Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 22. dubna 2011
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 22. 4. 2011
v 10:05 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc.
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík.
Ing. Tesařík: Dovolte mi začít dnešní zasedání netradičně, a to oceněním
mimořádné lidské statečnosti.
Jak již mnozí víte z médií, dne 25. 3. 2011 v odpoledních hodinách došlo k pádu
jedenáctiletého chlapce do splavu Mlýnského potoka v Olomouci, místní části
Řepčín. Za dítětem skočila do vody i jeho matka a oba se začali topit. Paní
Coufalová jela kolem a všimla si topících se osob. Dítě se jí podařilo zachytit
a vytáhnout na břeh, zjistila, že dítě je v bezvědomí a nedýchá. Neváhala a okamžitě
zahájila resuscitaci. V resuscitaci pokračovala až do příjezdu záchranné služby.
Matku dítěte strhl proud pod vodní hladinu a unášel ji několik set metrů dál po toku,
kde byla později vytažena dalšími osobami. Bohužel matku chlapce se již nepodařilo
zachránit. Paní Coufalová však svým rychlým a odvážným jednáním zachránila život
jedenáctiletému chlapci.
Za tento mimořádný čin chci na tomto místě a před zástupci Olomouckého kraje
ocenit paní Coufalovou ze Skrbeně medailí Olomouckého kraje za záchranu lidského
života.
Dovolte mi v tomto okamžiku přizvat paní Janu Coufalovou, která je zde osobně
přítomna.
Pan hejtman předstoupil před předsednický stůl a spolu s Prof. PhDr. Mezihorákem,
CSc. Drhc. předal slečně Coufalové medaili Olomouckého kraje, kytici a dar.
Ing. Tesařík požádal všechny zastupitele o přihlášení se čipy, pokud tak již sami
neučinili. Zasedání se zúčastnilo 43 členů zastupitelstva kraje, 12 členů bylo
nepřítomno.
Z účasti na zasedání byli omluveni: Ivana Dvořáková, Ing. Jaroslav Faltýnek,
Mgr. Alexandr Kaňovský, Ing. Miroslav Kapoun, MBA, Ing. Petr Mimra, Ing. Zdeněk
Muroň, Bc. Miroslav Petřík, Mgr. Petr Polášek, Josef Sobotík, MUDr. Ivan Sumara,
JUDr. Ing. Petr Wisinski, Mgr. Jiří Zemánek.
Zahájení zasedání se neúčastnili:
-

Ing. Josef Kopečný (příchod v 10:25 hod.)
Ing. Hana Lebedová (příchod v 10:25 hod.)
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1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Tesařík určil zapisovatelku zasedání Svatavu Grygarovou, hlasovací zařízení
obsluhuje a hlasování spouští Ing. Niče, vedoucí kanceláře hejtmana, který je rovněž
hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
-

ČSSD
ODS
KSČM
KDU-ČSL

Mgr. Radovan Rašťák
Bc. Dalibor Horák
Ing. Miroslav Marek
František Kubíček

Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu
Přítomno 41, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
-

ČSSD
ODS
KSČM
KDU-ČSL

Mgr. Radovan Rašťák
Bc. Dalibor Horák
Ing. Miroslav Marek
František Kubíček

Přítomno 41, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 25. 2. 2011 nebyly
vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva Olomouckého
kraje se tedy zápis považuje za schválený.
K dotazům členů zastupitelstva vzneseným na posledním zasedání dne 25. 2. 2011
K bodu 30 „Různé“ pan Ing. Šmíd požádal, aby kraj a zejména příslušní pracovníci
odboru věnovali pozornost zprávě Drážní inspekce o mimořádné události, která se
málem stala dne 25. 2. 2011, kdy vinou lidského pochybení téměř došlo ke střetu
vlaků u Senice na Hané. Dále požádal, aby s tímto byli seznámeni členové Komise
pro dopravu ROK, radní a zastupitelé.
Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚOK požádal o podrobnou informaci
k uvedené události Správu železniční dopravní cesty v Olomouci. Informace byla
projednána v Komisi pro dopravu ROK dne 28. 3. 2011 a náměstek hejtmana
Mgr. Mačák, MBA, podá informaci na jednání zastupitelstva dne 22. 4. 2011 v bodu
Různé.
Ing. Tesařík připomněl, že návrhy na úpravy, změny a doplnění usnesení,
navrženého v materiálu pro jednání zastupitelstva, předloženého zastupitelstvu dle
§ 7 odst. 4 jednacího řádu, se předkládají předsedajícímu písemně.
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Schválení programu zasedání zastupitelstva
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík.
První část materiálů byla zaslána zastupitelům poštou dne 6. 4. 2011. Jedná se o
materiály: 1, 2, 3, 4.1. – 4.4., 5.1., 5.2., 5.3. – 5.5., 5.7., 6, 9.1. – 9.5., 10, 11, 13 –
16, 18 – 22, 24 – 34 a 35.
Druhá část materiálů byla zaslána zastupitelům poštou dne 14. 4. 2011. Jedná se
o materiály: 1 - nová verze programu (červeně jsou označeny doplněné nové body),
3 (Příloha č. 5), 4.5., 5.1.1., 5.2.1., 5.6., 5.8., 7, 8, 12, 17, 23, 34.1., 36 - 40.
Na stůl je předložen bod č. 4.6.
Na dnešní jednání zastupitelstva navrhujeme zařadit body, které byly projednány na
dnešní mimořádné schůzi ROK (22. 4. 2011) a jsou předkládány na stůl. Jedná se
o materiál č. 5.1.2. a materiál č. 5.9.
Na dnešní schůzi rady byla rovněž projednána úprava návrhu na rozdělení příspěvků
z Programu obnovy venkova (bod č. 22). Písemný materiál s barevně označenými
změnami materiálu č. 22 je rovněž předložen na stůl.
MUDr. Fischer požádal o přesunutí bodů 33, 34 a 34.1. za bod 20 z důvodu jeho
nepřítomnosti na odpoledním jednání.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.
2.
3.
4.1.
4.2.
4.3.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
Smlouva o revolvingovém úvěru
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace obci Olšany u Prostějova
Žádost VaK – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. o změnu uzavřené smlouvy o

4.4.
4.5.

poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost EUROPE DIRECT 2011
Smlouvy o poskytnutí půjčky a příspěvku na marketingové projekty obou sdružení

4.6.

cestovního ruchu v Olomouckém kraji
Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.

infrastruktury na rok 2011
Rozpočet Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje

2011 - rozpočtové změny
2011 - rozpočtové změny - DODATEK
2011 - rozpočtové změny - DODATEK č. 2
2011 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím

Olomouckého kraje
5.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
5.3.

Olomouckého kraje - DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvky ze státního rozpočtu obcím

5.4.

Olomouckého kraje na rok 2011 - úprava
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na

5.5.
5.6.
5.7.

poskytování sociálních služeb
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - plnění rozpočtu k 28. 2. 2011
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - Významné projekty Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvek Svazku obcí regionu Ruda a Městu

5.8.

Štíty
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvek Obci Čechy pod Kosířem
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5.9.
6.

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - žádost města Kostelec na Hané
Vyhodnocení činnosti Olomouckého kraje v oblasti prevence bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích kraje v roce 2010 a zabezpečení činnosti v této oblasti v

7.

roce 2011
Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Olomouckém kraji doporučená k finanční

8.

podpoře z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2011
Seznam staveb pro cyklodopravu doporučených k finanční podpoře z rozpočtu

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.

Olomouckého kraje v roce 2011
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok

11.

2011
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok

12.
13.

2009/2010
Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací
Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji

14.

v roce 2011
Podpora profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů v Olomouckém kraji

15.
16.

v roce 2011
Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
Cena hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

postižením za rok 2010
Dotační program Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2011
Dotační program v oblasti prevence kriminality pro rok 2011 - vyhodnocení
Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2011 - 2014
"Zdraví 21" - Program podpory zdraví obyvatel Olomouckého kraje za rok 2010
Porušení rozpočtové kázně - MAS Horní Pomoraví, o.p.s.
Program obnovy venkova 2011 - vyhodnocení žádostí o příspěvek
Evropské seskupení pro územní spolupráci - partnerství Olomouckého kraje v projektu
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Účast Olomouckého kraje v projektu meziregionální spolupráce pro rozvoj venkova
Příprava nových projektů Olomouckého kraje spolufinancovaných z evropských fondů
Plnění podmínek Smlouvy o realizaci grantového projektu u příjemce Město Jeseník
Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotky sborů dobrovolných

29.

hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2011
Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů

30.

obcí Olomouckého kraje na rok 2011 - I. etapa
Finanční příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajskému sdružení

31.

hasičů Olomouckého kraje na rok 2011
Darování movitého majetku Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje –

32.

nosič kontejneru M/1 4x2 s hydraulickým nakládacím jeřábem
Nadregionální akce cestovního ruchu navržené k finanční podpoře Olomouckým

33.
34.

krajem v roce 2011
Zprávy Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
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34.1.
35.
36.
37.

Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje - Kontrolní výbor
Finanční pomoc Japonsku
Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2011
Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území

38.
39.

Olomouckého kraje – poskytnutí dotace
Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje
Finanční příspěvky z dotačního programu "Podpora rozvoje zahraničních vztahů

40.
41.
42.

Olomouckého kraje" pro rok 2011
Regionální letiště Přerov a.s. – delegování na valnou hromadu
Různé
Závěr

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/1/2011
Přítomno 41, pro 39, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 2. Návrh byl přijat.

2.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/2/2011
Přítomno 41, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. K projednávanému materiálu byla dodatečně
předložena Příloha č. 5. Vyzval zastupitele k dotazům.
M. Vašíčková: Vznesla dotaz k usnesení č. UR/63/42/2011 „Program Výstavba
a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství ČR“. Podle
jakých pravidel a na základě čeho jsou stavby zařazovány do schváleného
seznamu?
Ing. Horák: Ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen MZ) je držitelem
a vyhlašovatelem
„Programu Výstavby a obnovy infrastruktury vodovodů
a kanalizací“ (dále jen program) v rámci celé ČR. MZ vydalo „Pravidla pro
poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 „Výstavba a
obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Olomoucký kraj má dle těchto
pravidel pouze právo vyjádřit své stanovisko k seznamu akcí žadatelů předložených
MZ. Pracovníci odboru životního prostředí jsou připraveni tato pravidla poskytnout
na vyžádání členům zastupitelstva.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/3/2011
Přítomno 41, pro 0 , proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

4.1.

Smlouva o revolvingovém úvěru

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Ke dni 30. 5. 2011 končí stávající Smlouva
o revolvingovém úvěru. Z toho důvodu je předložena ke schválení nová Smlouva
o revolvingovém úvěru, v částce 300 mil. Kč na 12 měsíců, tj. od 31. 5. 2011 do
30. 5. 2012. Stejně jako v minulých letech je předpoklad, že Olomoucký kraj úvěr
nebude potřebovat.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/4/2011
Přítomno 41, pro 0, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace obci Olšany
u Prostějova
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedná se pouze o změnu charakteru dotace
z neinvestiční na investiční.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/5/2011
Přítomno 41, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

4.3. Žádost VaK – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. o změnu
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Olomoucký kraj poskytl společnosti Vodovody
a kanalizace, a.s. dotaci na realizaci akce „Lipová Lázně pod nádražím“. Vzhledem
k tomu, že příjemce nedodržel podmínky smlouvy, kde se zavazuje vynaložit
z vlastních prostředků částku nejméně ve výši 1 575 000 Kč, musí být dotace
vrácena.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Byla provedena technická oprava zápatí důvodové zprávy. Opraveno chybné datum:
„Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24. 04. 2011“ na „Zastupitelstvo Olomouckého
kraje 22. 04. 2011“.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/6/2011
Přítomno 42, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval1. Návrh byl přijat.

4.4.

Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost EUROPE DIRECT 2011

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Smlouva je uzavírána mezi Olomouckým
krajem (dále jen OK) a statutárním městem Olomouc. Výše příspěvku činí
350 000 Kč. Tyto prostředky jsou z velké části (cca 300 000 Kč) určeny na podporu
činnosti Městských evropských informačních středisek (dále jen MEIS) na území OK,
kterých je celkem 12. Zbývajících cca 50 000 Kč bude využito na prezentační
a školící akce střediska EUROPE DIRECT.
Ke smlouvě se již svým usnesením vyjádřilo i statutární město Olomouc na
12. schůzi Rady města Olomouce. Rada města Olomouce souhlasí s plánem aktivit
EUROPE DIRECT na rok 2011.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/7/2011
Přítomno 43, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

4.5. Smlouvy o poskytnutí půjčky a příspěvku na marketingové projekty
obou sdružení cestovního ruchu v Olomouckém kraji
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Jedná se o 2 smlouvy. První se týká projektu
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. Druhá smlouva je na projekt střední Morava
– Sdružení cestovního ruchu. Z důvodové zprávy je patrné, že první projekt získá od
Olomouckého kraje příspěvek na kofinancování ve výši 10% a půjčku na
předfinancování projektu ve výši 36 % celkového rozpočtu. Vlastní zdroje žadatele
budou činit 54 % celkového rozpočtu plánované akce. U druhého projektu činí
příspěvek na kofinancování 15% a půjčka OK 60 % celkových nákladů, vlastní zdroje
žadatele budou tedy tvořit 25 % celkových nákladů.
Olomoucký kraj obdržel dopis od PhDr. Jana Závěšického, ředitele Jeseníky
- Sdružení cestovního ruchu (dále jen J-SCR), který žádá, aby procentuální
poskytnutí příspěvku a půjčky bylo pro obě sdružení srovnatelné. Tomuto návrhu
ROK nedoporučuje vyhovět. J-SCR již v loňském roce získalo půjčku od OK na
předfinancování akce „Běžecké lyžování v Jeseníkách“ ve výši 8 967 840 Kč. J-SCR
nebylo schopno půjčku splácet ani ji vrátit a celý projekt se nepodařilo zrealizovat.
Olomoucký kraj musel situaci řešit tak, že předmět půjčky (2 sněhové rolby) musel
odkoupit (za symbolickou cenu jako zápočet půjčky) a následně je pronajal Starému
Městu a J-SCR.
Z ohledem na výše zmíněné skutečnosti je současný příspěvek a půjčka J-SCR
navrhována v předložené výši.
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/8/2011
Přítomno 43, pro 42, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

4.6. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2011
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA. Jedná se o předfinancování krytí
prostředků z Evropské unie. Vše je obsaženo v důvodové zprávě.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/9/2011
Přítomno 43, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

5.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/10/2011
Přítomno 43, pro 40, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny - DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/11/2011
Přítomno 43, pro 40, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.1.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny - DODATEK
č. 2
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Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Dodatek věcně souvisí s materiály, které
budou projednávány pod body číslo 22. a 5.6.. Proto navrhl, aby tento bod byl
projednán až po schválení zmíněných materiálů.
Ing. Tesařík vyslovil souhlas s předloženým návrhem.

5.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/13/2011
Přítomno 43, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/14/2011
Přítomno43, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

5.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvky ze státního rozpočtu
obcím Olomouckého kraje na rok 2011 - úprava
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/15/2011
Přítomno 43, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

5.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
9

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o poskytnutí státních dotací na
sociální služby v Olomouckém kraji. Materiál je velice závažný, neboť oproti
loňskému roku došlo k poklesu celkové částky poskytnuté Ministerstvem práce
a sociálních věcí (dále jen MPSV) na sociální služby z celkové částky 542 mil. Kč
na 469 mil. Kč. Tento propad je alarmující. Částka 469 mil. Kč se týká všech
poskytovatelů sociálních služeb na území Olomouckého kraje, tedy i příspěvkových
organizací zřizovaných obcemi, nestátních neziskových organizací atd. Pokud
vyjmeme pouze příspěvkové organizace Olomouckého kraje jedná se o dotaci ve
výši 302 mil. Kč (deficit oproti loňskému roku je – 31 mil. Kč.). Jde o hrubý propad
oproti loňskému roku a pokud se nenaleznou dodatečné dotační tituly pro
financování těchto služeb, bude částku muset Olomoucký kraj dorovnat ze svého
rozpočtu. Situace je neustále sledována a ve spolupráci s Mgr. Kubjátovou budou
hledány varianty řešení podle aktuálního vývoje této problematiky. Ve financování
příspěvkových organizacích nenastane vážný problém ani tento rok, ale náklady
Olomouckého kraje budou muset být neustále vyšší.
Ing. Tesařík: Situace je mimořádně vážná.
Mgr. Kubjátová: Situace začíná být kritická. A mimořádně alarmující je i výhled do
dalšího roku. Již v loňském roce jsme do příspěvkových organizací OK dali zhruba
180 mil. Kč. Pokud vezmeme v potaz další, letošní propad - 31 mil. Kč, je situace
velmi vážná. Navíc informace z MPSV jsou takové, že na příští rok bude ve státním
rozpočtu na sociální služby pouze 3 maximálně 3,5 miliardy Kč, což je oproti
letošnímu roku zhruba o polovinu méně (celorepubliková částka pro rok 2011 byla
cca 6,1 miliardy Kč na sociální služby). Probíhají neustálá jednání s ministerstvem,
poslanci a kompetentními osobami tak, aby situace byla řešena.
Ing. Tesařík: Apeluje na poslance za Olomoucký kraj a žádá je o pomoc tak, aby oni
sami vyvolali jednání ve zmíněné věci v Poslanecké sněmovně Parlamentu České
republiky. Mgr. Kubjátová je připravena poskytnout poslancům veškeré podklady,
čísla, rozbory, která mohou pomoci při projednání velice vážné situace v sociální
oblasti. Je nutné bojovat za klienty sociálních zařízení, ať už jsou spravována na
úrovni krajské či obecní a přesvědčit stát, aby nešetřil na sociálně potřebných
občanech.
RSDr. Černý: Jako poslanec Parlamentu ČR si je vědom naléhavosti situace
a ujišťuje všechny členy zastupitelstva, že hned v úterý 26. 4. 2011 v 14:30 na
jednání poslanecké sněmovny udělá vše co bude v jeho silách, aby situace byla
napravena.
MUDr. Holík: Vnímá celou situaci jako velice naléhavou a bude jí věnovat pozornost
při jednáních poslanecké sněmovny.
Ing. Tesařík: Znovu upozornil, aby si poslanci pro svá jednání vyžádali podklady od
Mgr. Kubjátové, které obsahují veškeré informace v oblasti dotací z MPSV
poskytovaných sociálním zařízením, včetně jejich vývoje.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/16/2011
Přítomno 43, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
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5.5.

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - plnění rozpočtu k 28. 2. 2011

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Uvedl aktuální informaci, která není
obsažena v důvodové zprávě. Daňové příjmy Olomouckého kraje klesají. V tuto chvíli
je částka daňových příjmů (za předchozí čtyři měsíce) oproti rozpočtovaným
- 70 mil. Kč. ROK přijala opatření, o kterých bude zastupitele informovat na dalším
zasedání. Není ovšem předpokládán žádný dramatický vývoj v oblasti daňových
příjmů a na případné změny bude ROK ihned reagovat.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/17/2011
Přítomno 43, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

5.6. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2011

-

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o 2. kolo významných projektů,
ve které bude rozdělena částka 12 470 000 Kč mezi 47 žadatelů.
Požádal o změnu Přílohy č. 1 předloženého materiálů. Projekt č. 86 „Energie
z obnovitelných zdrojů“, žadatel Občanské sdružení Jeseník, se stahuje.
Projekt bude modifikován a předložen v další vlně významných projektů v měsíci
červnu. Tento návrh koresponduje i se závěrem Finančního výboru ZOK, který
danou věc projednával dne 20. 4. 2011.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: Významné projekty by měly významně pomáhat organizacím, které
zvyšují prestiž OK. Vyjádřil názor, že některé předložené projekty nesplňují tento
zásadní parametr.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje předložený návrh realizace Významných projektů dle
upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy včetně příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje v částce 12 470 000 Kč
3. ukládá Radě Olomouckého kraje zabezpečit finanční krytí Významných
projektů dle bodu 2 usnesení v částce 12 470 000 Kč
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: 24. 6. 2011
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4. ukládá podepsat smlouvy dle bodu 2 usnesení
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/18/2011
Přítomno 43, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3. Návrh byl přijat.

5.7. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvek Svazku obcí regionu
Ruda a Městu Štíty
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o příspěvky do 25 tisíc. Kč. Dle
pravidel nemají být poskytovány obcím. Podmínkou je jejich schválení ZOK. Tento
komentář platí i k bodu 5.8.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/19/2011
Přítomno 43, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

5.8. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvek Obci Čechy pod
Kosířem
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/20/2011
Přítomno 43, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

5.9. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - žádost města Kostelec na
Hané
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Tento materiál projednávala dnes mimořádná
ROK. Jedná se o prodloužení splatnosti půjčky do 30. 6. 2011
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/21/2011
Přítomno 43, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

6.
Vyhodnocení činnosti Olomouckého kraje v oblasti prevence
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích kraje v roce 2010
a zabezpečení činnosti v této oblasti v roce 2011
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Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA. V roce 2010 proběhla řada akcí v oblasti
prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Soupis akcí a jejich
financování je uveden v důvodové zprávě. Financování těchto akcí bylo řešeno
ze třech zdrojů: příspěvky Ministerstva dopravy České republiky, Olomouckého kraje
a obcí s rozšířenou působností. Z rozpočtu OK bylo na rok 2010 schváleno
950 000 Kč. Z této částky bylo vyčleněno 250 000 Kč na finále celostátní soutěže
mladých cyklistů. Tato akce se velice povedla.
Na rok 2011 je tato částka 750 000 Kč. Seznam akcí na letošní rok je v důvodové
zprávě. A přílohou je rovněž Smlouva o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým
krajem a Centrem služeb pro silniční dopravu.
Mgr. Mačák požádal o opravu návrhu na usnesení v bodě 2. Byl opraven chybný rok
2010 na 2011. Správné znění bodu 2 usnesení je:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
2.
schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zabezpečení prevence
v oblasti bezpečnosti silničního provozu na území Olomouckého kraje
v roce 2011 mezi Olomouckým krajem a Centrem služeb pro silniční
dopravu, s.p.o., se sídlem Letňanská 24, 190 00 Praha 9, IČ: 70898219,
ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/22/2011
Přítomno 43, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

7.
Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Olomouckém kraji
doporučená k finanční podpoře z rozpočtu Olomouckého kraje v roce
2011
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA. Jedná se o opatření ke zvýšení
bezpečnosti dopravy v OK. Problematikou se zabývala Komise pro dopravu ROK na
svém zasedání 28. 3. 2011. Proběhla téměř dvouhodinová diskuse na toto téma.
Na rok 2011 je v rozpočtu OK na zmíněnou oblast schválena částka 7 mil Kč.
Pravidla pro poskytnutí příspěvku schválila ROK v prosinci 2010. Termín pro
podávání žádostí byl 25. 2. 2011. Žádost podalo celkem 30 žadatelů na 34 akcí
s celkovou částkou cca 4,5 mil Kč. Komise pro dopravu (dále jen komise) posoudila
předložené žádosti. Nevyčerpané prostředky ve výši cca 2,4 mil. Kč komise navrhla
přesunout do „Programu podpory staveb pro cyklodopravu“.
Ing. Tesařík: Finanční prostředky budou po schválení zastupiteli poskytnuty na
vybudování přechodů pro pěší, včetně nasvětlení, přechodů pro chodce,
zabezpečení železničních přejezdů atd. Jedná se o velice důležité akce, jejichž
celkový soupis je obsahem Přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/23/2011
Přítomno 43, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

8.
Seznam staveb pro cyklodopravu doporučených k finanční podpoře
z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2011
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA. Pro rok 2011 byla na cyklodopravu
v rozpočtu OK schválena částka 4 mil. Kč. Ve stanoveném termínu 25. 2. 2011 bylo
podáno celkem 13 žádostí v celkové částce téměř 26 mil. Kč. Komise pro dopravu se
na výše zmíněném jednání žádostmi zabývala. Jak již bylo řečeno na financování
této oblasti byly přesunuty prostředky z oblasti pro zvýšení bezpečnosti dopravy.
Nakonec bylo vyhověno 7 žádostem v souhrnné výši cca 6,4 mil Kč. Pokud bude
návrh schválen, bude vybudováno téměř 9 km nových cyklostezek.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/24/2011
Přítomno 43, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

9.1.

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Informoval zastupitele o odprodeji
nemovitostí v. k.ú. Stichovice, obec Mostkovice. Nejedná se o běžnou záležitost.
Celý postup odprodeje zmíněné nemovitosti je v důvodové zprávě popsán na
4 stranách. Pro větší přehlednost zpracovatel vypracoval souhrn celé kauzy, který byl
rozdán všem přítomným zastupitelům.
Zmíněná nemovitost byla v majetku OK. Po rozhodnutí odprodat tento nemovitý
majetek proběhly celkem 3 kola odprodeje.
1. záměr byl schválen ROK dne 20. 8. 2009 za minimální kupní cenu 6 250 000 Kč.
OK v požadovaném termínu nikdo nepředložil cenovou nabídku.
2. záměr schválila ROK dne 16. 9. 2010 za minimální kupní cenu 5 500 000 Kč.
Přihlásili se dva zájemci. Pan Pavel Borovec nabídl cenu 3 500 000 Kč. Pan Václav
Ordelt nabídl cenu 4 000 000 Kč. Ani jeden ze zájemců nenabídl minimální kupní
cenu.
Byl tedy zveřejněn 3. záměr odprodat nemovitost bez uvedení minimální ceny.
Všichni dřívější žadatelé o odprodej byli o nově přijatém záměru informováni dopisy.
Přihlásil se však jediný zájemce (manželé Eva a Vlastimil Sedláčkovi) a nabídli kupní
cenu 3 000 000 Kč.
Všechny záměry byly dle pravidel zveřejněny na webových stránkách a úřední desce
OK.
Po zveřejnění článku v prostějovském Večerníku o odprodeji areálu, kontaktoval
Krajský úřad Olomouckého kraje prostřednictvím svého zástupce pan Ordelt a nabídl
za nemovitost 3 500 000 Kč. Hned následující den, 12. 4. 2011, pracovníci Odboru
majetkového a právního (dále jen OMP) jednali osobně s panem Ordeltem. Ten byl
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dotazován, proč nereagoval na zveřejněný 3. záměr. Jako zájemce z 2. kola byl
obeslán dopisem a záměr byl rovněž zveřejněn na webových stránkách i úřední
desce. Jeho žádosti nebylo vyhověno.
Výše zmíněný postup odprodeje nemovitostí OK je obecný a standardní. Vše
probíhalo podle pravidel. Jedná se o prodej veřejného majetku. A postup, který byl
zvolen, je obecně platný a byl vždy v minulosti takto dodržován.
O vystoupení požádal pan Václav Ordelt.
Ing. Tesařík citoval část Jednacího řádu Zastupitelstva Olomouckého kraje, týkající
se vyjadřování veřejnosti. Po té bylo hlasováno o možnosti a časovém úseku
vystoupení pana Ordelta. Ten byl stanoven na 3 minuty.
Hlasování o vystoupení veřejnosti v délce 3 minut
Přítomno 43, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
Václav Ordelt: O odprodeji se dozvěděl až z novin. Veřejnost se jej dotazuje, proč
byla předmětná nemovitost odprodána za 3 000 000 Kč, když byla šance získat za
její prodej 4 000 000 Kč. Požádal, aby toto bylo ze strany zástupců OK vysvětleno
veřejnosti.
RNDr. Kosatík: Při současném rozhodování máme dvě možnosti. Upřednostnit
finanční prospěch nebo respektovat nastavená pravidla. Pravidla jsou srozumitelná.
Záměr je vždy zveřejněn a navíc byli oba zájemci z druhého kola písemně
informováni o 3. záměru.
Je možné upřednostnit finanční prospěch, ovšem vzniká závažný precedent do
budoucnosti, kdy budou porušována nastavená pravidla a dodatečně rozhodováno
o prodeji za vyšší cenu, které byla navíc nabídnuta až po termínu 3. záměru.
Takto nestandardně nelze postupovat a zpracovatel doporučuje schválit předložený
návrh.
Ing. Šmíd: Jedná se o areál školy v přírodě, který byl zbudován zhruba před 25 lety.
Může být celoročně využíván. Je zde ubytovací zařízení, vývařovna, sociální zařízení
atd. Areál je těsně u Plumlovské přehrady. Podle jeho názoru by tento majetek
neměl být v současné době prodáván z několika důvodů. Jde o areál, který mohou
děti využívat jako školu v přírodě i nadále. Plumlovská přehrada je v současné době
revitalizována a je zde předpoklad, že v budoucnu bude celá oblast opět
vyhledávaným rekreačním střediskem. Do revitalizace investuje OK nemalé
prostředky a vzhledem k tomu, že cena pozemku bude určitě stoupat, zastává názor,
že prodej v tuto chvíli není nutný ani vhodný. Je možné počkat a například
pronajmout areál za symbolickou cenu na dva roky. Ing. Šmíd se zdrží hlasování
k tomuto bodu.
Ing. Sekanina: Areál patří do majetku OK a hospodaří s ním SCHOLA SERVIS
- zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
Prostějov, příspěvková organizace. Rozhodnutí jej prodat vzešlo z odboru školství,
mládeže a tělovýchovy (dále jen OŠMT) a současného správce. Areál chátrá, školy
v přírodě tohoto typu jsou dnes již na ústupu. Pro OK není za současné situace
výhodné vkládat do údržby a chodu areálu finanční prostředky. Vyčerpaly se veškeré
možnosti, aby areál mohl být využíván.
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Znovu připomenul, že všechny záměry prodeje byly řádně zveřejněny, prodej proběhl
transparentně a zájemci byli písemně upozorněni. Pokud by se v současné chvíli
prodej neuskutečnil podle transparentních pravidel a vyhovělo se zájemci, který se
přihlásil až po ukončení stanovených termínů, vznikl by závažný precedent do
budoucnosti.
Důležité je také zmínit záměr budoucích majitelů (manželů Sedláčkových), jak hodlají
současný komplex využít. Areál bude zmodernizován, původní účel využití pro děti
bude zachován a rozšířen o některé outdoorové aktivity. Zastupitelé tedy nemusí mít
v tomto směru obavy.
Prof. PhDr. Mezihorák, CSc. Drhc.: Ve vyjádření pana Ordelta nepostřehl, proč
nereagoval na písemnou výzvu, která mu byla zaslána při vyhlášení 3. záměru?
Domnívá se, že není možno reagovat na nabídky, které přichází až po uzávěrce,
neboť by to nebylo v právním souladu. Na druhou stranu si myslí, že existuje
možnost, aby OK neprodával takto levně. Tedy nedokončit třetí výzvu a vrátit se
k problematice později.
M. Vlčková: Vznesla dotaz. ROK vyhlásila podmínky prodeje a stanovila na začátku
minimální kupní cenu. Vzhledem k tomu, jak se prodej dále vyvíjel, ROK snižovala
kupní cenu až ve 3. kole nestanovila minimální cenu žádnou.
V případě, že by se 3. záměr nepodařil, snížil by OK kupní cenu ještě více? Tedy
došlo by k prodeji nemovitosti za každou cenu?
Podle názoru M. Vlčkové, by se takto s majetkem OK nakládat nemělo.
RNDr. Kosatík: Musíme rozlišovat dva druhy prodeje majetku OK. Za prvé jde
o majetek, který můžeme postrádat a jeho prodej nám přinese významný finanční
bonus. V druhém případě se jedná o majetek, který nebudeme potřebovat ani jej
nechce využívat žádná z našich příspěvkových organizací a je zde obava, že
majetek bude chátrat, snižovat svou hodnotu a stane se předmětem zájmu
rizikových skupin obyvatel.
V tomto případě se jedná o druhý motiv prodeje. Tedy OK se snaží najít vhodného
majitele, který by majetek spravoval a pokud možno zachoval původní charakter
a účel využití. Při takovém prodeji není výše kupní ceny hlavním motivem prodeje.
M. Vlčková: Podotkla, že probíhá revitalizace Plumlovské přehrady a dojde
k možnému nárůstu ceny zmíněné nemovitosti. Proto se přiklání k návrhu, aby
prodej byl zatím odložen.
Ing. Tesařík: Navrhl, že projednávání materiálu bude přerušeno. Během diskuze
vyvstaly nové skutečnosti. Proto v průběhu polední přestávky zasedne klub ČSSD,
a po té se bude v projednávání materiálu pokračovat.
Současně však upozornil, že ostatní body majetkoprávních záležitostí budou
projednávány v nezměněné podobě. Diskuse klubu se bude týkat pouze bodu 9.1.
kauzy „Mostkovice“.
Pravidla prodeje majetku Olomouckého kraje musí být jasná a dlouhodobě
transparentní. Není možné tato pravidla měnit z důvodu vyšší finanční nabídky, která
byla učiněna až po termínu prodeje. Proto musí být jasně řečeno, zda v tuto chvíli
budou upřednostněna jednoznačně daná pravidla OK před finančním ziskem.
S ohledem na nové skutečnosti tedy bude kauza „Mostkovice“ projednána v klubu
ČSSD a konečné usnesení bude přijato po obědě.
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9.2.

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/26/2011
Přítomno 43, pro 42, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

9.3.

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/27/2011
Přítomno 43, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

9.4.

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Přizval vedoucí OMP Mgr. Kamasovou, aby
vysvětlila změnu oproti předloženému materiálu.
Mgr. Kamasová: Požádala o změnu usnesení a s tím související změnu důvodové
zprávy. Změna se týká bodu 3.7. návrhu na usnesení a důvodové zprávy na straně
8. Věcně se tato změna týká bezúplatného převodu pozemku v obci Čechy pod
Kosířem. Při obhlédnutí na místě samém bylo zjištěno, že jednodušší bude převést
celý pozemek na místo jednotlivých částí, jak bylo původně plánováno. OK tak ušetří
za výměru částí pozemků a samotný převod bude daleko jednodušší.
Byla provedena změna bodu 3.7. návrhu na usnesení a důvodové zprávy
následovně:
Bylo vypuštěno slovo „části“ pozemků a upravena výměra parcel z 6 180 m2 na
6 203 m2 (parc. č. 168/3), dále z 19 500 m2 na 20 393 m2 (parc. č. 191) a 1 190 m2
na 1 191 m2 (parc. č. 1624). Stejně byla změněna i důvodová zpráva na str. 5.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2. revokuje
2.1.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/39/2007
ze dne 10. 12. 2007, a to v části týkající se bezúplatného nabytí pozemků
parc. č. 1056/4 ost. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. 1056/5 ost. pl. o výměře
30 m2 v k.ú. a obci Brodek u Prostějova z vlastnictví ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého
kraje.
2.2.
část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/17/2008,
bod ze dne 17. 12. 2008, a to v části týkající se bezúplatného nabytí
pozemku parc. č. 5451/3 ostatní plocha o výměře 18 300 m2 v k.ú. Zábřeh
na Moravě, obec Zábřeh, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu
změny rozsahu nabývaného pozemku.
3. schvaluje
3.1.
bezúplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům
parc. č. 1056/4 o
st. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. 1056/5 ost. pl.
o výměře 30 m2 v k.ú. a obci Brodek u Prostějova o velikosti id. 1/34
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.2.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 5451/3 ost. pl. o výměře
18 300 m2, dle geometrického plánu č. 4761-187/2010 ze dne 20. 12. 2010
pozemek parc. č. 5451/3 ost. pl. o výměře 17 134 m2 v k. ú. Zábřeh na
Moravě, obec Zábřeh z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
3.3.
bezúplatné nabytí pozemku ve zjednodušené evidenci – původ
Pozemkový katastr parc. č. 2461 o výměře 14 918 m2 a pozemků
parc. č. 2713/6 ost. pl. o výměře 170 m2 a parc. č. 2713/10 ost. pl.
o výměře 202 m2 (doposud zapsány na LV pro ČR - právo hospodaření
pro MěNV Jeseník), vše v k.ú. a obci Jeseník z vlastnictví ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.4.
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 5462/6 ost. pl. o výměře
101 m2 v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh z vlastnictví města Zábřeh,
IČ: 00303640, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí
správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.5.
bezúplatné nabytí budovy bez č.p./č.e. jiná st. na pozemcích
parc. č. st. 1330/1 zast. pl. a parc. č. st. 1330/2 zast. pl. a pozemků
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parc. č. st. 1330/1 zast. pl. o výměře 35 m2 a parc. č. st. 1330/2 zast. pl.
o výměře 574 m2, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, vše z vlastnictví
statutárního města Olomouce, IČ: 00299308, do vlastnictví Olomouckého
kraje, do hospodaření Vědecké knihovny v Olomouci. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně
správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
3.6.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1625 ost. pl. o výměře
cca 1 600 m2 v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem z vlastnictví obce Čechy
pod Kosířem do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření
Vlastivědného muzea v Olomouci. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.7.
bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 168/3 ost. pl. o výměře
6 203 m2, parc. č. 191 ost. pl. o výměře 20 393 m2 a parc. č. 1624 ost. pl.
o výměře 1 191 m2, vše v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem, vše z vlastnictví
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Olomouckého kraje z důvodu veřejného zájmu. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního
poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.8.
bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 193/1 ovocný sad
o výměře cca 3 700 m2, části pozemku parc. č. 34/1 trvalý travní porost
o výměře cca 80 m2 a pozemku parc. č. 190 trvalý travní porost o výměře
216 m2, vše v k.ú. a obci Čechy pod Kosířem, vše z vlastnictví ČR –
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu
veřejného zájmu. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
3.9.
bezúplatné nabytí budovy bez č.p./č.e. výroba na pozemku
parc. č. 716 zast. pl. a pozemku parc. č. 716 zast. pl. o výměře 225 m2
v k.ú. Dolní Lipová, obec Lipová – lázně z vlastnictví ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví
Olomouckého kraje za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí
veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Nabytí předmětných nemovitostí je v souladu s Dlouhodobým záměrem
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/28/2011
Přítomno 43, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

9.5. Majetkoprávní
nemovitého majetku

záležitosti

–

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
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vzájemné

bezúplatné

převody

Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/29/2011
Přítomno 43, pro 0, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

10. Rozpis rozpočtu škol a
Olomouckého kraje na rok 2011

školských

zařízení

v

působnosti

Úvodní slovo přednesl Ing. Sekanina. Jedná se o přímé náklady pro školy různých
zřizovatelů. Tedy školy krajské ale i školy, které jsou zřizovány obcemi. Přímé
náklady jsou náklady na platy, na odvody z nich a ostatní neinvestiční náklady.
Jedná se o peníze státní, takže OK nemá možnost zasahovat do tohoto rozpisu.
ROK a ZOK vzalo na vědomí rozpis, podle kterého se rozdělují tyto peníze. Při
tvorbě tohoto rozpočtu byl ze strany OK brán velký zřetel na to, aby i u škol (zejména
obecních), které nemají zrovna velký počet žáků, nevznikly žádné problémy.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/30/2011
Přítomno 43, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

11. Výroční zpráva o stavu a rozvoji
v Olomouckém kraji za školní rok 2009/2010

vzdělávací

soustavy

Úvodní slovo přednesl Ing. Sekanina. Jedná se o statistiku, kterou je potřeba ze
zákona každý rok zastupitelstvu předložit. Výroční zpráva je statistika za uplynulý
školní rok 2009/2010. Zastupitelé měli možnost se s obsáhlým materiálem seznámit
jak v tištěné podobě, tak na CD.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/31/2011
Přítomno 43, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.

12.

Zřizovací listiny školských příspěvkových organizací

Úvodní slovo přednesl Ing. Sekanina. Okomentoval část tohoto materiálu, týkající se
školní jídelny Olomouc – Hejčín. Tato jídelna zajišťuje přípravu hlavních jídel pro
většinu středních škol v Olomouci. Dosud jídelna fungovala jako součást Gymnázia
Hejčín. Rozsah její činnosti je však takový, že forma činnosti musela být řešena na
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úrovni Školské rady a OŠMT. Nakonec bylo na návrh RNDr. Majera, ředitele
Gymnázia Hejčín, rozhodnuto, že bude školní jídelna převedena na samostatnou
příspěvkovou organizaci OK.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/32/2011
Přítomno 43, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

13. Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a památkové péče
v Olomouckém kraji v roce 2011
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Na základě projednání v mimořádné ROK
musí být provedena úprava materiálu. ROK rozhodla o zvýšení jedné z dotací
v programu „Podpora kulturních aktivit“. Konkrétně se jedná o příspěvek na činnost
Kamenického muzea a galerie Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny.
Byla provedena změna důvodové zprávy:
Na straně jedna byla změněna částka na Podporu kulturních aktivit z 10 796 000 Kč
na 10 805 951 Kč. Položka „celkem“ tedy byla zvýšena z 22 840 049 Kč na
22 850 000 Kč. Nad souhrnnou tabulkou byla vypuštěna věta „Doposud bylo
rozděleno 22 840 049 Kč, zbývá částka 9 951 Kč“.
Na straně tři důvodové zprávy byla v kapitole III. Podpora kulturních aktivit v OK
upravena celková částka na poskytnutí dotací z 10 796 000 Kč na 10 805 951 Kč.
V Příloze číslo 1 byly provedeny změny:
 strana 1 (souhrnná tabulka)
- změněna částka „Rozděleno“ z 22 840 049 Kč na 22 850 000 Kč,
- změněna položka „Zůstatek“ z 9 951 Kč na 0 Kč
- změněna částka v oblasti podpory „3 Kultura“ v okresu Jeseník
z 475 000 Kč na 484 951 Kč
- změněna částka „CELKEM okres“ z 1 780 687 Kč na 1 790 638 Kč
- změněn celkový součet za všechny okresy v oblasti „3 Kultura“
z 10 796 000 Kč na 10 805 951 Kč
- změněn celkový součet dotací „CELKEM“ z 22 840 049 Kč na 22 850
000 Kč
 strana 11 - změněna částka u žádosti číslo 8 – žadatel „Kamenické muzeum
a obrazová galerie Rychlebských hor“ z 15 000 Kč na 24 951 Kč
 strana 12 - změněna částka „celkem Jeseník“ z 475 000 Kč na 484 951 Kč
 strana 32 – změněna částka „CELKEM“ z 10 796 000 Kč na 10 805 951 Kč
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Hlasování o upraveném usnesení:
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Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje návrh na poskytnutí dotací dle upravené Přílohy č. 1
důvodové zprávy
3. schvaluje udělení výjimek ze zásad programu dle důvodové zprávy
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/33/2011
Přítomno 43, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

14. Podpora profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů
v Olomouckém kraji v roce 2011
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák.
Ing. Tesařík: Vznesl dotaz, zda podle článku 10. předložené Smlouvy o poskytnutí
dotace budou příjemci dotace schopni v termínu 1. května 2011 propagovat
Olomoucký kraj jako donátora akcí.
Mgr. Rašták: Podle jeho názoru jsou příjemci schopni naplnit článek 10. Smlouvy
v požadovaném termínu, tedy k 1. květnu 2011.
Ing. Tesařík: Vznesl obavu, že termín je příliš krátký. Proto požádal o úpravu
Přílohy č. 1, strana 7, odst. II, článek 10. Smlouvy následovně:
- změněna poslední věta článku: „……….a při propagaci aktivit bude zahájena
nejpozději k 1. červnu 2011“.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje poskytnutí dotace Moravskému divadlu Olomouc, příspěvkové
organizaci ve výši 1.392.000,- Kč, Moravské filharmonii Olomouc,
příspěvkové organizaci ve výši 304.000,- Kč a Divadlu Šumperk s.r.o. ve
výši 304.000,- Kč na realizaci aktivit majících regionální charakter dle
důvodové zprávy
3. schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dotace dle upravené Přílohy č. 1
důvodové zprávy
4. ukládá podepsat smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2 usnesení
O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/34/2011
Přítomno 43, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
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15. Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedná se o pravidelný materiál, který se týká
podpory hospodaření v lesích na území OK. Pravidla pro poskytnutí příspěvku byla
schválena zastupitelstvem v prosinci 2010. Nyní je předloženo ke schválení celkem
61 žádostí ve výši 3 584 630 Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Byla provedena technická oprava zápatí Přílohy č. 1 důvodové zprávy. Opraveno
chybné číslo bodu 28 na 15.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/35/2011
Přítomno 43, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

16. Cena hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se
zdravotním postižením za rok 2010
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Pracovní skupina k problematice Krajského
plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením jednoznačně
doporučila udělení ceny paní Haně Mosnerové. Cena bude předána na zasedání
ZOK dne 24. 6. 2011.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/36/2011
Přítomno 43, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

17. Dotační program Podpora
začleňování pro rok 2011

aktivit

zaměřených

na

sociální

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/37/2011
Přítomno 43, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
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18. Dotační program v oblasti prevence kriminality pro rok 2011 vyhodnocení
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Jedná se materiál, který je každoročně
předkládán do ZOK. Tímto materiálem ZOK doporučuje Ministerstvu vnitra ČR
přerozdělení peněz na investiční a neinvestiční části projektů, které jsou uvedeny
v důvodové zprávě. Jedním z významných projektů je „Zavřít dveře nestačí“, který
navazuje na loňský projekt „Bezpečný domov“. Celkové náklady tohoto projektu
dosahují 364 000 Kč z toho spoluúčast OK je 100 000 Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/38/2011
Přítomno 43, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

19. Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2011 2014
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Tento materiál vychází z analýzy
protidrogové problematiky na území OK, kterou prováděly dvě pracovní skupiny. Je
v souladu s Programovým prohlášením ROK a navazuje na obdobný dokument,
který byl schválen na období 2005 – 2010. Návrh tohoto strategického dokumentu
byl projednán v Komisi pro prevenci kriminality a drogových záležitostí ROK dne
15. 2. 2011. V rámci protidrogové prevence bude v roce 2011 rozdělena finanční
částka ve výši 2 500 000 Kč.
Ing. Tesařík: Iniciativou MUDr. Fischera se podařilo ve spolupráci s Policií ČR
uspořádat mezinárodní konferenci na téma „Jak postupovat proti novým drogám,
které přicházejí z Polska“. Přítomni byli i zástupci z partnerského regionu Opole.
Rovněž někteří poslanci a senátoři. Na základě diskuze se podařilo legislativně
připravit změnu zákona, ve kterém přibylo dalších 30 nových zakázaných látek.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/39/2011
Přítomno 43, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

20. "Zdraví 21" - Program podpory zdraví obyvatel Olomouckého kraje
za rok 2010
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. V roce 2010 se OK podílel na programu
„Zdraví 21“ částkou 103 000 Kč. Na financování programu se podílí více subjektů,
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kromě OK je to také o Krajská hygienická stanice OK a Státní zdravotní ústav
v Praze.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/40/2011
Přítomno 43, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

33.

Zprávy Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/53/2011
Přítomno 43, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

34.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/54/2011
Přítomno 43, pro 0, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

34.1. Zápis ze zasedání výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje Kontrolní výbor
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/55/2011
Přítomno 43, pro 0, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
Byla vyhlášena polední přestávka od 12:10 do 13:00.

Ve 13:00 odešel MUDr. Fischer a Ing. Zapletal. Počet přítomných zastupitelů
je 41.
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21.

Porušení rozpočtové kázně - MAS Horní Pomoraví, o.p.s.

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Důvodem porušení rozpočtové kázně bylo pozdní
uhrazení faktur. Poskytnutý příspěvek měl být dle smlouvy řádně vyúčtován do
prosince 2010. Příjemce však uhradil poslední dvě faktury až v lednu tohoto roku.
Protože účelovost příspěvku byla dodržena, předkladatel navrhuje prominout odvod
a penále finančních prostředků dle důvodové zprávy.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/41/2011
Přítomno 41, pro 35, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

22.

Program obnovy venkova 2011 - vyhodnocení žádostí o příspěvek

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. V letošním roce byly 3 oblasti podpory, do kterých
směřovaly finanční prostředky. První oblast je zaměřena především na podporu
výstavby, rekonstrukce a opravy obecního majetku. Druhá oblast se týká realizace
integrovaných projektů venkovských mikroregionů. Oblast podpory č. 3 je zaměřena
na územní plánování. ZOK schválilo v prosinci 2010 částku 40,5 mil Kč na POV
2011. Do konce řádně vyhlášeného termínu 25. 2. 2011 bylo podáno 251 žádostí
v celkové výši cca 86 mil. Kč. Mimořádná ROK, která se konala před zasedáním
dnešního zastupitelstva, rozhodla svým usnesením č. UR/64/2/2011 o navýšení
finančních prostředků na 45 mil Kč. Proto je nyní předložena na stůl nová verze
materiálu, kterou projednala mimořádná ROK před zasedáním ZOK. Tato verze
bude brána jako základní návrh a je v ní počítáno už s novou částkou na POV ve
výši 45 mil Kč. Veškeré změny oproti původnímu návrhu jsou barevně odlišeny, a to
nejen v důvodové zprávě, ale i v Přílohách č. 1 – 3, kde je navrženo konečné
rozdělení příspěvku. Příspěvek tedy získá celkem 138 obcí ve celkové výši 45 mil.
Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/42/2011
Přítomno 41, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

23. Evropské seskupení pro
Olomouckého kraje v projektu

územní

spolupráci

-

partnerství

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedním z nových institutů je seskupení regionů
v rámci evropské unie. Tato seskupení mají šanci získat finanční příspěvky
z Evropské unie. OK má v tomto směru zájem o zapojení do dvou seskupení
regionů. Prvním je oblast česko - polského příhraničí a druhou seskupení Tritia.
První seskupení tvoří regiony: Královehradecký, Pardubický a Liberecký kraj,
Dolnoslezské vojvodství, Euroregiony Glacensis a Nisa (česká i polská část).
Seskupení Tritia tvoří Moravskoslezský a Žilinský kraj, Opolské a Slezské vojvodství.
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/43/2011
Přítomno 41, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.1.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny - DODATEK
č. 2
RNDr. Kosatík se vrátil, jak bylo na začátku zasedání avizováno, k projednávání
rozpočtových změn, které věcně souvisí s nyní schválenými materiály - navýšení
POV a významnými projekty.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/12/2011
Přítomno 41, pro 37, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

9.1.

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Ing. Tesařík se vrátil k projednávání odprodeje nemovitého majetku – areálu
v Mostkovicích. V polední přestávce zasedal klub ČSSD, který se rozhodl řešit celou
situaci úpravou bodu 3.2. návrhu na usnesení, která spočívá v doplnění odprodeje
nemovitosti o předkupní právo OK na zmíněný areál po dobu 5 let. Písemný návrh
na doplnění byl zapracován a předložen hejtmanovi.
Ing. Marek: Podal návrh, aby o bodu 3. 2. návrhu na usnesení bylo hlasováno
samostatně.
RNDr. Kosatík: O usnesení může být hlasováno dle návrhu Ing. Marka.
Hlasování o usnesení bez bodu 3.2.:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/23/2010
ze dne 13. 12. 2010, bod 2. 9., ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na budoucí odprodej plynárenského zařízení v trase 638 metrů
v k.ú. a obci Jedlí včetně veškeré související dokumentace a veškerého
příslušenství, které bude vybudováno v rámci akce „Domov důchodců
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Štíty – připojení zemního plynu, Jedlí – plynovod“, mezi Olomouckým
krajem jako budoucím prodávajícím a společností SMP Net, s.r.o.,
IČ: 27768961, jako budoucím kupujícím za kupní cenu ve výši 275 000,- Kč
bez DPH a za podmínek dle důvodové zprávy, a to z důvodu změny
smluvních podmínek.
3. schvaluje
3.1.
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej
plynárenského zařízení v trase 638 metrů v k.ú. a obci Jedlí včetně
veškeré související dokumentace a veškerého příslušenství, které bude
vybudováno v rámci akce „Domov důchodců Štíty – připojení zemního
plynu, Jedlí – plynovod“, mezi Olomouckým krajem jako budoucím
prodávajícím a společností SMP Net, s.r.o., IČ: 27768961, jako budoucím
kupujícím za kupní cenu ve výši 275 000,- Kč bez DPH a za podmínek
dle důvodové zprávy. Řádná kupní smlouva bude uzavřena do 90 dnů od
termínu doručení písemné výzvy Olomouckého kraje k uzavření smlouvy,
případně ve lhůtě prodloužené o dalších 90 dnů, nejpozději však do
31. 12. 2013. V případě, že příjem z prodeje plynárenského zařízení bude
podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena tohoto zařízení
navýšena o příslušnou sazbu DPH.
3.3.
odprodej části pozemku parc. č. 1610/4 ost. pl. o výměře 198 m2,
dle geometrického plánu č. 702 – 40178/2010 ze dne 17. 9. 2010 pozemek
parc. č. 1610/32 ost. pl. o výměře 198 m2, v k.ú. Drahotuše, obec Hranice
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do společného jmění
manželů Markéty a Tomáše Maňasových za kupní cenu ve výši
44 200,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, minimálně ve výši 7 600,- Kč, a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
4. nevyhovuje žádosti pana Pavla Borovce, pana Václava Ordelta a pana
Jiřího Nováka o odkoupení nemovitostí v k.ú. Stichovice, obec
Mostkovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY SERVIS – zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám,
Prostějov, příspěvkové organizace, z důvodu neakceptování stanovené
minimální výše kupní ceny.
Přítomno 41, pro 40, proti 0, zdrželi se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
Hlasování o upraveném bodu 3.2. usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
3. schvaluje
3.2.
odprodej areálu školícího střediska, konkrétně budovy č.e. 1047,
Mostkovice, rod. rekr. na pozemku parc. č. 454 zast. pl., pozemků
parc. č. 454 zast. pl. o výměře 1151 m2, parc. č. 450/1 ost. pl. o výměře
91 m2, parc. č. 455 ost. pl. o výměře 3 582 m2 a parc. č. 456 ost. pl.
o výměře 793 m2, vše v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice, se všemi
součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou (skladem),
studnou, venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví
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Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLY SERVIS – zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám,
Prostějov, příspěvkové organizace, do společného jmění manželů Evy
a Vlastimila Sedláčkových za kupní cenu ve výši 3 000 000,- Kč.
Nabyvatelé uhradí kupní cenu a veškeré náklady spojené s převodem
vlastnického práva, minimálně ve výši 10 689,- Kč, a správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí před
uzavřením kupní smlouvy. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje
zřízení předkupního práva na předmětné nemovitosti na dobu 5 let ve
prospěch Olomouckého kraje za kupní cenu ve výši 3.000.000,- Kč.
Přítomno 41, pro 29, proti 0, zdrželo se 11, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/25/2011

V 13:15 odešel PaeDr. Crhonek. Počet přítomných zastupitelů je 40.

24.

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Důvodem zpracování a předložení aktualizace
Zásad územního rozvoje OK (dále jen ZÚR OK) je povinnost vyplývající ze zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Úvodní komentář je obsažen
v důvodové zprávě. Příloha č. 2 důvodové zprávy, která obsahuje opatření obecné
povahy, jímýž se vydává Aktualizace č. 1 ZÚR OK, byla všem zastupitelům rozdána
na CD.
Byla promítána prezentace územního rozvoje, kterou podrobně komentoval
Ing. Horák. Aktualizace se týká 5 základních oblastí:
- upřesnění rozvojových oblastí (rozvojových os)
- specifické oblasti (oblasti se zvýšenou těžbou nerostných surovin, oblasti
blízko vojenských prostorů apod.)
- oblast vodního hospodářství
- oblast směřování hlavních silničních tahů
- oblast technické infrastruktury
Ing. Horák podrobně komentoval vývoj v jednotlivých výše zmíněných oblastech, tak
jak jsou obsaženy v aktualizaci č. 1 ZÚR OK.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: Vznesl dotaz, zda je v předloženém územním rozvoji v oblasti dopravy
řešen koridor na Jeseník a Polsko.
Ing. Horák: Toto není v materiálu řešeno.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/44/2011
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Přítomno 40, pro 0, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

25. Účast Olomouckého kraje v projektu meziregionální spolupráce pro
rozvoj venkova
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. OK se hodlá připojit k některým dalším regionům
z Evropy a společně se připojit k programu rozvoje venkova v rámci EU.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/45/2011
Přítomno 40, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

26. Příprava nových projektů Olomouckého kraje spolufinancovaných
z evropských fondů
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Ke schválení je předložen návrh dvou projektů,
které jsou podrobně popsány v Příloze č. 1 důvodové zprávy.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/46/2011
Přítomno 40, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

27. Plnění podmínek Smlouvy
u příjemce Město Jeseník

o

realizaci

grantového

projektu

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. ROK navrhuje prominout penále Městu Jeseník,
které porušilo podmínky realizace grantového projektu. Porušení spočívalo v tom, že
partner projektu uhradil omylem dvakrát mzdy za měsíc květen.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/47/2011
Přítomno 40, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

28. Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2011
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Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Komise ve složení - A. Hložková, Ing. Juřena,
plk. Ing. Kolařík a plk. Ing. Popp - zpracovala návrh na rozdělení příspěvků pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů, které jsou obsaženy v Příloze č. 2 důvodové
zprávy.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/48/2011
Přítomno 40, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 3. Návrh byl přijat.

29. Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2011 - I. etapa
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Jedná se o účelové finanční prostředky
z centrálních orgánů. Návrh na rozdělení je obsažen v přílohách důvodové zprávy.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/49/2011
Přítomno 40, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

30. Finanční příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Krajskému sdružení hasičů Olomouckého kraje na rok 2011
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Výše příspěvku činí 600 000 Kč a bude uhrazen
z nespecifikované rezervy krizového řízení.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/50/2011
Přítomno 40, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

31. Darování movitého majetku Hasičskému záchrannému sboru
Olomouckého kraje – nosič kontejneru M/1 4x2 s hydraulickým
nakládacím jeřábem
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/51/2011
Přítomno 40, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval1. Návrh byl přijat.
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32. Nadregionální akce cestovního ruchu navržené k finanční podpoře
Olomouckým krajem v roce 2011
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Materiál obsahuje 11 akcí (některé již byly
schváleny v roce 2010), které OK chce podpořit v rámci nadregionálních akcí
cestovního ruchu mimo ostatní dotační tituly.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/52/2011
Přítomno 40, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

35.

Finanční pomoc Japonsku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Tak jako ostatní kraje se rozhodla ROK
podpořit symbolickou částkou 200 000 Kč Japonsko, které bylo postiženo živelnou
katastrofou.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/56/2011
Přítomno 40, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

36.

Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2011

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. V průběhu přípravy rozpočtu OK na rok 2011
bylo schváleno 5 investičních akcí v oblasti dopravy. V mezidobí vyhlásil Výbor
regionální rady novou výzvu na čerpání finančních prostředků na opravu zmíněných
silnic. V rozpočtu OK se tedy uvolnila částka 150 mil. Kč. Nyní jsou tedy předloženy
ke schválení nové investiční akce. 6 akcí je v oblasti dopravy, 1 v oblasti sociální a 1
v oblasti školství. Ing. Tesařík přivítal Mgr. Němce, ředitele ÚSP Skalička a
Mgr. Čapku, ředitele Gymnázia Olomouc, Čajkovského. Obě dvě instituce žádají
o příspěvek v rámci předloženém návrhu.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Ing. Kubín: Byl přizván, aby upozornil na změnu důvodové zprávy. V Příloze č. 2 na
str. 10 došlo k pochybení, neboť zde zůstala již schválená akce Kostelec na Hané.
Proto celková částka byla ponížena o 10 mil. Kč.
Byla provedena změna Přílohy č. 2 Souhrn nových investičních akcí, str. 10,
následovně:
 změněna položka „Oblast dopravy“ - „Nové investice OIEP“
- „Návrh na úvěrový rámec EIB“ z 64 083 na 55 750 tis. Kč
- „Návrh na rozpočet OK“ z 12 817 na 11 150 tis. Kč
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- „Celkem“ z 79 400 na 69 400 tis. Kč
 změněna položka „Oblast dopravy - součet“
- „Návrh na úvěrový rámec EIB“ z 228 666 na 220 333 tis. Kč
- „Návrh na rozpočet OK“ z 50 134 na 48 467 tis. Kč
- „Celkem“ z 309 900 000 na 299 900 000
 Změněna položka „CELKEM“
- „Návrh na úvěrový rámec EIB“ z 487 316 000 na 478 983 000
- „Návrh na rozpočet OK“ z 194 847 000 na 193 180 000
- „Celkem“ z 855 960 000 na 845 960 000
Zastupitelstvo hlasovalo o upraveném usnesení.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje aktualizaci plánu investičních akcí na rok 2011 dle upravené
důvodové zprávy
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/57/2011
Přítomno 40, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

37. Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje – poskytnutí dotace
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. OK je povinen ze zákona vracet poplatky za
odběr podzemní vody do obnovy vodohospodářské infrastruktury. OK zřídil pro tyto
účely Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (dále jen
Fond). ZOK schválilo pravidla pro poskytování dotací z Fondu. Maximální výše
dotace může činit 80 % celkových nákladů akce, maximálně však 5 mil. Kč. Podané
žádosti jsou přehledně popsány v Příloze č. 1 důvodové zprávy.
Ke schválení je nakonec předloženo celkem 14 žádostí v celkové výši cca 31 mil. Kč.
Zeleně označené obce mají prioritu v poskytnutí dotace z toho důvodu, že mají
současně podány žádost o dotaci na Ministerstvu zemědělství (dále jen MZ). OK má
povinnost kofinancovat akce, které budou úspěšné u MZ.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
M. Vašíčková: Vznesla dotaz, proč obec Olšovec není zařazena pro poskytnutí
dotace, když je uvedena jako příjemce dotace s MZ. Je do budoucna možnost
nějakého kofinancování ze strany OK?
Ing. Veselský: Obec Olšovec v roce 2010 požádala o poskytnutí dotace
z Ministerstva zemědělství, ovšem nepožádala o dotaci OK přesto, že byla
upozorněna na skutečnost, že je zařazena v roce 2010 do 1. kategorie
kofinancování. Obec sdělila OK, že má na dofinancování akce vlastní prostředky.
V současné chvíli ovšem bylo zjištěno, že vlastní prostředky obci nepostačují. Obec
letos však již nesplňuje pravidla pro přiznání dotace.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/58/2011
Přítomno 40, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
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38.

Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Pravidelně je na jednání ZOK předkládám
materiál, který hodnotí vývoj protipovodňových opatření OK. V minulých měsících
došlo k setkání starostů obcí s rozšířenou působností dotčených povodím Moravy a
představitelů Povodí Moravy, s.p. (Ing. Světlík, generální ředitel PM, s.p. a Ing. Fína,
ředitel závodu Horní Morava). Na toto jednání navazovalo setkání starostů obcí,
jejichž katastr se dotýká stavby suchého poldru na povodí Bečvy. Zástupci Povodí
Moravy na základě těchto setkání připravili materiál na jednání Vlády ČR. Výsledkem
je přijetí samostatného usnesení Vlády ČR, které schvaluje protipovodňová opatření
na Bečvě, včetně suchého poldru. Tento úspěch významně uspíší zahájení stavby.
OK je připraven při přípravě a samotné stavbě pomoct Povodí Moravy, s.p. tak, aby
byla co nejdříve zajištěna ochrana životů a majetku občanů v přerovské aglomeraci.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/58/2011
Přítomno 40, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

39. Finanční příspěvky z dotačního programu "Podpora rozvoje
zahraničních vztahů Olomouckého kraje" pro rok 2011
Úvodní slovo přednes Ing. Tesařík. V příloze tohoto materiálu je obsažena tabulka
s konkrétními projekty, které jsou navrženy ke schválení v rámci této podpory. Na
tuto podporu byla vyčleněna částka 300 000 Kč. V návrhu je uvedena k rozdělení
vyšší částka 487 500 Kč. Rozdíl bude kryt z rozpočtu kanceláře hejtmana – rozpočet
pro zahraniční aktivity.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/59/2011
Přítomno 40, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

40.

Regionální letiště Přerov a.s. – delegování na valnou hromadu

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
RSDr. Černý: Vznesl dotaz, zda bude valná hromada řešit možný odchod armády
ČR z projektu. Jaké jsou krizové scénáře?
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RNDr. Kosatík: Tuto otázku nebude řešit valná hromada. Předmětem řešení budou
běžné záležitosti předchozího kalendářního a fiskálního roku. Samozřejmě se
představenstvo Regionálního letiště v Přerově neustále zabývá aktuální situací.
Proběhla jednání s ministrem obrany RNDr. Vondrou a jeho náměstky Šedivým,
Ph.D. a Ing. Karáskem. Z jejich strany zaznělo ujištění, že armáda ČR nehodlá
v tomto volebním období upustit od projektu Regionálního letiště v Přerově. Situace
bude i nadále sledována a aktuálně řešena.
Je nutné také rozlišit civilní a vojenské využití letiště. A tyto dvě věci nesměšovat.
V oblasti civilního využití se v budoucnu rýsuje možnost získání dotací z Evropské
unie.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/61/2011
Přítomno 40, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

41.

Různé

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k diskuzi.
M. Vlčková: Požádala o dvě písemné informace:
1) Stanovení podmínek účelu využití prodaného rekreačního střediska
v Mostkovicích?
2) Přehled plánovaných oprav silnic II. a III. tříd v okresu Šumperk a Jeseník.
Ing. Tesařík: Veškeré informace k oběma problematikám budou na základě
písemného požadavku paní zastupitelky písemně zodpovězeny.
Mgr. Mačák, MBA.: K dotazu Ing. Šmída z minulého zasedání zastupitelstva, který
se týkal mimořádné události dne 25. 2. 2011, kdy vinou lidského pochybení téměř
došlo ke střetu vlaků u Senice na Hané. Komise pro dopravu Rady Olomouckého
kraje (dále jen komise pro dopravu) se touto problematikou zabývala dne
28. 3. 2011. Osobně byl přítomen Dr. Ing. Václav John, ředitel Správy dopravní cesty
Olomouc a současně člen komise pro dopravu. Dr. Ing. John předložil komisi
zprávu, která obsahovala veškeré informace o vyšetřování mimořádné situace.
Závěrem je, že situace byla zaviněna poškozením kabelů. Charakter poškození byl
jednoznačně stanoven jako opálení kabelů. Vše bylo nahlášeno Policii ČR. Jde tedy
o možné spáchaní trestného činu, které ohrozilo životy několika set lidí. Celá zpráva
o vyšetřování mimořádné situace je velice obsáhlá a pokud bude ze strany
Ing. Šmída zájem, bude mu kdykoliv v kopii zaslána.

Mgr. Mačák, MBA.: Požádal o doplnění usnesení k bodu 4.6.. Důvodem je
požadavek Státního fondu dopravní infrastruktury, aby v samotném usnesení byl
uveden závazek vrátit finanční prostředky poskytnuté fondem. Nové usnesení bylo již
zapracováno a promítnuto zastupitelům.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. schvaluje uzavření Smlouvy č. 137P/2011 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
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2011 mezi Olomouckým krajem a Státním fondem dopravní
infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 708 56 508, dle
důvodové zprávy
3. schvaluje přijetí závazku k vrácení finančních prostředků poskytnutých
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro akce uvedené
v Příloze č. 1 Smlouvy č. 137P/2011 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 dle
důvodové zprávy
4. ukládá podepsat smlouvu dle bodu 2 usnesení
O: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana
5. zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn,
týkajících se financování projektů z půjčky od Státního fondu dopravní
infrastruktury
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/9/2011
Přítomno 40, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

Mgr. Hlavešová: Poukázala, že zastupitelstvo schvaluje nejrůznější finanční
příspěvky a dotace v různých výších. Kontrolní výbor zastupitelstva města Šumperka
se zabýval situací Jednotek sboru dobrovolných hasičů v Šumperku a okolí. Členové
výboru osobně navštívili Sbor dobrovolných hasičů obce Temenice. Podmínky pro
jejich práci jsou tristní. Budova, ve které sídlí, je v katastrofálním stavu. Proto si
dovoluje požádat, zda by problém nemohl být řešen i na úrovni krajské a nenašla se
nějaká forma pomoci Temenici. Město Šumperk chce situaci řešit, ale nemá takové
finanční možnosti jako kraj. Dále požádala, aby se na situaci přijeli zástupci
Olomouckého kraje podívat osobně a zvážili možnou formu pomoci.
Ing. Tesařík: Olomoucký kraj plně využívá své možnosti a investuje do vybavení
Jednotek sboru dobrovolných hasičů a tímto patří poděkování všem členům
zastupitelstva. Něco jiného je movitý majetek. Ten je ve vlastnictví obcí, které se o
něj musí starat. V minulosti byly vypsány různé dotační tituly na opravy majetku obcí,
o které obce mohly zažádat a podobné situace řešit. Přiklání se k tomu, aby
Olomoucký kraj i nadále řešil vybavení Jednotek sboru dobrovolných hasičů v oblasti
movitých věcí. Spravování nemovitostí je v kompetenci obce. Případná návštěva je
možná, z důvodu omezených časových možností však není stoprocentní. Současně
požádal Mgr. Hlavešovou, aby obec Temenice zaslala na Olomoucký kraj písemnou
žádost ve zmíněné věci.

Ing. Tesařík: Navrhl doplnění usnesení k bodu 5. 4. o další dva body, kterými OK
vyjádří jasný nesouhlas s výší dotací MPSV na poskytování sociálních služeb a uloží
Mgr. Kubjátové seznámit ministra se stanoviskem ZOK. Nové usnesení bylo již
zapracováno a promítnuto zastupitelům.
Mgr. Ščudlík: Navrhl, aby úkolem informovat ministra, byl pověřen Ing. Tesařík.
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Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí
a) důvodovou zprávu
b) poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na
poskytování sociálních služeb dle důvodové zprávy
2. zásadně nesouhlasí s výší dotace z MPSV pro rok 2011 na podporu
poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje a vyslovuje
značné znepokojení nad závažností vývoje financování poskytování
sociálních služeb na území nejen Olomouckého kraje, ale v celé České
republice
3. ukládá seznámit ministra MPSV se stanoviskem Zastupitelstva
Olomouckého kraje
O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: ihned
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/19/16/2011
Přítomno 39, pro 33, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

Ing. Tesařík: Informoval všechny přítomné o nadcházejících akcích, které se budou
konat v průběhu měsíce dubna až června 2011.
 26. 4. Výjezdní jednání ROK na Konicku
 27. 4. Slavnostní otevření rekonstruovaných prostor Arcibiskupského paláce
 29. 4. Rada Asociace krajů ČR
 30. 4. Pietní akt v Javoříčku
 30. 4. IV. Ročník Hanácké hasičské pouti v Dubu nad Moravou
 9. 5. Návštěva velvyslance USA, pana Normana Eisena
 11. 5. Návštěva velvyslance Běloruska pana Vysilije Michajloviče Markoviče
 14. 5. Slavnostní zahájení lázeňské sezony Lázně Teplice nad Bečvou
 26. 5. Poděkování zasloužilým dárcům krve
 21. 6. Zahajovací ceremoniál Her V. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2011
na stadionu SK Sigmy Olomouc
 25. 6. Závěrečný ceremoniál Her V. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2011

Příští zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje se bude konat 24. 6. 2011 v 10:00
hod.
Ing. Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 14:20 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 22. 4. 2011“
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V Olomouci dne: 2. 5. 2011
Zapsala: Grygarová Svatava

……………………………….
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………….. .
Mgr. Radovan Rašťák
člen zastupitelstva kraje

……………………………………….
Bc. Dalibor Horák
člen zastupitelstva kraje

…………………………………….. .
Ing. Miroslav Marek
člen zastupitelstva kraje

……………………………………….
František Kubíček
člen zastupitelstva kraje
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