci včetně námětů jejich příběhů.
Plnění za rok 2015
Svědkové starých časů. 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje
Plánovaná kniha nakonec dostala výše uvedený název a podtitul; představuje výběr
atraktivních, profilujících a unikátních předmětů ze sbírek a fondů paměťových
institucí zřizovaných Olomouckým krajem. Populárně-naučná publikace podložená
odbornými znalostmi pracovníků jednotlivých organizací má 280 stran a náklad
1000 ks. V roce 2015 proběhly pod vedením redakční rady všechny zásadní práce
na publikaci, byly zpracovány texty k 111 sbírkovým předmětům (ev. souborům)
vybraným k představení v publikaci, proběhla potřebná výběrová řízení a objednávky,
byly zpracovány korektury, předměty byly nafoceny, fotky dle potřeby upraveny, byla
připravena resumé včetně překladů do angličtiny, němčiny a polštiny, napsány byly
medailony zastoupených institucí a úvodní slovo, proběhly grafické a tiskařské práce.
Definitivní název knihy je uveden výše a křest publikace je plánován na polovinu
ledna 2016.
Plnění za I. pololetí 2016
Dne 14. ledna 2016 byla pokřtěna kniha „Svědkové starých časů. 111 unikátů ze
sbírek Olomouckého kraje“. Část nákladu byla použita jako propagační materiál
kraje; většina nákladu knihy se velice úspěšně distribuuje prostřednictvím
příspěvkových organizací v oblasti kultury. Zvažuje se druhé vydání publikace.
ad 9) připravit návrh na víceleté granty v oblasti kultury
Plnění za rok 2013
V roce 2013 byla zahájena konzultace s některými subjekty (neziskové organizace)
o jejich představě podoby víceletých grantů pro oblast kultury. Během příštího roku
bude vypracovaná koncepce poskytování víceletých grantů a předložena příslušným
orgánům kraje k projednání.
Plnění za rok 2014
Koncepce nebyla doposud vypracována, názory oslovených
protichůdné. Ke zpracování dojde v roce 2015.

subjektů

jsou

Plnění za rok 2015
V novém systému dotačních programů schváleném Zastupitelstvem Olomouckého
kraje je nově samostatně zařazen Program podpory kultury v Olomouckém kraji se
dvěma dotačními tituly: Víceletá podpora významných kulturních akcí a Podpora
kulturních aktivit. Smyslem a cílem dotačního titulu Víceletá podpora významných
kulturních akcí je podpořit mimořádné, průběžně, nepřerušovaně a dlouhodobě
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realizované významné kulturní akce a aktivity zvlášť důležité pro rozvoj kultury
v Olomouckém kraji a pro jeho obyvatele, zejména v následujících oblastech:
hudební a scénické umění (např. koncertní a divadelní činnost), výtvarné umění a
architektura, samostatná umělecká tvorba, zprostředkování uměleckých výtvorů a
výtvorů, které jsou součástí kulturního dědictví, včetně ediční činnosti, výstavní a
galerijní činnosti, literatura, publicistika, filmová a audiovizuální tvorba, včetně ediční
činnosti, festivaly a přehlídky ve všech oblastech umělecké činnosti. Dotace dle
dotačního titulu se poskytuje na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018.
Plnění za I. pololetí 2016
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 18. 12. 2015 svým usnesením
č. UZ/18/29/2015 schválilo pravidla nového dotačního programu Program podpory
kultury v Olomouckém kraji, který obsahuje dva dotační tituly: dotační titul č. 1:
Víceletá podpora významných kulturních akcí a dotační titul č. 2: Podpora kulturních
aktivit. Schválením dotačního titulu č. 1 Víceletá podpora významných kulturních akcí
došlo k naplnění jednoho z bodů programového prohlášení ROK.
ad 10) zahájit záchranné práce renesančního paláce na hradě Helfštýn
Plnění za rok 2013
Do návrhu investic na rok 2014 je předložený požadavek na vypracování nové
dokumentace na zastřešení renezančního paláce na hradě Helfštýn.
Plnění za 2014
V roce 2014 byly shromažďovány na základě požadavků Národního památkového
ústavu nové podklady nezbytné pro vypracování nové dokumentace. Dokumentace
bude zpracována v roce 2015.
Plnění za rok 2015
Byla dokončena důkladná digitální dokumentace zdiva paláce (fotogrammetrie,
laserscanning) vč. východní terasy a vnitřní části původní stavby hradního paláce,
proběhlo vygenerování 3D modelu paláce pro další využití při projektování, pro
dokumentační účely památkové péče i pro správu hradu. Plánované dokončení
v květnu 2015 se pozdrželo vinou dodavatelské firmy a tak zpracovatel objemové
studie sanace zdiva a zastřešení paláce (architektonický Atelier R) zahájil práce na
studii až v závěru roku, takže bude dokončena až v 1. čtvrtletí 2016. Současně
probíhaly práce na architektonické studii na zastřešení paláce hradu Helfštýn.
Veškeré tyto podklady budou sloužit pro následné odsouhlasení navrženého řešení
Národním památkovým ústavem.
Plnění za I. pololetí 2016
Rada Olomouckého kraje se průběžně věnovala otázce záchrany a zpřístupnění
paláce na hradě Helfštýn. V závěru pololetí schválila přípravu projektu "Muzeum
Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn“ a uložila
zpracovat projektovou žádost a zajistit předložení ke schválení před podáním žádosti
o dotaci.
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11. Bezpečnost, ochrana zdraví a majetku občanů
Na zajištění bezpečného života občanů, ochranu jejich zdraví a majetku klademe
zásadní důraz. Integrovaný záchranný systém je zárukou, že kraj dostojí v této
oblasti svým závazkům.
Naší prioritou je:
1. prohlubovat a rozvíjet spolupráci a organizaci složek integrovaného záchranného
systému
2. zkvalitnit spolupráci s neziskovými a dobrovolnickými organizacemi, které se
podílejí na odstraňování následků mimořádných událostí nebo krizových situací
3. podporovat obce při zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí
4. spolupracovat s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje na zvýšení
bezpečnosti občanů
5. v součinnosti s Ministerstvem obrany ČR řešit situaci dislokace vojsk, cíleně si
udržet informovanost pro včasnou a adekvátní reakci ze strany Olomouckého
kraje a minimalizovat tak negativní dopady na Olomoucký kraj
6. prosazovat realizaci preventivních opatření před povodněmi v ohrožených
oblastech kraje
ad 1) prohlubovat a rozvíjet spolupráci a organizaci složek integrovaného
záchranného systému
Plnění za rok 2013
a)

Spolupráce při přípravě cvičení

Vzájemná spolupráce byla v roce 2013 rozvíjena a prověřena společným cvičením
složek integrovaného záchranného systému. Největším prověřením spolupráce se
stalo cvičení „Rozsáhlý lesní požár v nepřístupném horském terénu“, kde byla
realizována koordinace v úrovni hejtmana kraje s využitím krizového štábu kraje
a se zapojením krizového štábu obce s rozšířenou působností Jeseník.
Cvičení se uskutečnilo ve dnech 28. - 29. 5. 2013 za účasti:
 Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
 Jednotek sborů dobrovolných hasičů Olomouckého kraje
 Krajského Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje
 Horské služby ČR oblast Jeseník
 Lesů ČR a dalších složek IZS
b)

Jednání Bezpečnostní rady Olomouckého kraje

Další spolupráce je pravidelně rozvíjena na úrovni jednání Bezpečnostní rady
Olomouckého kraje. Za tímto účelem se bezpečnostní rada sešla v roce 2013 celkem
4x a vždy projednávala zásadní otázky týkající se bezpečnosti občanů Olomouckého
kraje.
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Finanční prostředky na podporu složek IZS

c)

V roce 2013 uvolnil Olomoucký kraj ze svého rozpočtu částku ve výši 2.320.855 Kč,
která byla určena k zajištění akceschopnosti složek IZS a spolupráce se všemi
obcemi s rozšířenou působností.
Tabulka – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje ve prospěch
složek IZS v roce 2013:
Příjemce

Účel výdaje

Částka

Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

síť Krize

1.055.000 Kč

Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

projektová dokumentace na PS
Šumperk

1.200.000 Kč

Generální ředitelství celCelní úřad pro OK

vybavení technikou - dar

65.855 Kč

Olomoucký kraj dále ze svého rozpočtu v oblasti spolupráce a organizace složek
integrovaného záchranného systému poskytl finanční prostředky ve výši 790.000 Kč
na pomoc jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí, které byly zasaženy
červnovými povodněmi a na pomoc městu Frenštát pod Radhoštěm.
Plnění za rok 2014
Spolupráce při přípravě cvičení

a)

Ve dnech 27. – 29. 5. 2014 se podle plánu uskutečnilo jednoho z největších cvičení
složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje s názvem RAFEX –
Railway Accident Field Exercise „Železniční nehoda rychlíku a nákladního vlaku
s velkým počtem zraněných osob kontaminovaných nebezpečnou látkou“ (RAFEX
2014).
Krajské cvičení RAFEX 2014 bylo rozděleno do dvou částí:
-

štábní cvičení orgánů krizového řízení Olomouckého kraje a orgánů
krizového řízení obce s rozšířenou působností města Přerov

-

taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému zaměřené na
zásahy na železnici s velkým počtem zraněných osob.

Do cvičení byly zapojeny základní i ostatní složky integrovaného záchranného
systému a orgány krizového řízení:
-

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

-

Krajský úřad Olomouckého kraje

-

Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje

-

Magistrát města Přerov

-

Městská police Přerov

-

Správa železničních dopravních cest, oblastní ředitelství Olomouc

-

Železniční stanice Přerov
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b)

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Jednání Bezpečnostní rady Olomouckého kraje

Další spolupráce je pravidelně rozvíjena na úrovni jednání Bezpečnostní rady
Olomouckého kraje. Za tímto účelem se bezpečnostní rada sešla v roce 2014 celkem
4x a vždy projednávala zásadní otázky týkající se bezpečnosti občanů Olomouckého
kraje. Důležitým dokumentem projednávaným v Bezpečnostní radě Olomouckého
kraje je Rozpracování typového plánu Epidemie – hromadné nákazy osob, který je
zařazen do Krizového plánu Olomouckého kraje.
c) Finanční prostředky na podporu složek IZS v roce 2014
V roce 2014 vyčlenil Olomoucký kraj ze svého rozpočtu částku ve výši 1.485.000 Kč,
která je určena k zajištění akceschopnosti složek IZS a spolupráce se všemi obcemi
s rozšířenou působností.
Tabulka – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje ve prospěch
složek IZS v roce 2014:
Účel výdaje

Příjemce

Částka

Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

síť Krize

985.000 Kč

Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

pořízení geoinformačního systému
Gina

500.000 Kč

Město Šternberk

Vybudování bezdrátového
signalizačního zařízení pro výjezd
jednotek HZS OK

150.000 Kč

Olomoucký kraj podporuje činnost Horské služby ČR, oblast Jeseníky, když obdrželi
finanční příspěvek ve výši 200.000 Kč na pořízení zdravotnického a záchranářského
vybavení. Mimo výše uvedené finanční prostředky Olomoucký kraj pravidelně
přispívá sborům dobrovolných hasičů na podporu jejich činnosti.
Tabulka – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje určené na
zkvalitnění spolupráce s neziskovými organizacemi:
Příjemce

Účel

Částka

Horská služba - oblast
Jeseníky

vybavení - zdravotní a záchranné

200.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Olomouc

akce, činnost, mzdy a potřebné odvody

240.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Jeseník

akce, činnost, mzdy a potřebné odvody

100.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Prostějov

akce, činnost, mzdy a potřebné odvody

140.000 Kč
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Okresní sdružení
hasičů ČMS Přerov

akce, činnost, mzdy a potřebné odvody

160 000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Šumperk

akce, činnost, mzdy a potřebné odvody

150 000 Kč

Plnění za rok 2015
a)

Spolupráce při přípravě cvičení

Vzájemná spolupráce byla v roce 2015 rozvíjena a prověřena společným cvičením
složek integrovaného záchranného systému. Největším prověřením spolupráce se
stalo cvičení s názvem „Power Outage 2015“, které se podle plánu uskutečnilo ve
dnech 27. – 29. 5. 2015.
Jednalo se o cvičení, které simulovalo dlouhodobý výpadek elektrické energie
ve městě Olomouc a části ORP Olomouc.
Do cvičení byly zapojeny složky integrovaného záchranného systému, orgánů
veřejné správy a dalších subjektů
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
- Krajský úřad Olomouckého kraje
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
- Magistrát města Olomouce
- Městská police Olomouc
- ČEZ Distribuce, a.s.
- SŽDC OŘ Olomouc
- Krajské vojenské velitelství Olomouc
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
- Fakultní nemocnice Olomouc
- Vojenská nemocnice Olomouc
- Česká inspekce životního prostředí
- Moravská vodárenská Olomouc a.s.
- Veolia Energie ČR, a.s., region střední Morava
- Domov seniorů POHODA Chválkovice, Olomouc
- Charita Olomouc
- Vodafone
- Obec Grygov, Velký Týnec, město Velká Bystřice
b)

Jednání Bezpečnostní rady Olomouckého kraje

Další spolupráce je pravidelně rozvíjena na úrovni jednání Bezpečnostní rady
Olomouckého kraje. Za tímto účelem se bezpečnostní rada sešla v roce 2015 celkem
4x a vždy projednávala zásadní otázky týkající se bezpečnosti občanů Olomouckého
kraje. Prioritou roku 2015 bylo projednávání postupů Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje a otázky týkající se migrační vlny ve dnech 11. 9. 2015
a 19. 11. 2015 a bezpečnostní situace občanů Olomouckého kraje. Dále byly
projednávány dokumenty týkající se Krajské epidemiologické komise Olomouckého
kraje.
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Finanční prostředky na podporu složek IZS v roce 2015

c)

V roce 2015 vyčlenil Olomoucký kraj ze svého rozpočtu částku ve výši 1.485.000 Kč,
která je určena k zajištění akceschopnosti složek IZS a spolupráce se všemi obcemi
s rozšířenou působností.
Tabulka – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje ve prospěch
složek IZS v roce 2015:
Příjemce
Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

Účel výdaje
síť Krize, soutěž v požárním sportu
a nákup kompresoru

Zdravotnická záchranná
25. výročí založení LZS
služba Olomouckého kraje v Olomouckém kraji

Částka
2.060.000 Kč
50.000 Kč

Plnění za I. pololetí 2016
V prvním pololetí 2016 byla prohlubována spolupráce Olomouckého kraje se
složkami IZS a zdokonalována jejich organizace v rámci provedeného cvičení
krizových štábů Olomouckého kraje, ORP Olomouc a ORP Jeseník a složek
IZS „VODA 2016“, které se uskutečnilo ve dnech 7. – 8. 6. 2016 v rámci ORP
Olomouc a Jeseník.

a)

Při cvičení byla simulována vzniklá mimořádná situace při zajištění dlouhodobého
snížení kvality dodávané pitné vody na správním území ORP Olomouc a ORP
Jeseník.
Krajské cvičení VODA 2016 bylo rozděleno do dvou částí:
-

taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému zaměřené na
zásahy v objektu čistírny odpadních vod Olomouc,

-

štábní cvičení orgánů krizového řízení Olomouckého kraje a obcí s rozšířenou
působností Olomouc a Jeseník.

Do cvičení byly zapojeny složky IZS, orgány veřejné správy a další subjekty:
-

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje
Magistrát města Olomouce
Městská police Olomouc
Krajská hygienická stanice pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci
Fakultní nemocnice Olomouc
Vojenská nemocnice Olomouc
Univerzita Palackého Olomouc
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj
Moravská vodárenská, a.s.
Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
Obec Dolany a Tovéř

-255-

b)

c)

spolupráce složek integrovaného záchranného systému byla dále
prohlubována a rozvíjena v rámci jednání Bezpečnostní rady Olomouckého
kraje.
Bezpečnostní rada se v prvním pololetí 2016 sešla na svých jednáních celkem
třikrát. Při jednání byla vždy projednávána problematika zajištění bezpečnosti
občanů kraje, plnění úkolů jednotlivých složek IZS, spolupráce složek
s vedením Olomouckého kraje, koordinace a příprava na řešení mimořádných
událostí a krizových situací. Důležitými body jednání bezpečnostní rady bylo
především projednání Harmonogramu aktualizace Krizového plánu
Olomouckého kraje, aktualizace Traumatologického plánu Olomouckého
kraje, aktuální bezpečnostní situace na území kraje a Pravidla pro informování
vedení kraje základními složkami IZS. Při společném jednání Krizového štábu
Olomouckého kraje, Krizového štábu města Olomouc a Bezpečnostní rady
Olomouckého kraje v rámci cvičení VODA 2016, bylo projednáno řešení
mimořádné situace v zásobování pitnou vodou na správním území ORP
Olomouc a Jeseník.

Finanční prostředky na podporu složek IZS v prvním pololetí 2016
Příjemce

Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje

Účel výdaje

Částka

síť Krize, individuální dotace na
rekonstrukci vrat na PS Lipník nad
Bečvou, technické zhodnocení
multifunkčního hřiště v Hranicích k
PS

2.215.000 Kč

ad 2) zkvalitnit spolupráci s neziskovými a dobrovolnickými organizacemi, které se
podílejí na odstraňování následků mimořádných událostí nebo krizových situací
Plnění za rok 2013
Místní skupina Českého červeného kříže Olomouc - Řepčín v červnu pomáhala
při odstraňování následků povodní v Čechách. Olomoucký kraj finančně podpořil
daný zásah místní skupiny ČČK částkou ve výši 50.000 Kč. Uvedená místní skupina
za finanční podpory Olomouckého kraje zvyšuje kvalifikaci složek integrovaného
záchranného systému v oblasti zvládání první pomoci. Na tuto činnost Olomoucký
kraj přispěl částkou ve výši 90.000 Kč (významné projekty).
Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc obdržel v roce 2013
příspěvek ve výši 200.000 Kč na uspořádání následujících akcí:
 celokrajské
předání
Zlatých
dárcům z Olomouckého kraje,

křížů

Českého

červeného

kříže

 společenskou akci pro dárce z Olomouckého kraje za 100 odběrů,
 propagaci dárcovství krve, tisk materiálů, jejich distribuci a zveřejnění po
celém Olomouckém kraji,
 ocenění nových dárců krve v Olomouckém kraji – památka na první odběr,
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 příspěvek na ocenění Zlatou medailí J. Jánského.
Olomoucký kraj podporuje činnost Horské služby ČR, oblast Jeseníky, když
obdržela finanční příspěvek ve výši 200.000 Kč na pořízení zdravotnického
a záchranářského vybavení. Mimo výše uvedené finanční prostředky Olomoucký kraj
pravidelně přispívá sborům dobrovolných hasičů na podporu jejich činnosti.
Tabulka – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje určené na
zkvalitnění spolupráce s neziskovými organizacemi:
Příjemce

Účel

Částka

Oblastní spolek ČČK
Olomouc

podpora dárcovství krve v
Olomouckém kraji

200.000 Kč

Horská služba - oblast
Jeseníky

vybavení - zdravotní a záchranné

200.000 Kč

Místní skupina ČČK
Olomouc-Řepčín

spolupráce s obcemi na Mělnicku,
povodně 2013

50.000 Kč

Místní skupina ČČK
Olomouc-Řepčín

kurzy první pomoci

90.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Olomouc

mzdy a potřebné odvody

300.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Jeseník

mzdy a potřebné odvody

70.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Prostějov

mzdy a potřebné odvody

70.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Přerov

mzdy a potřebné odvody

70.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Šumperk

mzdy a potřebné odvody

70.000 Kč

Plnění za rok 2014
V roce 2014 obdržel Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc finanční
příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 300.000 Kč na organizační zajištění
následujících akcí:
a) celokrajské
předání
Zlatých
křížů
Českého
červeného
kříže
dárcům z Olomouckého kraje, které se uskutečnilo dne 29. 5. 2014. Další
předání Zlatých křížů se bude konat dne 30. 9. 2014,
b) společenskou akci pro dárce z Olomouckého kraje za 100 odběrů,
c) propagaci dárcovství krve, tisk materiálů, jejich distribuci a zveřejnění
po celém Olomouckém kraji,
d) ocenění nových dárců krve v Olomouckém kraji – památka na první odběr,
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e) ocenění Zlatou medailí J. Jánského, které se uskutečnilo dne 19. 5. 2014,
f) série kurzů první pomoci pro členy a příslušníky složek integrovaného
záchranného systému v Olomouckém kraji, pracovníky veřejné správy
a veřejnost. Kurzy první pomoci pro veřejnost zdarma probíhají již
od ledna 2014 a jejich termíny jsou zveřejněny na webových stránkách spolku.
Olomoucký kraj ze svého rozpočtu v oblasti humanitární pomoci poskytl finanční
příspěvek v celkové výši 210.00 Kč na pomoc Srbsku, Bosně a Hercegovině,
postihnutými v květnu 2014 ničivými povodněmi.
Dále poskytl Olomoucký kraj na řešení a odstraňování následků mimořádných
událostí - povodní v květnu 2014 finanční podporu v celkové výši 1.422.584 Kč.
Humanitární pomoc Ukrajině byla poskytnuta prostřednictvím Charity ČR
a organizace Člověk v tísni ve výši 150.000 Kč. Na konci roku Rada Olomouckého
kraje rozhodla o poskytnutí humanitární pomoci ve výši 50.000 Kč společnosti Fidcon
na výstavbu studní na Haiti.
Tabulka – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje určené na
řešení a odstraňování následků mimořádných událostí a humanitární pomoc:
Příjemce

Účel

Částka

ADRA o.p.s.

humanitární pomoc Srbsko, Bosna a
Hercegovina

70.000 Kč

Člověk v tísni o.p.s.

humanitární pomoc Srbsko, Bosna a
Hercegovina

70.000 Kč

Charita Česká republika

humanitární pomoc Srbsko, Bosna a
Hercegovina

70.000 Kč

Město Zlaté Hory

řešení následků povodně z května
2014

900.000 Kč

Obec Mikulovice

řešení následků povodně z května
2014

500.000 Kč

Technické služby města písek na plnění protipovodňových
Jeseník
pytlů

4.159 Kč

Šumperská provozní
vodohospodářská
společnost, a.s.

dovoz pitné vody do obce Mikulovice

Člověk v tísni o.p.s.

humanitární pomoc Ukrajině

100.000 Kč

Charita Česká republika humanitární pomoc Ukrajině

50.000 Kč

Fidcon

humanitární pomoc zajištující
výstavbu studní na Haiti

Obec Lipová (okres

Finanční příspěvek na zabezpečení
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18.425 Kč

50.000 Kč
300.000 Kč

Prostějov)

svahu proti sesuvu v obci Lipová,
místní části Seč

Plnění za rok 2015
V roce 2015 vyčlenil Olomoucký kraj na zkvalitnění spolupráce s neziskovými
a dobrovolnickými organizacemi částku ve výši 2.557.000 Kč. Tyto finanční
prostředky byly rozděleny mezi Český červený kříž, Horskou službu ČR a spolky a
pobočné spolky sborů dobrovolných hasičů.
Oblastní spolek Českého červeného kříže Olomouc obdržel finanční příspěvek
z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 300.000 Kč na organizační zajištění
následujících akcí:
a)

celokrajské
předání
Zlatých
dárcům z Olomouckého kraje,

křížů

Českého

červeného

kříže

b)

společenskou akci pro dárce z Olomouckého kraje za 100 odběrů,

c)

propagaci dárcovství krve, tisk materiálů, jejich distribuci a zveřejnění
po celém Olomouckém kraji,

d)

ocenění nových dárců krve v Olomouckém kraji – památka na první odběr,

e)

ocenění Zlatou medailí J. Jánského,

f)

série kurzů první pomoci pro členy a příslušníky složek integrovaného
záchranného systému v Olomouckém kraji, pracovníky veřejné správy
a veřejnost.

Na činnost Horské služby ČR, oblast Jeseníky byl vyčleněn finanční příspěvek ve
výši 200.000 Kč na pořízení zdravotnického a záchranářského vybavení.
Tabulka – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje určené na
zkvalitnění spolupráce s neziskovými organizacemi:
Příjemce

Účel

Částka

Oblastní spolek ČČK
Olomouc

podpora
dárcovství
krve
v
Olomouckém kraji a organizace kurzů
první pomoci pro členy a příslušníky
složek integrovaného záchranného
systému
v
Olomouckém
kraji,
pracovníky veřejné správy a veřejnost

300.000 Kč

Horská služba - oblast
Jeseníky

vybavení - zdravotní a záchranné a na
obnovu výpočetní techniky

200.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Olomouc

Celoroční činnost sdružení, soutěže
a akce pro děti a mládež, mzdy

232.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Jeseník

Celoroční činnost sdružení, soutěže
a akce pro děti a mládež

35.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Prostějov

Celoroční činnost sdružení, soutěže
a akce pro děti a mládež

116.000 Kč
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Okresní sdružení
hasičů ČMS Přerov

Celoroční činnost sdružení, soutěže
a akce pro děti a mládež, mzdy

180.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Šumperk

Celoroční činnost sdružení, soutěže
a akce pro děti a mládež

102.000 Kč

Moravská hasičská
jednota

materiálně technické zajištění akcí,
nákup cen, pohárů, diplomů, pomůcek
a pronájmy prostor pro zajištění akce

75.000 Kč

104 spolků a pobočné
spolky Olomouckého
kraje

akce a projekty v roce 2015 (soutěže,
výstavy, oslavy výročí založení aj.)

1.317.000 Kč

Olomoucký kraj ze svého rozpočtu v oblasti odstraňování následků mimořádných
událostí a humanitární pomoci poskytl finanční příspěvek v celkové výši 185.000 Kč
na pomoc oblastem zasažených vichřicí a přívalovými srážkami v roce 2015.
Tabulka – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje určené na
řešení a odstraňování následků mimořádných událostí a humanitární pomoc:
Příjemce

Účel

Částka

Město Staré Město

úhrada nákladů spojených
s likvidací následků vichřice

100.000 Kč

Obec Šléglov

úhrada nákladů spojených
s likvidací následků vichřice

50.000 Kč

Charita Česká republika

Obnova vybavení domácnosti po
přívalových srážkách

10.000 Kč

Air Force Production
z.s.

Částečná úhrada škod způsobených
živelnou událostí

25.000 Kč

Plnění za I. pololetí 2016
V roce 2016 vyčlenil Olomoucký kraj na zkvalitnění spolupráce s neziskovými a
dobrovolnickými organizacemi částku ve výši 2.687.000 Kč. Tyto finanční prostředky
byly rozděleny mezi Rescue Olomouc, o.s. a další spolky a pobočné spolky sborů
dobrovolných hasičů.
Tabulka – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje určené na
zkvalitnění spolupráce s neziskovými organizacemi:
Příjemce
Rescue Olomouc, o.s.

Účel
Technická podpora provozu pátracích
akcí
záchranných
kynologických
mantrailingových týmů
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Částka
70.000 Kč

Příjemce

Účel

Částka

Okresní sdružení
hasičů ČMS Olomouc

Celoroční činnost sdružení, soutěže
a akce pro děti a mládež, mzdy

253.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Jeseník

Celoroční činnost sdružení, soutěže
a akce pro děti a mládež

98.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Prostějov

Celoroční činnost sdružení, soutěže
a akce pro děti a mládež

66.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Přerov

Celoroční činnost sdružení, soutěže
a akce pro děti a mládež, mzdy

180.000 Kč

Okresní sdružení
hasičů ČMS Šumperk

Celoroční činnost sdružení, soutěže
a akce pro děti a mládež

69.000 Kč

Krajské sdružení hasičů
Celoroční činnost sdružení, mzdy
Olomouckého kraje

135.000 Kč

Krajské sdružení hasičů
soutěže a akce pro děti a mládež
Olomouckého kraje

130.000 Kč

Moravská hasičská
jednota

materiálně technické zajištění akcí,
nákup cen, pohárů, diplomů, pomůcek
a pronájmy prostor pro zajištění akce

Krajské sdružení hasičů Materiálně
technické
Olomouckého kraje
kolektivů mladých hasičů

vybavení

75.000 Kč

500.000 Kč

5 spolků Olomouckého
kraje

Činnost a akce v roce 2016 (výstavy,
pietní akce, spolková činnost)

100.000 Kč

89 spolků a pobočných
spolků hasičů a
dobrovolných hasičů
Olomouckého kraje

Soutěže, výstavy, výročí a akce pro
dospělé a mládež v oblasti požární
ochrany

1.011.000 Kč

ad 3) podporovat obce při zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí
Plnění za rok 2013
Pro rok 2013 byla schválena „Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení,
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje“ (dále jen Pravidla) s podporou ve výši
5.000.000 Kč a nově „Pravidla pro poskytnutí příspěvku obcím na pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje kategorie JPO II a III se státní dotací v letech 2013 – 2016“ (dále
jen Pravidla CAS), když pro rok 2013 byly v rámci těchto nových pravidel pro
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jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu
Olomouckého kraje ve výši 2.000.000 Kč.
Tabulka – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje určené
na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí:
Příjemce

Účel

Částka

173 obcí Olomouckého
kraje

Pravidla

5.000.000 Kč

Město Kojetín

Pravidla CAS

1.000.000 Kč

Obec Petrov nad
Desnou

Pravidla CAS

1.000.000 Kč

Plnění za rok 2014
Na rok 2014 byla schválena „Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení,
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje“ (dále jen Pravidla) ve výši
5.000.000 Kč a nově „Pravidla pro poskytnutí příspěvku obcím na pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje kategorie JPO II a III se státní dotací v letech 2013- 2016“ (dále
jen Pravidla CAS), kdy byly pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí vyčleněné
finanční prostředky ve výši 2.000.000. Kč.
Tabulka – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje určené na
zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí:
Účel

Příjemce

Částka

178 obcí Olomouckého
kraje

Pravidla

5.000.000 Kč

Obec Bouzov

Pravidla CAS

1.000.000 Kč

Obec Olšany u
Prostějova

Pravidla CAS

1.000.000 Kč

Plnění za rok 2015
Pro rok 2015 byla schválena „Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení,
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje“ ve výši 5.000.000 Kč.
Tabulka – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje určené na
zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí:
Příjemce

Účel

189 obcí Olomouckého

Pravidla pro poskytnutí příspěvku na
pořízení, rekonstrukci, opravu požární
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Částka
5.000.000 Kč

techniky a nákup věcného vybavení
jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí Olomouckého kraje

kraje

Plnění za I. pololetí 2016
Pro rok 2016 byla schválena „Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení,
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje“ ve výši 6.000.000 Kč. Dále
Olomoucký kraj schválil „Pravidla na poskytnutí příspěvků na pořízení dopravních
automobilů a zařízení pro jednotky SDH obcí Olomouckého kraje“ ve výši 2.000.000
Kč.
Příjemce

Účel

Částka

Obce Olomouckého
kraje požádaly o dotaci
pro 244 JSDH obcí.
Dotace byla poskytnuta
198 JSDH obcí
Olomouckého kraje.

Pravidla pro poskytnutí příspěvku na
pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení
jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí Olomouckého kraje

6.000.000 Kč

Obce Olomouckého
kraje požádaly pro 20
JSDH

Dotace pro JSDH obcí Olomouckého
kraje na nákup dopravních aut a
zařízení

2.000.000 Kč

ad 4) spolupracovat s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje na zvýšení
bezpečnosti občanů
Plnění za rok 2013
Olomoucký kraj v roce 2013 finančně podpořil činnost Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje částkou ve výši 174.990 Kč na zajištění bezpečnostních akcí,
které mají zkvalitnit informovanost obyvatel v oblasti bezpečnosti. Největší
z uvedených bezpečnostních akcí byl MOTO DEN 2013 na letišti v Přerově.
Tabulka – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje určené
na zajištění spolupráce s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje:
Název akce a datum

Částka

Bezpečnostní prevence při pravicovém
shromáždění v Přerově 1. 5. 2013

70.000 Kč

Bezpečnostně preventivní akce MOTO
DEN 11. 5. 2013 letiště Přerov

25.000 Kč

Den policie 18. 6. 2013 Horní náměstí v
Olomouci

79.990 Kč
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Bezpečnostní rada Olomouckého kraje projednala v roce 2013 materiály týkající se
bezpečnostní situace v kraji. Na zasedání dne 23. 9. 2013 projednala materiál
s názvem „Roční zpráva o činnosti a připravenosti Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje a vývoj kriminality a dopravní nehodovosti na území
Olomouckého kraje za rok 2012“ a zároveň projednala „Vývoj kriminality, dopravní
nehodovosti a početních stavů příslušníků PČR na území Olomouckého kraje za
1. pololetí roku 2013“. Dne 26. 11. 2013 projednala bezpečnostní rada „Aktuální
bezpečnostní situaci na území Olomouckého kraje v roce 2013“. Dále bylo
v uvedeném období na jednotlivých územních odborech Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje provedeno celkem 112 dopravně bezpečnostních akcí (16 –
územní odbor Jeseník, 37 – územní odbor Olomouc, 23 – územní odbor Prostějov,
14 – územní odbor Přerov 22 - územní Šumperk).
Plnění za rok 2014
Olomoucký kraj v roce 2014 spolupracoval s Krajským ředitelstvím policie
Olomouckého kraje na materiálu, který se týkal aktivace součinnostních opatření na
vybraných pozemních hraničních přechodech České republiky pro případ vzniku
události podléhající Mezinárodní, zdravotnickým předpisům při zamezování
mezinárodního šíření vysoce nakažlivých nemocí s potenciálním ohrožením
veřejného zdraví. Bezpečnostní rada Olomouckého kraje se na konci roku zabývala
otázkou bezpečnosti obyvatel ve městě Šternberk.
Plnění za rok 2015
V rámci spolupráce mezi Olomouckým krajem a Krajským ředitelstvím policie
Olomouckého kraje byl stanoven postup řešení Migrační vlny velkého rozsahu (viz
činnost Bezpečnostní rady Olomouckého kraje).
Plnění za I. pololetí 2016
V rámci jednání Bezpečnostní rady Olomouckého kraje v I. pololetí roku 2016 byla
projednávána:
1) Aktuální bezpečnostní situace na území Olomouckého kraje
2) Roční zpráva o činnosti a připravenosti Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje, vývoj kriminality a dopravní nehodovosti.
ad 5) v součinnosti s Ministerstvem obrany ČR řešit situaci dislokace vojsk, cíleně si
udržet informovanost pro včasnou a adekvátní reakci ze strany Olomouckého kraje
a minimalizovat tak negativní dopady na Olomoucký kraj
Plnění za rok 2013
Informace o záměrech ministerstva obrany a harmonogram plnění reorganizačních
a redislokačních úkolů v posádce Olomouc byli oficiálně krajské samosprávě
poskytnuty až v době, kdy již byla jednotlivá konkrétní opatření v realizaci.
I přes negativní stanovisko Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc
a statutárního města Přerov, realizovalo Ministerstvo obrany ČR ve druhé polovině
roku 2013 naplánovaná reorganizační opatření v posádkách Olomouc i Přerov.
K 31. 10. 2013 bylo zrušeno Velitelství společných sil AČR v Olomouci a místo něho
vytvořeno malé Velitelství pozemních sil v Praze. V souvislosti se zrušením Velitelství
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jsou k 31. 12. 2013 zrušeny i další útvary a zařízení patřící do podpůrného kompletu
Velitelství společných sil v posádce Olomouc.
Ke stejnému termínu 31. 12. 2013 je ukončena činnost vrtulníkové základny
v posádce Přerov a vrtulníková jednotka přestěhována na základnu Náměšť nad
Oslavou.
K 30. 11. 2013 byl také zrušen vojenský záchranný útvar – samostatná záchranná
rota Olomouc. Část sil a prostředků tohoto zrušeného útvaru byla začleněna
do struktury 153. ženijního praporu Olomouc. Podle vyjádření zástupců ministerstva
obrany tak budou zachovány schopnosti a kapacity určené k ochraně a pomoci
obyvatelstvu v krizových situacích. Reálnost této představy MO ukáže až praktická
zkušenost při řešení mimořádných událostí na území kraje.
Celkově bylo uvedenými opatřeními v rámci Olomouckého kraje zrušeno
přibližně 1.500 tabulkových míst pro vojáky z povolání a občanské
zaměstnance vojenské správy.
Plnění za rok 2014
V průběhu 1. pololetí 2014 nebyly v rámci Olomouckého kraje realizovány
organizační a dislokační změny útvarů Armády České republiky. V návaznosti na
Armádou ČR plánované uvolňování a předávání opuštěných vojenských objektů
v rámci posádky Olomouc Olomoucký kraj řeší možné převzetí a využití objektu
Hanáckých kasáren.
Poznámka:
V této oblasti není již prakticky co naplňovat. Všechny připravované kroky Armády
ČR byly v loňském roce na území našeho kraje realizovány.
Plnění za rok 2015
Ve druhém pololetí roku 2015 bylo v posádce Lipník nad Bečvou vytvořeno
organizační jádro nově vznikajícího 143. zásobovací praporu, patřícího do
podřízenosti 14. pluku logistické podpory Pardubice. Tímto krokem dochází, po
předchozím neustálém snižování přítomnosti Armády ČR v Olomouckém kraji, ke
zvýšení počtu vojenských útvarů a zařízení na území kraje. Ve městě Lipník nad
Bečvou tak dojde v průběhu roku 2016 k vytvoření plnohodnotného vojenského
útvaru, který přinese prospěch nejen městu Lipník nad Bečvou, ale v širším měřítku
i Olomouckému kraji. Dílčím způsobem jsou tímto krokem omezovány negativní
dopady předchozích organizačních a dislokačních změn v rámci AČR, při kterých
byla značná část vojáků z povolání žijících a pracujících v Olomouckém kraji re
dislokována do vojenských útvarů mimo kraj nebo propuštěna a nyní se vrací zpět.
Plnění za I. pololetí 2016
V prvním pololetí roku 2016 došlo k vytvoření 143. zásobovacího praporu v posádce
Lipník nad Bečvou. Vojenský útvar bude postupně naplňován personálem, technikou
a materiálem tak, aby dosáhl operačních schopností v roce 2017.
V dubnu 2016 rozhodla vláda České republiky o vytvoření průmyslové zóny
v Přerově – Bochoři, a to se zachováním stávajícího letiště, které Armáda ČR hodlá
i nadále vést jako záložní letiště. S konečnou platností tak byly odloženy původní
záměry AČR Bochořské letiště úplně opustit a zrušit.
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ad 6) prosazovat realizaci preventivních opatření před povodněmi v ohrožených
oblastech kraje
Plnění za rok 2013
Po povodních v roce 2010 byla na zasedání hejtmanů právě v Olomouci přijata výzva
hejtmanů moravských krajů na Vládu České republiky, Parlament České republiky
a politické strany k řešení situace nejen po povodních 2010, ale i k povodňové
ochraně České republiky, tzv. „Olomoucká výzva.“ Obsahem této „Olomoucké
výzvy“ jsou konkrétní návrhy na řešení problematiky protipovodňové ochrany na
území České republiky. Například se jedná o požadavek:
 na vytvoření finančního rámce pro financování protipovodňových opatření
a jeho stabilizaci pro následující roky,
 na legislativní změny zjednodušující a upřesňující možnosti urychlení výstavby
protipovodňových opatření
 posílení financování složek IZS, zejména hasičů včetně výstroje, výzbroje
(techniky) dobrovolných hasičů atd.
Velmi úzká a intenzivní spolupráce s cílem dosáhnout výraznějšího posunu
v realizaci opatření v oblasti protipovodňové ochrany byla navázána zejména se
státními podniky Povodí Moravy a Povodí Odry, které zabezpečují správu
vodohospodářsky významných vodních toků v našem kraji. Zástupci Olomouckého
kraje se průběžně setkávají se zástupci těchto správců vodních toků za účelem
společného
řešení problémů
vzniklých při
přípravě
a
realizaci
protipovodňových opatření na území kraje. Zastupitelstvo Olomouckého kraje
je na svých zasedáních průběžně informováno o realizaci a přípravě
protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje zejména suché
nádrže poldr Teplice.
Co se týká financování protipovodňových opatření, tak rok 2013 je v tomto ohledu
specifický tím, že možnost zabezpečení finančních zdrojů ze státního rozpočtu
na financování protipovodňových opatření v letech 2007 – 2013 v rámci II. etapy
„Programu prevence před povodněmi“ končí a všechny financované akce musí být
dokončeny do konce roku 2013. Skutečnost, že pravidla pro následnou III. etapu
realizace protipovodňových opatření nebyla v průběhu roku 2013 známa, velice
omezuje jejich přípravu.
Některá z navržených protipovodňových opatření je složité zahájit, jejich výstavbu
často komplikuje navýšení odhadovaných realizačních nákladů, získání územního
rozhodnutí, nesouhlas a nesplnitelné požadavky vlastníků dotčených pozemků.
Akce připravované k realizaci od roku 2014, a to z další III. etapy programu
Prevence před povodněmi
a) Akce připravované v povodí horní Moravy (povodí Moravy bez povodí Bečvy)
 Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B
Poznámka:
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa B úpravu koryta vodního toku
Morava v celkové délce 2,86 km. Začíná nad soutokem Moravy s Mlýnským
potokem km 233,230 a končí nad mostem Komenského v km 235, 089.
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Celkové náklady:

880.000 tis. Kč

Dotace:

836.000 tis. Kč

Je zpracovaná dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“) a v únoru 2009
bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci 13. 03. 2009 a byla
zpracována dokumentace ke stavebnímu řízení. Na akci byla vydána i stavební
povolení, která již nabyla právní moci (celkem jsou 4).
Akce je velmi náročná na přípravu i realizaci. Oproti projednanému
a schválenému investičnímu záměru s odhadem celkových nákladů 560 mil. Kč,
je propočet nákladů dle DÚR 880 mil. Kč. Mimo jiné z důvodu vysokých nákladů
na vyvolané investice (2 mosty, přeložky inženýrských sítí, provizorní most
a lávky tvoří více než 30 % celkových nákladů).
S ohledem na lhůty realizace (min. 3 roky) a nutnost zahájení stavby
až po dokončení II. etapy A, se předpokládá zahájení v roce 2014.
 Merta, poldr Sobotín
Významné protipovodňové opatření v povodí Desné s významem především pro
obce Petrov nad Desnou, Rapotín a Vikýřovice.
V roce 2009 zadalo Povodí Moravy, s.p. studii poldru Sobotín na řece Mertě jako
významného protipovodňového opatření v povodí Desné. Ve spolupráci
s Pozemkovým úřadem v Šumperku byly v rámci již dokončené pozemkové
úpravě vyřešeny potřebné pozemky.
V roce 2011 bylo provedeno zaměření celé lokality a průzkumné vrty v místech
budoucí hráze. Snahou bude získání dotace ze Státního fondu životního prostředí
ČR (dále jen „SFŽP“) a v případě nezdaru na SFŽP bude akce realizována
v rámci další etapy programu Prevence před povodněmi.
 Protipovodňová ochrana Desná, Rapotín, Vikýřovice, Petrov nad Desnou
Jedná se o přírodě blízké protipovodňové opatření na toku Desná km 14,23116,620, v k.ú. Vikýřovice-Rapotín – Petrov nad Desnou.
Základním přírodě blízkým prvkem navrhovaného protipovodňového opatření
v úseku od jezu v km 14,231 až most v km 16,620 je vybudování
2 revitalizačních ramen souběžných s tokem Desné, které budou převádět část
povodňového průtoku, a tím dojde k výraznému snížení hladiny v toku Desné
v těchto obcích. Zásahy do vlastního koryta Desné budou tímto opatřením
minimalizovány na výstavbu bereme proměnné šířky a doplňujícího ohrázování.
Je zpracován projekt pro územní rozhodnutí a podaná žádost o financování
na SFŽP. Při přípravě i realizaci se předpokládá součinnost všech tří obcí
a Povodí Moravy, s.p.
 Morava, Litovel - protipovodňová opatření, I. etapa
Celkové náklady:

480.000 tis. Kč

Dotace:

456.000 tis. Kč

Je zpracovaná DÚR. V listopadu 2008 bylo zahájeno projednávání s dotčenými
orgány a vlastníky pozemků, dosud se podařilo získat souhlas 60 % vlastníků
(nezájem a neochota vlastníků pozemků k jednání o podmínkách záboru
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pozemků, nepřijatelné cenové požadavky, požadavky na odkup celých pozemků
apod.).
Získání územního rozhodnutí neumožňují kromě nesouhlasu a nesplnitelných
požadavků vlastníků pozemků také neschválené územní plány města Litovel
a obce Červenka.
Dne 25.10.2011 proběhlo veřejné projednání návrhu protipovodňové ochrany
Litovle a seznámení občanů ze strany Povodí Moravy, s.p. a města se stavem
a problémy přípravy.
Po dohodě s městem Litovel byla z této I. etapy vyčleněna ucelená část, která
řeší opatření podél řeky Moravy a elektrárenského náhonu – tzv. „0. etapa“. Cílem
bylo urychlit přípravu a projednání a začít s realizací alespoň touto „0. etapou“, na
kterou bylo v květnu 2012 vydáno samostatné územní rozhodnutí. I u této dílčí
etapy se však objevily nesouhlasy občanů a vlastníků okolních nemovitostí.
Pokračování projektové přípravy bude záležet na dalším přístupu vlastníků
nemovitostí, se kterými v této fázi jedná město.
 Morava, Dolní Bohdíkov - hráz LB
Celkové náklady:

85.000 tis. Kč

Dotace:

82.500 tis. Kč

Je rozpracovaná DÚR a projednávají se souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
Současný stav projednávání: z celkových 100 vlastníků dosud bylo obdrženo
v osmi případech záporné stanovisko, u čtyř je neznámý pobyt, v pěti případech
není vyřízeno dědictví. S ohledem na odmítavý postoj několika vlastníků investor
opakovaně požádal obec o projednání tohoto stavu v zastupitelstvu obce
a o pomoc při jednání s vlastníky pozemků. Starosta obce přislíbil projednání
s problémovými vlastníky a požádal o prodloužení termínů. Dosud nebylo
v jednání s vlastníky dosaženo žádného výrazného pokroku. Z tohoto důvodu
dokončení do 30. 06. 2013 není reálné.
b) Akce připravované akce v povodí Bečvy – vyplývající z koncepční studie Pobečví
 Aktuální stav přípravy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy,
včetně suché nádrže Teplice
Usnesení Vlády ČR č. 259 ze dne 13. 4. 2011 bylo mimo jiné uloženo ministru
zemědělství:
 ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministrem dopravy zajistit do
31. 12. 2011 posouzení koncepční protipovodňové ochrany v povodí řeky
Bečvy, a to vypracováním studie proveditelnosti protipovodňové ochrany
v povodí této řeky
Zadavatel studie, firma Povodí Moravy, s. p., prezentoval konečnou
podobu výše uvedené studie na zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaném dne 16. 12. 2011.
 aktualizovat do 31. 03. 2012 investiční záměr protipovodňového opatření –
suchá nádrž Teplice
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Zadavatel aktualizace investičního záměru, firma Povodí Moravy, s. p.,
prezentoval investiční záměr na zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaném dne 27. 4. 2012.
 ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministrem financí předložit
vládě k projednání materiál s identifikací finančních prostředků na přípravu a
realizaci opatření uvedených v bodu A) a bodu B), včetně návrhu na jejich
zabezpečení, a to do 31. 5. 2012
Výše uvedený materiál byl předložen a projednán na zasedání Vlády České
republiky konaném dne 13. 06. 2012. Vláda České republiky pak usnesením
č. 418:
 schválila zahájení přípravy a realizace řešení protipovodňové ochrany
v povodí řeky Bečvy pomocí technických a přírodě blízkých opatření včetně
suché nádrže Teplice,
 uložila ministru zemědělství:
 zajistit financování přípravy a realizace technických opatření v rámci
protipovodňové ochrany z plánovaného programu Prevence před
povodněmi III,


neprodleně zajistit zahájení přípravných prací navrhovaných
technických a přírodě blízkých opatření v rámci protipovodňové
ochrany, a to z vlastních zdrojů investora (podniku Povodí Moravy, s.p.)
podle jeho finančních možností.

Cílem vládou schváleného materiálu je urychlit realizaci významných prvků na
ochranu před povodněmi v povodí řeky Bečvy, které obsáhnou technická i přírodě
blízká opatření včetně významné retence povodňových průtoků v suché nádrži
Teplice, což by zajistilo ochranu před úrovní povodní z roku 1997 (tj. povodeň
s více než 100letou pravděpodobností výskytu).
Realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy je rozdělena
do dvou etap. (viz. Příloha č. 2) V 1. etapě budou realizována protipovodňová
opatření, která zajistí ochranu zájmového území na Q50. Ve 2. etapě budou
realizována protipovodňová opatření, která zajistí ochranu daného území
na úroveň povodně z roku 1997 (tj. > Q100). Přípravná fáze 2. etapy bude
probíhat souběžně s 1. etapou počínaje rokem 2013. Při realizaci obou etap
budou vhodně kombinována technická a přírodě blízká opatření. Pro skutečně
efektivní protipovodňovou ochranu osídlených lokalit mají zásadní význam
technické prvky. Přírodě blízká opatření (často orientovaná do polohy
kompenzačních opatření za určitá narušení vodních útvarů technickými
opatřeními) mají význam doplňkový anebo jsou funkční pro „malé“ povodňové
situace (obvykle do Q20).
Celkové náklady na přípravu a realizaci protipovodňové ochrany v povodí řeky
Bečvy se předpokládají ve výši cca 5,8 mld. Kč. Pro přípravu a realizaci přírodě
blízkých opatření v rámci plánovaného protipovodňového opatření se předpokládá
využití finančních prostředků z Evropské unie. Popsané komplexní řešení po celkové
realizaci představuje zajištění ochrany pro více jak 110 tis. obyvatel a zabrání
škodám na majetku za cca 6 mld. Kč, a to při výskytu jediné povodně z úrovně roku
1997 (tj. > Q100).

-269-

Souhrnná tabulka technických a přírodě blízkých opatření
Předpokládané náklady na
realizaci v mld. Kč
2,014
3,832
5,846

Protipovodňové opatření
I. etapa
II. etapa
Celkem
Realizace 1. etapy

Jedná se o soubor reálně proveditelných technických protipovodňových opatření,
které zajistí v zájmovém území převedení průtoků v rozmezí 650 - 750 m3/s
(tj. cca Q50), vhodně doplněný o přírodě blízká opatření.
Náklady na realizaci 1. etapy se předpokládají ve výši cca 1,908 mld. Kč. Náklady na
projektové a průzkumné práce (projektová dokumentace, geologické vrty atd.)
cca 106,0 mil. Kč.
Souhrnná tabulka technických a přírodě blízkých opatření – 1. etapa
Předpokládaný
termín
výstavby

Protipovodňové opatření
Technická opatření
Císařov – 0.03 výstavba zemní hráze
Rokytnice – 0.03 výstavba zemní hráze
Přerov – 1P/01 PPO rozvodny Dluhonice
Přerov – 1L/06 PPO ČOV
Přerov – 1P/02 zvýšení zemní hráze
Přerov – 1/30 odtěžení pravobřežní bermy
Přerov – 1L/07 betonová ochranná zeď
Přerov – 1L/08 – ochranná stěna mezi mosty
Přerov – 1P/04 – ochranná stěna mezi mosty
Přerov – 1/31 – odstranění pilířů starého jezu
Přerov – 1/41 – prohloubení profilu
železničního mostu
Přerov – 1L/11 – ochranná opatření u tenisu
Přerov – 2/40 - Záchytný profil nad Přerovem
Přerov – 2/41 – Příjezdová komunikace
k záchytnému profilu
Lipník nad Bečvou – 3P/01 – ochranná hráz
Týn nad Bečvou – 4L/01 – ochranná hráz
Hranice – 5P/01 – Rybáře u Hranic –
ochranná hráz
Hranice – 5/20 – zkapacitnění jezu
Hranice – 5L/10 – zvýšení ochranné hráze u
parku, 5P/06 – ochranná stěna ul. Kropáčova,
5P/07 – ochranná hráz, 5P/08 – ochranná
stěna u silnice I/35
Teplice – 5L/11 – ochranná stěna a mobilní
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Předpokládané
náklady na
realizaci v mil.
Kč

2014 - 2015
2013 - 2014
2014 - 2015
2014 - 2015
2014 - 2015
2014 - 2015
2014
2013 - 2014
2013 - 2014
2013 - 2014
2014 - 2015

11,4
3,6
3,0
17,9
85,6
46,2
86,9
17,6
26,4
10,6

2014 - 2015
2014

11,00
10,2

72,6

8,9

2014
2013 - 2014
2013
2014 - 2015

64,3
51,4

2013 - 2014

220,0

2013 - 2014
2014

6,8

35,6
17,0

hrazení
Troubky – PPO obce prstencovým
ohrázováním
Celkem technická opatření
Přírodě blízká opatření
Bečva pod Přerovem (ř. km 7,540 – 11,455)
Bečva u Oseku (ř. km 21,730 – 24,730)
Bečva u Familie (ř. km 30,320 – 33,460)
Celkem přírodě blízká opatření
Celkem I. Etapa

1)

341,0
1 148,0

2)
476,0
143,0
141,0
760,0
1 908,0

Poznámka:
ad 1) V současné době je hotová dokumentace pro územní rozhodnutí. Obec
Troubky nesouhlasí s koncepcí a navrhuje vlastní varianty – Studie „Troubky –
protipovodňová ochrana“ (zpracovatel Sweco Hydroprojekt, a.s., 2013).
V současnosti probíhá projednávání této studie.
ad 2) Kompletní realizovatelnost opatření bude závislá (a zřejmě neoddělitelná) od
časové součinnosti se souvisejícími velkými stavebními akcemi v lokalitě.
Realizace 2. etapy
Studií proveditelnosti bylo v několika kritických profilech prokázáno, že zajištění
průtočnosti již není možné dále zvýšit nad hodnotu Q50, pokud se nemá masivně
zasahovat do zástavby měst a obcí nebo do koryta a trasy vodního toku. Z toho
vyplývá jednoznačný závěr, že pro další zvýšení úrovně protipovodňové ochrany
daného území na hodnotu Q100 nebo na úroveň povodně z roku 1997 (tj. > Q100) je
nutné zajistit nad Teplicemi vytvoření retenčního prostoru – poldru Teplice.
Přírodě blízká opatření - revitalizace toku v zátopě plánovaného poldru Teplice nad
Bečvou v odhadované délce 6 km.
Souhrnná tabulka technických a přírodě blízkých opatření – 2. etapa

Předpokládaný
termín
výstavby

Protipovodňové opatření
Technická opatření
Poldr Teplice
Přírodě blízká opatření
Revitalizace toku v zátopě plánovaného
poldru Teplice (bez nákladů na výkup
pozemků)
Celkem II. etapa

2018 - 2021

Předpokládané
náklady na
realizaci v mld. Kč
2,700

0,180
2,880

Náklady na realizaci 2. etapy se předpokládají ve výši cca 2,88 mld. Kč. Náklady na
projektové a průzkumné práce (dokumentace pro stavební povolení, geologické vrty
atd.) u plánované suché nádrže Teplice se předpokládají ve výši 124,3 mil. Kč
(z toho na projektové práce 61,3 mil. Kč a na průzkumné práce 63 mil. Kč). Náklady
na majetkoprávní vypořádání a vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu
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se předpokládají ve výši 780 mil. Kč a náklady na inženýrskou a kompletační činnost
se předpokládají ve výši 47,4 mil. Kč.
Plnění za rok 2014
Ministerstvo zemědělství ČR schválilo a dne 6. června 2014 v Olomouci představilo
program a pravidla třetí etapy Programu prevence před povodněmi na období 2014 –
2019. Na základě těchto pravidel může nyní pokračovat projektová příprava
připravovaných protipovodňových akcí. Příprava řady akcí je komplikována nejen
technickými, ale i majetkoprávními problémy.
V rámci Olomouckého kraje je v oblasti protipovodňové ochrany pokračování
v realizaci protipovodňové ochrany Olomouce. V roce 2013 byla dokončena 2A etapa
a v současné době připravena je navazující etapa 2B, která bude řešit ochranu
centra Olomouce. Na tuto etapu je vydáno stavební povolení a předpokládaný termín
zahájení je začátek roku 2016. Bude se jednat o jednu z největších protipovodňových
staveb v Olomouckém kraji.
Další prioritou Olomouckého kraje je pokračování v projektové přípravě a následné
realizaci protipovodňových opatření v Pobečví v souladu se schválenou koncepcí
a Usnesením vlády ČR č. 418 ze dne 13. 6. 2012.

Plnění za rok 2015
V roce 2015 omezila možnost přípravy jednotlivých akcí skutečnost, že Pravidla pro
poskytování dotací z programu 129 260 – Podpora prevence před povodněmi III,
který navazuje na I. a II. etapu programu prevence před povodněmi realizované v
letech 2002-2007 a 2007-2014 byla schválena teprve 29. 5. 2014. Z tohoto důvodu
byla v roce 2015 teprve připravována dokumentace na realizaci jednotlivých opatření.
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Akce

Merta, poldr Sobotín
Celkem podprogram 129 264
Bečva, Hranice na Moravě zkapacitnění jezu
Bečva, Hranice na Moravě,
PPO města
Bečva, Lipník nad Bečvou PPO města
Bečva, PPO města Přerov,
nábřeží E. Beneše
Bečva, PPO města Přerov,
nábřeží Kazeto
Celkem podprogram 129 265

Termín
zpracování
Termín
RN (tis. Kč)
Termín
DSP a DPS možného
aktualizace zpracování
nebo
zahájení
2014
DUR
dopracování
stavby
jen DPS
168.930 srpen 15
květen 16
leden 17
168.930
278.290

77.741
17.403
10.691

hotovo

červenec 15

březen 16

hotovo

červenec 15

leden 16

hotovo

hotovo

červen 15

hotovo

hotovo

březen 16

384.125

Zástupci Olomouckého kraje se aktivně zúčastnili jednání ke stavu přípravy
a realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy, které svolalo
Ministerstvo zemědělství ČR. Výsledky tohoto jednání pak byly zohledněny
v materiálu, na základě kterého Vláda ČR usnesením č. 524 ze dne 01. 07. 2015 ke
Zprávě stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy
schválila pokračování přípravy a realizace řešení protipovodňových opatření v povodí
řeky Bečvy pomocí technických a přírodě blízkých opatření. Vlastní realizace bude
probíhat v letech 2015 – 2022. Financování opatření bude zajištěno z programu
Podpora prevence před povodněmi III a z Operačního programu Životní prostředí.
Zástupci Olomouckého kraje se rovněž aktivně podíleli na hledání řešení způsobu
finančního zajištění realizace akce „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity - etapy
II. B“, která je součástí komplexní protipovodňové ochrany města Olomouce.
Etapa II. B je největší akcí, kterou Povodí Moravy ve spolupráci se statutárním
městem Olomouc a Olomouckým krajem v současné době připravuje. Komplex
staveb za téměř miliardu korun se týká prostoru od mostu Komenského přes most
na Masarykově třídě až téměř po soutok Moravy s Bystřicí. Na realizaci této akce se
bude Olomoucký kraj finančně podílet z důvodu nutnosti nového přemostění vodního
toku Morava v ulici Komenského náhradou za stávající nekapacitní most, který je ve
vlastnictví Olomouckého kraje a ve správě Správy silnic Olomouckého kraje.
Vláda ČR v prosinci 2015 schválila Plány pro zvládání povodňových rizik v povodí
Dunaje a Odry. Obsahem těchto plánů je seznam nově navrhovaných opatření
k eliminaci povodňových situací na území kraje včetně stanovení nákladů na realizaci
a priorit.
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Plnění za I. pololetí 2016
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání konaném dne 24. 6. 2016
schválilo Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu, Plán dílčího povodí Dyje a Plán
dílčího povodí Odry, pro územní působnost Olomouckého kraje. Součástí
jednotlivých plánů dílčích povodí jsou i programy opatření na povrchových
podzemních vodách, jejichž realizace přispěje k dosažení cílů ochrany vod. Potřebná
opatření jsou v plánech povodí uvedena prostřednictvím listů opatření
v kategorii A – konkrétní lokalizace opatření, B – nelze přesně lokalizovat, C - řešení
obecného problému.
V případě protipovodňových opatření se jedná o:
1. „Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech s významným
povodňovým rizikem“.
Tyto opatření se dělí na preventivní (zamezení umístění a rozšíření zranitelných
stavů a aktivit v ohroženém území), ochranná (přírodě blízká nebo technická
opatření).
Náklady
(mil. Kč)

ID VÚ

ORP

Typ listu
opatření

-

dílčí povodí

-

B

-

dílčí povodí

-

B

-

dílčí povodí

-

B

278,3

MOV_0820

Hranice

A

3690,0

MOV_0790

Hranice

A

162,2

MOV_0810

Hranice

A

77,8

MOV_0820

Lipník nad
Bečvou

A

464,0

MOV_2530

Litovel

A

20,0

MOV_0400 Mohelnice

A

957,0

MOV_2530

Olomouc

A

-

MOV_2530

Olomouc

A

12,6

MOV_0830

Přerov

A

26,0

MOV_0830

Přerov

A

128,5

MOV_0830

Přerov

A

5,0

MOV_0830

Přerov

A

MOV217017 Bečva, Troubky - ochranné hráze

404,0

MOV_0830

Přerov

A

MOV217027 Desná, poldry nad Velkými Losinami

524,0

MOV_0100

Šumperk

A

MOV217003 Merta, poldr Sobotín

168,9

MOV_0110

Šumperk

A

ID opatření

Název opatření

Správné postupy v oblasti ochrany
DYJ218501 před povodněmi a negativním účinkem
sucha
Správné postupy v oblasti ochrany
MOV218501 před povodněmi a negativním účinkem
sucha
HOD217701 Záplavová území (OD130143)
Bečva, Hranice na Moravě MOV217013
zkapacitnění jezu a PPO města
Bečva, vodní dílo Skalička
MOV217011
(MO130128)
Velička (do Bečvy), Suchá nádrž
MOV217012
Lhotka (Hranice)
Bečva, Lipník nad Bečvou - PPO
MOV217014
města
Morava, Litovel - PPO 1. etapa
MOV217006
(MO130101)
Třebůvka, Protipovodňová opatření v
MOV217005
lokalitě Loštice
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity
MOV217007
koryta II. etapa B (MO130109)
Morava, Olomouc - zvýšení kapacity
MOV217008
koryta III. etapa (MO130115)
Bečva, Přerov - PPO nad jezem MOV217016
1L/08 Kazeto
Bečva, Přerov - PPO nad jezem MOV217015
1P/04 Nábřeží E. Beneše
Bečva, Přerov - protipovodňová
MOV217025
ochrana města nad jezem (MO130121)
MOV217018 Bečva, Rokytnice - PPO obce
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ID opatření
MOV217002

Název opatření

Náklady
(mil. Kč)

ID VÚ

ORP

Typ listu
opatření

464,0

MOV_0100,
MOV_0170

Šumperk

A

PPO Desná, Šumperk – Kouty nad
Desnou

2. „Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v oblastech mimo oblasti
s významným povodňovým rizikem“
ID opatření

Název opatření

DYJ218503

Krajinné plánování, přírodě blízká protipovodňová
opatření
Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi
a negativním účinkem sucha
Správné postupy v oblasti ochrany před povodněmi
a negativním účinkem sucha
Studie odtokových poměrů,
studie proveditelnosti opatření na ochranu před
povodněmi
pro drobné vodní toky
Záplavová území

MOV218503

Záplavová území

HOD218702
DYJ218501
MOV218501
HOD218701

MOV218017

Bečva, Teplice - PPO nábřeží u lázní
Drahotušský (Uhřínovský) potok,úprava
MOV218016 toku,opevnění,zkapacitnění,Drahotuše
(MO130157)
MOV218018 Ludina, lapač splavenin v km 12,000
Javornický potok, Javorník - směrová a výšková
HOD218009/22
stabilizace koryta
Lesní potok, Mikulovice - zkapacitnění, zvýšení
HOD218009/17
retence
Ondřejovický potok, Mikulovice - směrová a
HOD218009/24
výšková stabilizace koryta
HOD218008
MOV218011
MOV218022
MOV218024
MOV218019

Vidnavka, Kobylá n/V - zkapacitnění a úprava toku
Beroňka, Velký Týnec, - zkapacitnění vodního toku
a poldr Beroňka (MO130176, MO130183)
Pačlavický potok; 3 poldry, zkapacitnění koryta;
Koválovice, Osíčany (MO130181)
PPO Nezamyslice

Náklady
(mil. Kč)

ID VÚ

ORP

Typ listu
opatření

-

HOD_0050,
HOD_0060

-

B

-

dílčí povodí

-

B

-

dílčí povodí

-

B

-

B

-

B

-

B

-

HOD_1060,
HOD_1070,
HOD_1080,
HOD_1090
dílčí povodí

-

dílčí povodí

-

19,0

MOV_0820

Hranice

A

6,1

MOV_0820

Hranice

A

4,1

MOV_0820

Hranice

A

HOD_0980

Jeseník

A

HOD_1090

Jeseník

A

HOD_1080

Jeseník

A

HOD_1030

Jeseník

A

7,0

MOV_2530

Olomouc

A

18,7

MOV_1020

Prostějov

A

14,3

MOV_1060

Prostějov

A

MOV_0915_J

Prostějov

A

27,0

MOV_1060

Prostějov

A

MOV218025

VD Plumlov - rekonstrukce spodní výpusti
Žlebůvka, poldr Hruška, Němčice n/Hanou
(MO130175)
Líšná, protipovodňová ochrana obce

22,0

MOV_1090

Přerov

A

MOV218009

Lipinský potok, k.ú. Šternberk, přehrážka

2,0

MOV_0460

Šternberk

A

MOV218002

Zlatý potok, k.ú. Řídeč

16,0

MOV_0260

Šternberk

A

MOV218008

Libinský potok, k.ú. Horní Libina

47,0

MOV_0430

Šumperk

A

MOV218010

Oskava, Uničov - PPO města (MO130127)

38,0

MOV_0470

Uničov

A

MOV218003

Bušínovský potok, k.ú. Lupěné, přehrážka

3,0

MOV_0260

Zábřeh

A

MOV218001

Jedelský potok, k.ú. Jedlí

18,0

MOV_0250

Zábřeh

A

MOV218006

Loučka, k.ú. Brníčko, poldr

15,2

MOV_0280

Zábřeh

A

MOV218007

Loučka, k.ú. Dlouhomilov, poldr

23,5

MOV_0280

Zábřeh

A

MOV218005

Loučka, k.ú. Lesnice, poldr

27,9

MOV_0280

Zábřeh

A

MOV218023
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Uvedení jmenovitých opatření v programech opatření plánů dílčích povodí je
podmínkou pro možnost podání žádosti a čerpání dotace z Operačního programu
Životní prostředí.
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