PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE

V programovém prohlášení vytyčuje Rada Olomouckého kraje, složená ze zástupců koalice
volebních stran PIRÁTI a STAROSTOVÉ, Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP
09, Strana zelených, ProOlomouc) a Občanská demokratická strana, základní směřování své
činnosti na období ohraničené krajskými volbami 2020 až 2024.
Koaliční strany se zavazují usilovat o všestranný rozvoj Olomouckého kraje a budou usilovat
o rovnoměrnou podporu všech částí kraje. Zaměří se zejména na zlepšení finanční situace
kraje, podporu podnikání a cestovního ruchu, rozvoj dopravní infrastruktury, ochranu
životního prostředí, podporu venkova, rozvoj školství, modernizaci zdravotnictví, rozvoj
sociálních služeb, podporu kultury, sportu a spolkového života i digitalizaci veřejné správy.
Koaliční strany budou rovněž aktivně bojovat proti zbytečné byrokracii, klientelismu a korupci.
Podpoří transparentnost krajské správy i její vstřícnost k občanům.

Finance a řízení kraje
●

●

●
●

●
●
●

●

Zaměříme se na snižování zadluženosti kraje. Úvěry jsou opodstatněné pro financování
významných rozvojových projektů Olomouckého kraje s akcentem na projekty
spolufinancované z externích zdrojů.
Zavedeme úsporná opatření v provozních nákladech pro udržení investic kraje. Provedeme
analýzu efektivity provozu krajského úřadu, jehož převážná část je umístěna v nájemních
prostorách.
Zpracujeme a zveřejníme dlouhodobý plán klíčových investičních projektů kraje.
Zjednodušíme administraci krajských dotací. Krajské dotace budeme rozdělovat
transparentně a podle reálných a objektivních hodnoticích kritérií a významu pro Olomoucký
kraj.
Pro financování investičních projektů využijeme, pokud to bude možné, v nejvyšším rozsahu
dotace z evropských prostředků.
Zavedeme podrobný a přehledný rozklikávací rozpočet.
Zavedeme finanční řízení krajských organizací v reálném čase za pomoci průběžného sběru
ekonomických dat.
Budeme udržovat a obnovovat budovy, pozemky a silnice na základě znalostí jejich reálného
stavu.

Transparence
Při řízení kraje budeme postupovat s maximální možnou transparencí. Budeme zveřejňovat
maximum informací, aby se občané nemuseli složitě dotazovat a byl jim umožněn svobodný
přístup k informacím.
● Každoročně vyhodnotíme a zveřejníme plnění jednotlivých priorit a cílů programového
prohlášení.
● Rozšíříme setkávání starostů, krajské samosprávy a státní správy k požadovaným tématům
prostřednictvím výjezdů do všech částí kraje.
● Zasadíme se o přehledné zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje
včetně jmenovitého hlasování zastupitelů.
●

Doprava
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Budeme koordinovat přípravu a realizaci investičních akcí mezi různými investory v rámci
rozvoje dopravní infrastruktury.
Zlepšíme technický stav mostních objektů v majetku kraje.
Budeme rozvíjet cenově dostupnou, rychlou a nákladově efektivní veřejnou dopravu
v Olomouckém kraji. Zjednodušíme nákup jednorázových, časových, rodinných a skupinových
jízdenek s využitím moderních technologií a zmodernizujeme informační systém pro cestující.
Ve spolupráci s městy a obcemi připravíme sjednocující systém mobility, aby veškeré investice
byly koordinované a sledovaly společný cíl – fungující dopravu.
Budeme pravidelně aktualizovat plán obnovy silniční sítě Olomouckého kraje podle jejich
důležitosti a technického stavu.
Zvýšíme bezpečnost krajských silnic v zastavěných částech obcí a měst ve vztahu k chodcům
a cyklistům.
Podpoříme projekční přípravu obchvatů obcí a měst.
Podpoříme výstavbu ucelené sítě cyklostezek a zázemí pro cyklisty.
Vyvineme tlak na ústřední orgány státu k zahájení stavby rychlostní komunikace R35 v úseku
Mohelnice – Moravská Třebová – Hradec Králové jako alternativní trasy k dálnici D1.
Zasadíme se o zahájení výstavby posledního úseku dálnice D1 Říkovice – Přerov včetně
propojení s úsekem D55.
Prosadíme dokončení východního obchvatu Olomouce.
Budeme vyžadovat realizaci dalších dopravních staveb v oblasti Mohelnice – Šumperk.
Usilujeme o přípravu silničního rychlostního trianglu Olomouc – Přerov – Prostějov.
Spoluprací s Asociací krajů ČR vyvineme tlak na vznik nových dotačních titulů pro rekonstrukci
silnic III. třídy a mostních objektů.

Zdravotnictví
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Dokončíme výstavbu nového pavilonu interny v Nemocnici Šternberk.
Budeme pokračovat v obnově vozového parku Zdravotnické záchranné služby.
Pro snížení dojezdových časů postavíme moderní výjezdové základny zdravotnické záchranné
služby v Uničově, Zábřehu, Šternberku, Jeseníku a Prostějově a připravíme výstavbu základen
v Mohelnici, Hanušovicích, Litovli a Javorníku.
Zahájíme výstavbu moderního plnohodnotného infekčního pavilonu v Nemocnici
Prostějov.ých informací)
Dostupnost zdravotní péče pro občany podpoříme pomocí stipendijního programu pro
studenty medicíny k výkonu lékařského povolání v Olomouckém kraji.
Ke zlepšení zdravotní péče o občany zkvalitníme systém elektronické komunikace mezi
zdravotnickými zařízeními v rámci kraje.
Podpoříme rozvojové projekty Fakultní nemocnice Olomouc a dalších poskytovatelů
zdravotních služeb v oblasti telemedicíny.
Budeme spolupracovat na zlepšení systému následné a dlouhodobé péče a terénních
zdravotnických služeb v koordinaci s terénními sociálními službami, včetně hospicové péče.
Budeme pokračovat v preventivních a edukačních aktivitách kraje k zajištění maximální
informovanosti občanů o rizikových faktorech a možnostech zdravotní prevence.
Podpoříme proces probíhající reformy psychiatrické péče. Podpoříme organizace, které se do
těchto aktivit zapojují.
Vyhodnotíme dostupnost a kvalitu zdravotní péče a zaměříme se na její další zlepšení.

Sociální oblast
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Výrazněji podpoříme služby nebo péči v přirozeném prostředí, například terénní služby a
osoby pečující o své blízké v jejich bydlišti.
Budeme pokračovat v deinstitucionalizaci, změně pobytových služeb z velkých zařízení na
menší.
Zasadíme se o spuštění registru žádostí o pobytové sociální služby v rámci krajského
informačního systému sociálních služeb.
Rozvineme především nabídku ambulantních a terénních služeb, stejně jako celkovou šířku
služeb podpory a odlehčovacích služeb pro pečující příbuzné o lidi s Alzheimerovou chorobou.
Posílíme spolupráci s nestátními neziskovými poskytovateli sociálních služeb, které
považujeme za nezastupitelné partnery při řešení sociálních problémů v kraji.
Vytvoříme podmínky pro rozvoj domácí hospicové péče, která umožní důstojné dožití v místě
bydliště.
Podpoříme rozvoj odlehčovacích služeb, které zlepší podmínky pečujících o dlouhodobě
nemocné členy rodiny.
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Spolu s ostatními kraji budeme usilovat o co nejrychlejší přijetí zákonů, které mají potenciál
výrazně pokročit v řešení sociálního vyloučení, bezdomovectví, existenční nouze rodin,
dostupnosti bydlení a sociálního podnikání.
Založíme Platformu dostupného a sociálního bydlení Olomouckého kraje, která spojí
regionální partnery z oblasti sociálního začleňování s cílem podpořit dostupné, návazné a
sociální bydlení.
Zaměříme se na podporu dluhového poradenství.
Podpoříme inovace v sociálních službách, budeme více podporovat alternativy k sociálním
službám jako jsou komunitní práce a předškolní kluby, které svým méně formálním působením
zvyšují důvěru v sociální služby a zlepšují jejich efekt. Zvýšíme důraz na propojení zdravotních
a sociálních služeb. Rozhodování bude založené na znalostech a odbornosti. Více zapojíme
odborníky, akademický sektor nebo výzkumná centra a pracoviště, lépe využijeme dostupná
data k plánování a koordinaci služeb a zvýšíme metodickou podporu.
Podpoříme rozvoj dobrovolnictví v sociální oblasti.
V době nejistého ekonomického vývoje chceme rozvinout potenciál krajského paktu
zaměstnanosti jako platformy pro klíčové aktéry v regionu.
Budeme usilovat o vznik regionálního centra pro podporu sociálního podnikání.
Budeme klást důraz na metodickou podporu sociální práce především v obcích, které nejsou
dostatečně zasíťované sociálními službami.
Posílíme síť služeb pro osoby s poruchou autistického spektra.

Rodinná politika
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Podpoříme vznik rodinných oáz (Family Pointů) v každé obci s rozšířenou působností, která
nabídne rodičům cestujícím za službami s nejmenšími dětmi zázemí pro odpočinek, nakrmení,
nakojení či přebalení a krátkodobé pohlídání dětí.
Budeme podporovat vybudování rovnoměrně rozložené sítě služeb pro rodiny s dětmi –
mateřská a rodinná centra.
V rámci dotačního titulu Programu obnovy venkova chceme klást větší důraz na přístup obcí
k prorodinné politice.
Na krajském úřadě a v krajem zřizovaných organizacích usnadníme návrat rodičů s dětmi do
práce podporou pracovních míst na částečný úvazek, pružné pracovní doby a práce formou
home office.
Chceme aktivně rozvíjet kampaně Společnost přátelská rodině, ocenit vstřícný přístup
veřejnosti a komerční sféry k rodině a rodičům.
Podpoříme projekty pro lepší dopravu rodičů s kočárky a malými dětmi k lékaři, za službami a
za prací ze státních a evropských dotací.

Školství
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Podpoříme spolupráci škol s budoucími zaměstnavateli, výzkumnými institucemi a s
hospodářskou komorou. Budeme pokračovat v podpoře technicky zaměřených a učňovských
oborů. Přehodnotíme nabízené učňovské a studijní obory podle potřeb trhu práce. Budeme
podporovat kariérové poradenství.
Zavedeme prvky tzv. švýcarského modelu, kdy žák 2. stupně základní školy navštíví několik
středních škol, či učilišť, dle vlastních preferencí.
Podpoříme školy v používání informačních a komunikačních technologií využitím potenciálu
z doby koronavirové krize.
Přispějeme k rovným příležitostem ve vzdělávání. Současně však budeme podporovat i práci
s talentovanou mládeží.
Podpoříme vnímání školy jako prostoru nejen pro vzdělání, ale i pro rozvoj komunity a
sousedství. Budeme podporovat dobrovolnictví studentů jako příležitost pro rozvoj
prosociálního chování.
Zasadíme se o důslednější prevenci kyberšikany a zlepšení vztahového klimatu na středních
školách ve spolupráci se školními poradenskými pracovišti, zejména psychology.
Podpoříme školy v jejich úsilí naučit žáky dovednosti orientovat se ve velkém množství
informací, rozpoznávat „fake news“ a v kritickém myšlení. Budeme nadále podporovat různé
formy ekologické výchovy a školských projektů zaměřených na ochranu a tvorbu životního
prostředí.
Podpoříme zapojení škol do evropských projektů a programů včetně mezinárodních
výměnných programů dětí a mládeže.
Odlehčíme administrativní zátěži škol ve vztahu ke krajskému úřadu.
Budeme modernizovat a rekonstruovat budovy škol s využitím dotačních titulů.
Zachováme stávající síť škol a školských zařízení, zejména gymnázií, základních uměleckých
škol, domovů dětí a mládeže i škol speciálních.
Podpoříme speciálně pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny.
Podpoříme další rozvoj spolupráce s vysokými školami na území Olomouckého kraje.

Podpora podnikání
a regionální rozvoj
Do aktualizace strategie rozvoje kraje zapojíme také stěžejní aktéry z veřejného, soukromého
a neziskového sektoru.
● Připravíme novou koncepci Programu obnovy venkova a připravíme jeho nové tituly podle
aktuální potřeby.
● Zohledníme rozdíly mezi ekonomickou úrovní, problémy i potenciálem jednotlivých částí kraje.
●
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Budeme podporovat dobrovolné svazky obcí a aktivity místních akčních skupin (MAS).
Založíme územní plánování na rozumném a průhledném rozhodování podle potřeb obcí
a požadavků jejich samospráv.
Budeme usilovat o společný projekt kraje a univerzity – start-up program podpory pro
absolventy univerzit s cílem zastavení odchodu absolventů z našeho kraje.
Budeme spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu, agenturou CzechInvest,
Hospodářskou komorou ČR a Asociací malých a středních podniků ČR ve prospěch podpory
aktivit místních podniků v zahraniční a zahraničních aktivit v Olomouckém kraji.
Podpoříme možnost propagace firem a podnikatelů na národních a mezinárodních akcích.
Podpoříme rozvoj Inovačního centra, rozšíření jeho aktivit do regionů a další jeho aktivity tak,
aby Olomoucký kraj byl jedním z klíčových aktérů v budování inovačního ekosystému v celém
regionu.
Podpoříme širší spolupráci kraje s dalšími investory na rozvojových projektech.

IT a Smart Region
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Podpoříme rozvoj vysokorychlostního internetu přípoloží krajských optických chrániček k
novým liniovým stavbám kraje, budeme usilovat o snížení byrokratických překážek budování
sítí na straně kraje a umožníme operátorům pokládku chrániček podél silnic.
Budeme podporovat nasazování otevřených a bezpečných softwarových řešení a
nedopustíme vendor-lock-in, bude-li možné jiné řešení.
Umožníme obcím v kraji za férových podmínek využívat kapacitu krajského datacentra a
zajistíme, aby jim kraj byl garantem kvalitních řešení díky sdílení dobré praxe a odborného
zázemí.
Kraj bude plnit roli iniciátora, koordinátora a platformy pro sdílení know-how při nasazování
chytrých řešení.
Do hledání, návrhu a realizace chytrých řešení a budování hi-tech ekonomiky zapojíme
univerzity a odbornou veřejnost.
Při návrhu řešení Smart-region budeme vycházet z reálných potřeb obyvatel kraje.

Kultura
Podpoříme regionální kulturu, památkovou péči a kreativní průmysly.
● Zavedeme „kulturní stravenky“, prostřednictvím kterých podpoříme regionální kulturní
instituce a zpřístupníme umění středoškolákům.
● Zavedeme architektonické soutěže veřejných staveb.
● Budeme usilovat o zajištění stabilního financování nejvýznamnějších kulturních institucí.
●

Zahájíme vyjednávání k dosažení paušální platby Ochrannému svazu autorskému (OSA) a
dalších za větší územní celky, abychom dosáhli celkové úspory a zároveň podpořili všechny,
kteří dnes poplatky musejí administrovat a platit sami.
● Budeme usilovat o zachování sítě veřejných knihoven a podpoříme jejich modernizaci
v informační, kulturní a komunitní centra.
● Podpoříme spolupráci kulturních institucí a škol, využijeme potenciál kulturních institucí pro
výuku.
● Podpoříme výstavbu nových a rekonstrukci stávajících kulturních zařízení.
●

Sport
● Budeme podporovat výkonnostní a vrcholovou sportovní činnost.
● Preferujeme tělovýchovné a sportovně rekreační volnočasové aktivity a sport s důrazem na
děti a mládež.
● Podpoříme aktivity sportovců s handicapem.
● Podpoříme výstavbu nových a rekonstrukci stávajících sportovních areálů.
● Podpoříme přípravu k získání trenérské licence a činnost trenérů dětí a mládeže.
● Budeme se spolupodílet na podpoře reprezentantů ČR z Olomouckého kraje.

Životní prostředí
●
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Podpoříme vznik a obnovu stromořadí, polních cest, remízků, lužních lesů, slepých ramen,
tůní, suchých poldrů a dalších krajinotvorných prvků, které napomáhají zadržování vody,
zamezují erozi půdy a podporují biodiverzitu.
Budeme aktivně iniciovat změnu zavedené metodiky územního plánování s větším důrazem
na podíl zelených ploch s aktivní retenční schopností v zastavěném území i ve veřejných
prostranstvích. Při plánování nových průmyslových zón a logistických center budeme
upřednostňovat opuštěné průmyslové areály s cílem minimalizovat zábor zemědělské půdy.
Pomůžeme v obnově kůrovcem zasažených a následně vytěžených lesích. Zasadíme se o
pestré druhové skladby lesů a posílení jejich mimoprodukční funkce. Budeme motivovat
vlastníky lesních pozemků k trvale udržitelnému hospodaření v lesích.
Podporujeme účinná protipovodňová opatření s ohledem na ekosystémy a krajinu a ochranu
zdrojů pitné vody.
Podpoříme obce při modernizaci v oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod.
U budov ve vlastnictví kraje se zaměříme na realizaci modrozelené infrastruktury a moderního
energetického hospodářství.
Podpoříme poptávku po lokálních zemědělských produktech. Budeme propagovat a
systematicky podporovat místní producenty například zvýšeným odběrem jejich výrobků ze
strany Olomouckého kraje.

Nepodpoříme výstavbu nákladných projektů s negativním dopadem na životní prostředí, jako
je například kanál Dunaj-Odra-Labe.
● Revidujeme krajský plán odpadového hospodářství s důrazem na minimalizaci vzniku odpadů,
na jejich lepší třídění a následnou materiálovou recyklaci.
● Prosadíme otevřenost a profesionalizaci Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a.s.
tak, aby vznikl ekonomicky i environmentálně udržitelný systém pro nakládání s odpady
v Olomouckém kraji.
●

Bezpečnost
●
●
●
●
●
●
●
●

Zajistíme efektivnější systém krizové komunikace s obcemi s rozšířenou působností za využití
moderních technologií a aplikací.
Na základě aktuální situace a potřeb zajistíme aktualizaci komplexních dokumentů k řešení
bezpečnostní politiky kraje
Budeme usilovat o funkční a technologicky vyspělé vybavení složek integrovaného
záchranného systému.
Podpoříme mezikrajskou a přeshraniční spolupráci a sdílení zkušeností v oblasti bezpečnosti
a krizového managementu.
Zajistíme lepší koordinaci poskytovaných sociálních služeb v oblasti prevence kriminality.
Podpoříme zejména primární protidrogovou prevenci.
Podpoříme vytváření pocitových map a využití moderních technologií za účelem efektivnější
prevence a potírání kriminality.
Podpoříme programy osvěty a prevence v oblasti e-bezpečí.

Cestovní ruch
●

●
●
●

●
●
●
●

Budeme spolupracovat na rozvíjení potenciálu dalších zajímavých lokalit v regionu, abychom
zájem turistů nasměrovali i k novým cílům.
Budeme podporovat aktivity a akce, které zajistí zvýšenou návštěvnost mimo hlavní letní a
zimní turistickou sezónu.
Podpoříme další rozvoj poznávací a aktivní turistiky, lázeňství, kulturní, kongresové, církevní
a gastro turistiky.
Zajistíme efektivní prezentaci turistických oblastí a cílů.
Nadále budeme rozvíjet a podporovat unikátní systém slevových karet.
Budeme udržovat a budovat nové trasy a potřebné zázemí pro pěší turistiku, cyklistiku i
běžecké lyžování.
Podpoříme péči o světově unikátní značení Klubu českých turistů.
Budeme pokračovat v rozvoji a podpoře seniorského cestování.

Budeme usilovat o propojení a o synergii subjektů cestovního ruchu od centrální organizace
až po místní turistická informační centra, místní akční skupiny a konkrétní poskytovatele
služeb.
● Budeme nadále rozvíjet nastavený systém destinačního managementu v Olomouckém kraji,
který tvoří Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje a Jeseníky – Sdružení cestovního
ruchu a Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu.
● Dále rozvineme spolupráci se sousedními kraji a Opolským vojvodstvím v oblasti turistického
ruchu.
● Rozvineme spolupráci s partnerskými regiony v zahraničí.
●

V Olomouci dne 22. 2. 2021

PIRÁTI a STAROSTOVÉ
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