Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 25. února 2011
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 25. 2. 2011
v 10:00 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 48 členů zastupitelstva kraje,
7 členů bylo nepřítomno.
Z účasti na zasedání byli omluveni: Ing. Pavel Drmola, Ing. Jaroslav Faltýnek,
Ing. Zdeněk Muroň, Bc. Miroslav Petřík, Ing. Dušan Pořízka, JUDr. Otakar Šiška,
JUDr. Ing. Petr Wisiński.
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík.
1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Tesařík zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku Vendulu Staškovou,
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

Hana Kaštilová Tesařová
Bc. Dalibor Horák
Ing. Miroslav Marek
Mgr. Ivo Slavotínek

Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
-

ČSSD
ODS
KSČM
KDU-ČSL

Hana Kaštilová Tesařová
Bc. Dalibor Horák
Ing. Miroslav Marek
Mgr. Ivo Slavotínek

Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.
K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 13. 12. 2010 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 13. 12. 2010
K bodu 6 „Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnou linkovou
osobní dopravou v roce 2011“ pan hejtman požádal, aby bylo v zápisu uvedeno, že
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prodloužení smlouvy s dopravcem VOJTILA TRANS, s.r.o., je podmíněno úhradou
penále v termínu do 31. 1. 2011.
V zápisu byla podmínka prodloužení smlouvy uvedena, firma Vojtila Trans, s.r.o.,
uhradila dlužnou částku dne 12. 1. 2011.
Z diskuze k bodu 22 „Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje“
vyplynulo, že bude zastupitelstvu průběžně předkládána informace o aktuálním
stavu.
Materiál je předkládán pod bodem č. 29.
K bodu 38 „Poskytnutí příspěvku Folklornímu sdružení ČR na uspořádání Národního
krojového plesu“ pan hejtman slíbil zajistit pro členy zastupitelstva dostatečné
množství vstupenek na XIII. Národní krojový ples v Praze.
Dne 1. 2. 2011 byl zastupitelům zaslán e-mail s připomenutím možnosti zúčastnit se
plesu. Pro případné zájemce byly rezervovány vstupenky i možnost ubytování.
K bodům 36.1. – 36.3. (Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu) požádala Milada
Vašíčková o seznam členů sdružení, o informace jak funguje valná hromada,
představenstvo a dozorčí rada. Mgr. Hlavešová požádala o informaci, jak je sdružení
evidováno.
Seznam členů sdružení a výpis z registru ekonomických subjektů byl zastupitelkám
předán v den zasedání zastupitelstva. Stanovy sdružení byly zaslány paní Vašíčkové
e-mailem dne 14. 12. 2010.
Ing. Tesařík avizoval, že k bodu 29 programu pod názvem Protipovodňová opatření
na území Olomouckého kraje je přizván Ing. David Fína – ředitel Závodu Horní
Morava, Povodí Moravy, s.p.
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.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. První část materiálů byla zastupitelům zaslána
dne 8. 2. 2011, druhá část materiálů projednaných na jednání Rady Olomouckého
kraje (ROK) dne 14. 2. 2011 byla zaslána dne 17. 2. 2011. Navrhl doplnit program
o bod 30.1. Různé - Informace o programu "INOSTART - program záruk za úvěry
začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji". Součástí
programu je materiál č. 24 - Informace o zajištění zdravotní péče v Olomouckém
kraji, který je předložen na stůl. Z programu jednání byl stažen bod č. 4.4. a 15.
Požádal o předřazení bodu č. 29 před bod č. 5.1. z důvodu již avizovaného
vystoupení Ing. Fíny.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.
2.
3.
4.1.

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 poskytnutí příspěvku Muzeu umění Olomouc
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4.2.
4.3.

Dohoda o spolupráci při rozvoji Baťova kanálu
Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro

4.4.

konkurenceschopnost – dodatky ke smlouvám
Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost EUROPE DIRECT 2011 a zpráva o

5.1.
5.2.

činnosti za rok 2010 - staženo
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím

5.3.

Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na

6.1.

poskytování sociálních služeb
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - odměny za výkon funkce členům Zastupitelstva

6.2.
6.3.
6.3.1.
6.4.

Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje

2011 - Významné projekty Olomouckého kraje
2011 - rozpočtové změny
2011 - rozpočtové změny - DODATEK
2011 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím

Olomouckého kraje
6.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
6.5.

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

7.
8.

Olomouckého kraje na rok 2011
Vzdání se práva a prominutí pohledávek školských příspěvkových organizací
Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření

9.

Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci
Informace k materiálu "Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.

republiky do roku 2025 (Superstrategie - green paper)"
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
Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky

12.

2011 – 2012
Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje v roce

13.
14.
15.

2010
Příspěvky v oblasti sportu v roce 2011
Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém kraji v roce 2011
Podpora profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů v Olomouckém

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

kraji v roce 2011 - staženo
Návrh na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2010
Návrh strategie nakládání s komunálními odpady na území Olomouckého kraje
Řešení nezaměstnanosti v Olomouckém kraji - Informace o připravovaných aktivitách
Vyhodnocení Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje za rok 2010
Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2011
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2011 - vyhlášení
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2011 vyhlášení
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24.
25.

Informace o zajištění zdravotní péče v Olomouckém kraji
Připojení Olomouckého kraje k alianci o vzájemné spolupráci v oblasti dopravní

26.

infrastruktury Baltsko – jaderského koridoru
Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu – změna člena správní rady sdružení

27.
28.
28.1.
29.
30.
30.1.

„OK4EU“
Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na provoz sítě Krize
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje
Různé
Různé - Informace o programu "INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím

31.

podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji"
Závěr

Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. schvaluje upravený program 18. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 25. 2. 2011
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/1/2011
Přítomno 48, pro 48, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. 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/18/2/2011
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Provedena technická oprava na str. 1 důvodové zprávy u Přílohy č. 5 byl vyškrtnut
dovětek materiál bude předložen na stůl.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/3/2011
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

4.1.

Smlouva o poskytnutí příspěvku Muzeu umění Olomouc
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Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Smlouva se schvaluje každoročně již od roku
2006. Z rozpočtu byla pro letošní rok schválena částka 26 mil. Kč. Materiál
projednala Rada Olomouckého kraje (ROK) a doporučuje jej schválit.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Provedena technická oprava na str. 1 důvodové zprávy, doplněno číslo usnesení
(UR/57/5/2011).
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/4/2011
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

4.2.

Dohoda o spolupráci při rozvoji Baťova kanálu

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Baťův kanál je významná destinace z pohledu
rozvoje cestovního ruchu. Kraje Zlínský, Moravskoslezský, Olomoucký,
Jihomoravský a slovenské kraje Trnavský, Trenčianský, Bratislavský a Žilinský se
dohodly na politické deklaraci, ve kterém vyjadřují podporu Baťovu kanálu. Ze
zákona je nutno tuto dohodu mezi kraji schválit v zastupitelstvu. Doporučil materiál
schválit.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/5/2011
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

4.3. Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatky ke smlouvám
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Uvedl, že příjemce podpory EUFORALL, o.s.
realizuje grantové projekty v rámci globálních grantů a postupuje podle příručky ve
verzi č. 3. Žádá, aby mohl výběrová řízení na zakázky malého rozsahu realizovat
podle postupu uvedeného v kapitole 7.5. příručky ve verzi č. 4, protože většinu
projektů má z doby, kdy již platila příručka z 30. 6. 2010. Vyzval zastupitele
k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani
dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/6/2011
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

29.

Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

5

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Na zasedání zastupitelstva bude pravidelně ve
spolupráci se správcem toků Povodí Moravy, a.s., předkládána informace, jak
postupují práce na protipovodňových opatřeních na území OK. Materiál je členěn dle
rozpracovanosti jednotlivých protipovodňových staveb na akce dokončené, dále
akce, které v současné době probíhají a akce, které se připravují. Připomněl, že od
1. 1. 2011 byla řada drobnějších toků převedena z bývalé Zemědělské
vodohospodářské správy (ZVHS) na Povodí Moravy, a.s. Z těch opatření, která
v současné době probíhají, upozornil na záležitost hrázování Třebůvky
v Moravičanech a Oslavy v Dlouhé Loučce. Z připravovaných akcí na Moravě
v Olomouci uvedl zvýšení kapacity koryta - II. etapa A. Připomněl záležitost, která je
nyní nejvíce sledovaná, a tou je suchý poldr v Teplicích nad Bečvou. Ministerstvo
zemědělství (MZe), které je investorem akce, přešlo ke stejné strategii podobně jako
u přehradní nádrže Nové Heřminovy na Opavsku. Samostatné vládní usnesení dává
této stavbě punc veřejné stavby ve veřejném zájmu, tato akce má tak vyšší váhu.
V případě „suchého poldru“ se vládní usnesení chystá a nebude se týkat pouze
poldru, ale celé části od Teplic nad Bečvou přes Lipník nad Bečvou, Hranice až po
soutok s Moravou. Do třech týdnů má proběhnout na Krajském úřadu OK jednání
s dotčenými úřady v území „suchého poldru“, aby byly získány nové informace
týkající se majetkoprávních vztahů. Výsledek tohoto jednání a informace o dalších
investičních akcích bude opět předložena na příštím zasedání.
Ing. Tesařík: Rada se ve dnech 21. – 22. 2. 2011 účastnila pracovního výjezdního
jednání na Hranicko, kde se sešla se zástupci místního podnikatelského sektoru,
neziskových organizací a samospráv. Jedním z velkých témat byla diskuze
o protipovodňových opatřeních, konkrétně Pobečví. Tato problematika je skutečně
v zájmu vedení OK. Je důležité společně vyvinout úsilí, aby záměry, o kterých se
dlouhodobě hovoří, byly realizovatelné. Poprosil Ing. Fínu, aby podal informace také
k suché nádrži v Teplicích nad Bečvou a o připravovaných záměrech na řece
Moravě.
Ing. Fína: Poděkoval za pozvání. Je rád, že může takto podat aktuální informace.
V rámci přípravy protipovodňových opatření a jejich realizace požádal, aby se při
příští aktualizaci tohoto materiálu doplnilo, že ve spolupráci s pozemkovým úřadem
Šumperk probíhá příprava poldru Sobotín na řece Mertě. Ten má význam nejen pro
řeku Mertu, ale i řeku Desnou. V současné době dochází ke komplexním
pozemkovým úpravám a připravuje se i studie na výstavbu tohoto poldru. Komplexní
pozemkové úpravy by měly skončit v tomto regionu na přelomu roku 2012 – 2013.
Z důvodové zprávy zmínil studii Pobečví. Jedná se o záměr, na základě projednání
se starosty obcí Pobečví a MZe, zpracovat během letošního roku koncepční studii
reálných protipovodňových opatření, která by se mohla připravovat od roku 2013.
Jedná se o úzkou spolupráci s jednotlivými starosty a dalšími subjekty, především
orgány ochrany přírody, se kterými docházelo k významným střetům v rámci
jakýchkoliv aktivit Pobečví. Důležitá informace nyní je, že se s těmito organizacemi
našla shoda. Budou zainteresováni do procesu přípravy protipovodňových opatření
již od počátku, aby se předešlo případným střetům. Tato studie má velkou podporu
jak u jednotlivých starostů v Pobečví, tak i MZe, které na ni přislíbilo dotaci ve výši
4 mil. Kč. Na základě včerejšího jednání s vrchním ředitelem sekce vodního
hospodářství RNDr. Pavlem Punčochářem, CSc., bylo slíbeno, že má tato studie
v rámci rezortu prioritu. V loňském roce se podařil průlom - dříve nebyl možný zásah
do významných přírodních prvků v rámci Bečvy, která je dnes chráněná téměř celá.
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Zamítavá stanoviska z organizací a odvolání byla stažena, a dána stanoviska
kladná. Vliv na přípravu protipovodňových opatření, na odstraňování
protipovodňových škod z minulých let 2009 – 2010, na správu a údržbu vodních toků
má rozhodnutí MZe ke dni 1. 1. 2011 s tím, že dochází k transformaci ZVHS, tzn. její
transformací vzniká zbytková organizace, která bude ještě nějakou dobu sloužit
a bude spravovat už pouze zemědělská meliorační závlahová zařízení a čerpací
stanice. Veškeré drobné toky ze ZVHS přechází od 1. 1. 2011 na státní povodí a lesy
ČR. Povodí Moravy, a.s., spravovalo ke konci loňského roku 4 tis. km toků, od ZVHS
k 1. 1. 2011 dostalo dalších 7 tis. km toků. Za stejných financí, za stejných kapacit.
Nejde ani tak o množství toků, jako o jejich stav, většina je ve velmi špatném stavu.
Není to jen tím, že jsou toky zanesené a neudržované 20 – 30 let, ale tím, že se do
nich povolilo vyústění dešťových kanalizací. Od ledna 2011 zahájil informační
setkávání se starosty obcí s rozšířenou působností (ORP), aby došlo k vysvětlení,
jak je tato problematika rozsáhlá a mohly se stanovit jednotlivé povodňové prohlídky
vodních toků a priority. Jedná se o velmi rozsáhlou problematiku. Všechny státní
podniky povodí chystají materiál na MZe s žádostí o podporu, otevření nebo
změnění pravidel čerpání dotačních titulů tak, aby bylo možné se s těmi
nejrizikovějšími případy na vodních tocích vypořádat co nejdříve. V současné době
máme již mnoho žádostí od starostů ve stylu, že 20, 30 let žádali ZVHS o vyčištění
a bylo jim řečeno, že na to nejsou finance. Technici v současné době vše prochází,
ale momentálně není v silách udělat vše hned. Kapacity nejsou vyčerpány, ale jsou
přečerpány. Požádal o shovívavost a podporu ze strany obcí, se kterými začne tyto
problémy řešit. K 1. 1. 2011 byla Povodí Moravy, a.s., předána správa, během roku
2011 bude ještě docházet k předávání majetku ZVHS. V současné době probíhá
prioritně předávání rozestavěných a připravovaných akcí protipovodňové ochrany.
Jedná se o 5 menších akcí, v celkové hodnotě cca 11 mil. Kč a 9 akcí povodňových
škod v celkové výši cca 13 mil. Kč. Je snaha nepřijít o dotace těch akcí, které jsou již
ve fázi realizace. V letošním roce bude probíhat přebírání 20 vodních nádrží. ZVHS
se již k tomuto nehlásí, a přestože ještě nedošlo k protokolárnímu převzetí, proběhly
tam již prohlídky a byly zajištěny některé smluvní vztahy s nájemci, především
ohledně manipulací. Z 20 nádrží je jich 6 v havarijním stavu. U dvou zápisů
z technicko bezpečnostních prohlídek z roku 2003 byl závěr, aby byly nedostatky
řešeny ihned. U těchto vodních nádrží nefungují spodní výpustě a jsou rozebrané
technologie, bezpečnostní přilby, apod. Bude potřeba toto ihned zabezpečit.
Finanční náklady s tím spojené budou vzaty na úkor současného plánu, je nutné
zahájit okamžité řešení.
Ing. Tesařík: Požádal náměstka Ing. Horáka, aby se touto problematikou zabýval
i Výbor pro regionální rozvoj ZOK, sledoval plány, připravované investiční akce
a seznámil se s jednotlivými projekty jak jsou uvedeny v důvodové zprávě (projekty
samospráv i Povodí Moravy) a získal představu o aktivitách, které se v této oblasti
připravují, či realizují. Chce, aby zpráva nebyla předávána jen zastupitelům, ale bylo
to předjednáno ve výboru. Rada by následně dostala informace a předala je
zastupitelům.
Ing. Horák: V České republice je problematika protipovodňové ochrany zařazena do
rezortu životního prostředí. Snažíme se proto informovat přednostně Komisi pro
životní prostředí ROK, nicméně Výbor pro regionální rozvoj ZOK by měl být
informován a měl by popř. konzultovat tyto věci. Požádal, aby tato problematika byla
prioritně v kompetenci Komise pro životní prostředí ROK.
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Ing. Tesařík: Komise je orgán rady, výbor zastupitelstva. Požádal o provázání
v obou těchto orgánech. Jedná se o velmi důležitou problematiku. Připravujeme se
na budoucí krizové situace, a to nejen v rovině odstraňování následků, ale také
budování protipovodňových opatření a tomu, jak jim předcházet. Platí, že pan
náměstek zabezpečí informaci na příští jednání v dubnu ve spolupráci s komisí
a výborem. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy. Poděkoval za vystoupení Ing. Fíny.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/43/2011
Přítomno 48, pro 48, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.

5. Rozpočet Olomouckého kraje 2010
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Okomentoval všechny body programu pod
číslem 5., které se týkají rozpočtu 2010. Jedná se o záležitosti, které již proběhly,
kompetenčně je však nutno je schválit zastupitelstvem.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.

5.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny

K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/7/2011
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.2.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje

K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/8/2011
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

5.3.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb

Mgr. Hlavešová: V důvodové zprávě je uvedeno, že na 133 sociálních organizací
působících na území OK, které poskytují sociální služby bude vynaložena částka
539 844 tis. Kč. Dotázala se, jakým způsobem a kdo provádí kontrolu efektivnosti
vynaložených prostředků? Konkrétně ji zajímá Občanské sdružení Ester na
Javornicku. Dochází za ní někteří občané do kanceláře a ptají se, jak je možné, že
toho sdružení za poskytnuté finanční prostředky údajně nakoupilo v uvedeném
regionu nemovitosti velmi nevalné úrovně a pronajímá je sociálně a ekonomicky
slabým rodinám, či jiným občanům, kteří v regionu páchají trestnou činnost. Chtěla
by vědět jakým způsobem je toto kontrolováno a jak je to s případnými nájemními
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smlouvami tohoto sdružení. Zda již bylo toto sdružení kontrolováno, kým a s jakými
výsledky.
RNDr. Kosatík: Jedná se o státní příspěvky na poskytování sociálních služeb,
z těchto dotací není možné platit pronájmy. Pochybnosti jsou zřejmě spíše
směřovány k fungování tohoto zařízení. Uvedl, že toto zařízení kromě státních dotací
získává také nějakou podporu OK. V případě, že by byla vůle něco zkontrolovat, je
k dispozici Kontrolní výbor ZOK a pokud bude jasné zadání, je možné mu takový
úkol uložit. Krajský úřad Olomouckého kraje (KÚOK) má svůj plán pravidelných
kontrol. Nejsou kontrolovány jen příspěvkové organizace kraje, ale i organizace,
které jsou poskytovány příspěvky z krajského rozpočtu. Požádal Ing. Juřenu aby
vysvětlil, jak stát kontroluje, jakými nástroji, orgány a jakými metodami poskytování
státních dotací.
Ing. Tesařík: Požádal Mgr. Kubátovou aby po vystoupení Ing. Juřeny řekla k tomuto
sdružení konkrétnější informace.
Ing. Juřena: Stát dělá kontroly dotací ze státního rozpočtu nahodile a málo
pravidelně. Kraj může kontrolovat dotace pouze ze svého rozpočtu. Jedná se
o pravomoc státu. Kontroly se provádí buď prostřednictvím Nejvyššího kontrolního
úřadu, nebo rezortním ministerstvem.
Mgr. Kubjátová: Poskytovatelů služeb je mnoho a není schopna uvést veškeré
registrované sociální služby, počet pracovníků, kapacitu ani kdy tam byla kontrola
provedena. Jedná se o státní peníze a kontroluje si je stát. Kraj může kontrolovat
pouze kvalitu poskytování sociálních služeb. Nikdy nedostala žádné sdělení, že by
mělo být něco v nepořádku ze strany poskytování sociálních služeb. Pokud má
Mgr. Hlavešová takové informace, prosí o jejich předání přímo k jejím rukám, nebo
vedoucí odboru s tím, že tam bude poslán inspekční tým.
Mgr. Hlavešová: Poděkovala za odpovědi.

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/9/2011
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

6.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - odměny za výkon funkce
členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Většinou byl tento materiál projednáván při
schvalování rozpočtu, tedy před koncem předcházejícího kalendářního roku.
Nařízení Vlády však bylo vydáno po tomto termínu, nabylo účinnosti k 1. 1. 2011.
Hlavním obsahem materiálu je, že dochází v průměru k 5% snížení odměn a to se
týká jak zastupitelstev krajů, tak zastupitelstev měst. Snížení se týká zastupitelů,
v komisích a výborech jsou ale i nečlenové ZOK, ti vždy pobírali menší odměnu než
členové zastupitelstva. Nemusí docházet na jednání zastupitelstva a účastnit se
jednání klubů, atd. Z toho důvodu, že odměna byla vždy nižší, rada proto nenavrhuje
těmto občanům, kteří to vykonávají také nad rámec svých pracovních povinností
snížit těchto 5%. Limit 30 tis. Kč pro předsedu orgánu za rok a 20 tis. Kč zůstává
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nezměněn. V pravidlech je vždy nastaveno, jak často musí orgány zasedat, aby jim
vznikl nárok na odměnu. V minulých letech to bylo 6 jednání. Některá jednání komisí
a výborů jsou vázána na jednání zastupitelstva, kterých bývá 4 – 5 do roka, je proto
navrhováno, aby základní povinnost komisí a výborů bylo sejít se minimálně 5x za
rok. V případě, že by se 5x nesešli, pak dochází ke krácení odměn.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/10/2011
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

6.2. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2011

-

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o první objem finančních prostředků
a projektů, které by se vykrývaly z položky významné projekty. V rozpočtu je na tuto
kapitolu vyčleněno 26 mil. Kč, stejně jako tomu bylo v loňském roce, s tím, že při
projednávání rozpočtu bylo řečeno z pohledu rady, že konečná částka by mohla být
podobná jako v předcházejících dvou letech, tedy cca 50 mil. Kč. Bylo podáno
57 žádostí, rada doporučuje vyhovět 41 žádostem v celkové částce 27,9 mil. Kč. Pro
srovnání - letos podáno 57 žádostí v první vlně, vloni 69. V loňském roce
doporučovali vyhovět 50 případům letos 41. V případě, že by byl materiál takto
schválen, rada by dostala úkol, který je uveden v usnesení, tuto rozdílovou částku
1 930 tis. Kč pokrýt z rozpočtu, protože nyní je na této kapitole uvedených 26 mil. Kč,
které byly schváleny v rozpočtu. Doplnění této částky na uvedenou hranici 50 mil. Kč
se uskuteční při projednávání přebytku hospodaření rozpočtu za loňský rok, přebytek
bude v částce cca 90 mil. Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/11/2011
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

6.3.

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Požádal o opravu dvou formálních chyb
v materiálu. Na str. 2, Příloha č. 4 – Upravený rozpočet Olomouckého kraje na
rok 2010 - správně 2011, na str. 11 jsou uvedeny dvě stejné rozpočtové změny.
Dále požádal o očíslování rozpočtových změn na – Rozpočtová změna 15/11 A
a Rozpočtová změna 15/11 B. Za omluveného předsedu JUDr. Ing. Wisińského
uvedl, že dne 22. 2. 2011 se sešel Finanční výbor ZOK. Všechny materiály byly
projednány a doporučeny ke schválení bez výhrad.
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
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtové změny v upravené Příloze č. 1 a Příloze č. 2
2. schvaluje rozpočtovou změnu v Příloze č. 3
3. zmocňuje Radu Olomouckého kraje k zapojení příspěvků, dotací a darů na
akci V. letní olympiáda dětí a mládeže 2011
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/12/2011
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

6.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny - DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Uvedl, že všechny rozpočtové změny jsou
v kompetenci rady, zastupitelstvu jsou předkládány vždy jen na vědomí.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/13/2011
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

6.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Tento materiál i následující dodatek se týká
dotací ze státního rozpočtu obcím OK. Všechny čtyři dotační tituly jsou jasně
popsány v důvodové zprávě.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/14/2011
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

6.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK
Úvodní slovo přednesl
Ing. Tesařík a vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/15/2011
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.
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6.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvky ze státního rozpočtu
obcím Olomouckého kraje na rok 2011
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Tento materiál rozpracovává zákon o státním
rozpočtu, který Poslanecká sněmovna PČR (PS PČR) schválila dne 15. 12. 2010
a souhrnný finanční vztah k rozpočtům obcí je vyjádřen částkou 608 869 tis. Kč.
Jedná se o tři dotace – příspěvek na školství, na výkon státní správy a dotace na
výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/16/2011
Přítomno 48, pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

7.
Vzdání se práva a prominutí pohledávek školských příspěvkových
organizací
Úvodní slovo dle důvodové zprávy přednesl Ing. Sekanina.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/17/2011
Přítomno 48, pro 42, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

8.
Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného
k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje,
příspěvkové organizaci
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Materiál pojednává o vyřazení dvou
sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby OK, p.o. (ZZS OK) a jejich darování
Fakultní nemocnici v Olomouci (FNOL). V roce 2011 jsou pro ZZS OK v rozpočtu
finanční prostředky na nákup třech vozidel, nyní se vyřazují dvě a jedno bude ještě
předmětem dalšího jednání.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/18/2011
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

9.
Informace k materiálu "Strategie dopravy jako nevyhnutelná
součást rozvoje České republiky do roku 2025 (Superstrategie - green
paper)"
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Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vedení OK považuje materiál za nesmírně
důležitý a je mu věnována mimořádná pozornost. Mgr. Mačák podá informaci
o připravované konferenci na toto téma. Základní podstatou je stanovisko vedení OK
a stanovisko zastupitelstva k materiálu Ministerstva dopravy k této problematice.
Mgr. Mačák: Materiál je nesmírně široký. Proběhlo již mnoho jednání se zástupci
Ministerstva dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic, Správy železničních dopravních
cest, atd. Poukázal na přítomnost paní poslankyně Navrátilové, upozornil ji
na možnost vystoupení. Uvedl, že paní poslankyně údajně řídí pracovní skupinu
týkající se stanovení dopravních priorit v OK. Zatím nemá informace o tom, že by
byla tato pracovní skupina formalizována. Sešli se jen jednou, činnost není zatím
vyvíjena. Požádal o doplnění návrhu usnesení, a to o text uvedený v důvodové
zprávě materiálu, aby se zastupitelstvo ztotožnilo s usnesením ROK ze dne
1. 2. 2011. „Superstrategie“ je materiál, který měl být projednáván již v prosinci 2010,
byl ale posunut. Pokud by jej vláda schválila, mělo by to velmi negativní vliv na
ekonomiku celé ČR. Uvedl, že do roku 2025 je možno uspokojit cca 40% očekávané
potřeby výstavby dopravních infrastruktur. Je si vědom, že peněz není mnoho, ale
investice jsou nezbytné, obzvlášť do dopravní infrastruktury v OK. Kraj má velkou
nezaměstnanost, pokud nebudou pro firmy zakázky, pro zaměstnance nebude práce
a nezaměstnanost bohužel dál poroste. Tato problematika byla řešena i na jednání
krajské Tripartity dne 16. 2. 2011, kdy zástupce svazu podnikatelů ve stavebnictví
přednášel čísla, která byla hrozivá. V tomto roce se jedná o 40 - 60 tis. pracovních
míst. Česká republika v rámci nezaměstnanosti vyplácí každý měsíc cca 1,5 mld. Kč.
Tyto peníze lze investovat vhodněji.
Dne 18. 11. 2010 stanovila ROK jasné priority týkající se dopravních staveb OK, dále
byl materiál přeložen ZOK na jednání dne 13. 12. 2010, kde byl jednomyslně přijat.
Komise AKČR pro dopravu „Superstrategii“ odmítla. Dále byla projednána
Hospodářským výborem PS PČR (Výbor), který bude o tomto opětovně jednat. Tuto
strategii odmítly velmi razantně i některé zaměstnavatelské svazy, dopravní
odborníci a odmítají ji i někteří koaliční senátoři a poslanci. Jedná se o problematiku,
která je velmi medializována. Věří, že vláda na základně jednotlivých stanovisek
jmenovaných subjektů nechá tento materiál minimálně přepracovat. Tak, jak je tento
materiál připravený, nekoncepčně a hlavně finančně poddimenzovaný, je velmi
škodlivý pro ekonomiku ČR.
Ing. Tesařík: Požádal Mgr. Mačáka o informace týkající se připravované konference,
co se od ní očekává, kdo se zúčastní a kdy se bude konat.
Mgr. Mačák: Když byly pozastavovány některé stavební akce ministrem Bártou, byla
snaha pozvat ho do OK. Návštěva se uskutečnila dne 1. 10. 2010. Již v té době se
začala připravovat Konference k rozvoji dopravy v OK. Ta se pod záštitou pana
hejtmana uskuteční dne 21. 3. 2011 v Regionálním centru Olomouc a je určena
poslancům, senátorům, zastupitelům, starostům měst, obcí, dopravcům a zástupcům
odborných významných firem. Pozval zastupitele a podotkl, že pozvánky již byly
zaslány. Je velmi rád, přestože se pan ministr Bárta omluvil s této konference, že
tam bude mít svého zástupce, náměstka Ing. Vykydala. Za Státní fond dopravní
infrastruktury vystoupí bývalý pan ministr dopravy Ing. Slamečka a jeho kolega
Ing. Čoček. Za Svaz průmyslu a obchodu se zúčastní Ing. Hanák. Je potvrzena účast
všech, kdo mají vystupovat. Zdůraznil, že se jedná o konferenci, která se bude
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zabývat především problémy OK a velká váha bude věnována diskuzi. Dopravní
infrastruktura má na ekonomiku kraje velmi významný vliv. Včera měl možnost se
zúčastnit slavnostního zahájení rekonstrukce železniční stanice v Přerově. Šlo
o jednu z těch významných investičních akcí, která byla v I. fázi v srpnu loňského
roku pozastavena. Nakonec pokračuje, předpoklad ukončení realizace je v roce
2014. Informoval, že se jedná o investiční akci v hodnotě 5 mld. Kč. Pro ekonomiku
kraje, ale také celou ČR je to mezinárodní stavba velkého významu. Vyzval
zastupitele k dotazům.
Ing. Tesařík: Téma „Superstrategie“ není jen tématem OK, ale celé ČR.
Zrekapituloval, že se jím zabývá celá řada institucí a je nutno se k ní vyjádřit. Nejen
stanoviskem rady, ale i usnesením zastupitelstva. Naší odpovědností je hájit zájmy
kraje ve všech rovinách.
RSDr. Nekl: Jak již bylo uvedeno, tuto situaci velmi podrobně projednával i Výbor,
jehož je členem. Jak již sdělil pan náměstek Mačák, Výbor vyslovil s materiálem
značnou nespokojenost. Výbor se tímto zabýval již třikrát od 19. 1. 2011 s tím, že
napříč celým politickým spektrem, kromě poslanců za Věci veřejné byl odmítnut,
neboť je velmi nekoncepční. Tento materiál je filozoficky postaven velmi špatně.
Jednal s panem Františkem Holcem, viceprezidentem pro stavebnictví Unie
zaměstnavatelských svazů ČR. Potvrdil, že minimálně 40 – 50 tis. lidí přijde
o zaměstnání. Výbor materiál zcela odmítl, požádal ministra, aby ho pozastavil
a v této podobě nepředkládal vládě. Pan ministr s tímto nesouhlasil, jednání byla
velmi bouřlivá. Na poslední zasedání výboru se nedostavil. Výbor nyní svolává
odborný seminář všech zainteresovaných lidí v této republice, kteří se k tomuto
mohou vyjádřit, poté bude toto téma projednávat podvýbor hospodářského výboru
a následně opět hospodářský výbor. Dále výbor požádal vládu, aby minimálně do
června tento materiál neprojednávala a počkalo se na novou koncepci. Požádal
o podpoření předloženého materiálu. Dále požádal vedení kraje, aby vyvíjelo vůči
vládě maximální úsilí, jak v rámci AKČR, ale také jako kraj samotný. Dne 2. 3. 2011
se koná výjezdní zasedání Hospodářského výboru zde v Olomouckém kraji, bylo by
dobré opět tuto otázku otevřít, jako podporu. Podal také informaci, že když se
porovnávaly akce, které měly být ve strategii do roku 2025 splněny, poslanci
a zástupci z různých krajů zjistili, že tam nejsou zařazeny akce, které jsou stavebně
kompletně připraveny včetně stavebních povolení. Naopak jsou tam akce, které byly
plánovány na pozdější dobu, které nejsou vůbec připraveny a není je možné
realizovat v příštím, či přespříštím roce. Poděkoval, že je v tomto materiálu zařazeno
dokončení dálniční sítě Praha - Ostrava. Je to stavba připravená kompletně, včetně
stavebního povolení. Pokud by byla odložena do roku 2025, nebyly by platné
veškeré věci, které jsou k tomuto připraveny, včetně výkupu pozemků, apod. Bude
podporovat všechny stavby, které jsou pro náš OK nezbytné. V rámci celé republiky
je proti tomuto materiálu značný odpor.
Ing. Tesařík: Jak avizoval Mgr. Mačák. Usnesení je doplněno o další dva body
usnesení dle důvodové zprávy. Vyzval zastupitele k dotazům.
Dr. Černý: Po slovech, co zazněla - termíny, strategie, či superstrategie, usnesení je
výstižné. Požádal o jeho doplnění o další dva body:
 Zastupitelstvo Olomouckého kraje vyslovuje nespokojenost s nečinností pracovní
skupiny ministra dopravy pro přípravu podkladů za Olomoucký kraj k tvorbě
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materiálu MD ČR „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České
republiky do rokud 2025“ (Superstrategie – green paper) z pověřením ministra
dopravy Víta Bárty vedené poslankyní PČR Dagmar Navrátilovou v pevně
stanoveném termínu do 15. 12. 2010
Zastupitelstvo Olomouckého kraje ukládá Radě Olomouckého kraje vyvolat
jednání s předsedou vlády ČR Petrem Nečasem a ministrem dopravy ČR Vítem
Bártou s cílem informovat o dopadech na ekonomický rozvoj, sociální situaci a
kvalitu životního prostředí připravované „Strategie…“ na Olomoucký kraj a jeho
občany a jednat o dodržení plánu výstavby dopravní infrastruktury podle doposud
platného harmonogramu na období do roku 2013 a doplnění výběru priorit
strategických dopravních staveb v Olomouckém kraji.

Z důvodu úpravy návrhu usnesení bylo schvalování bodu přerušeno.
Po obnovení projednávání bodu se pokračovalo v diskuzi.
Ing. Tesařík: Požádal o promítnutí doplněného usnesení navrženém Dr. Černým.
Mgr. Mačák: Rada intenzivně jedná v této záležitosti již od října 2010.
Ing. Tesařík: Je promítáno upravené usnesení dle domluvy Mgr. Mačáka
a Dr. Černého. Takto je předloženo ke schválení. K tomuto bodu jsou tedy celkem
čtyři body usnesení.
Dr. Černý: Po dohodě s Mgr. Mačákem se spokojí s tím, že bude podána detailnější
informace o nečinnosti neexistující pracovní skupiny. Věří, že tato informace bude
veřejně deklarována na jednání zastupitelstva a stane se natolik veřejně známou
a pro ministra Bártu a vedoucí skupiny natolik relevantní, že je přiměje k vyšší
aktivitě. Bude jen výhodné, bude-li zastupitelstvem uloženo, aby bylo apelováno na
nejvyšší představitele českého státu, tedy na premiéra a ministra dopravy, aby byli
akčnější v této velmi závažné věci.
Mgr. Mačák: Dotázal se, zda chce Dr. Černý vysvětlení k věci týkající se pracovní
skupiny.
Dr. Černý: Ano, je tomu tak.
Ing. Tesařík: Informoval o žádosti poslankyně Navrátilové vystoupit. Po vyjádření
pana náměstka jí přislíbil slovo.
Mgr. Mačák: Dne 1. 10. 2010 přijal pozvání pan ministr Bárta do OK. Problematika
byla příliš široká, shodli se, že co nejrychleji ustaví pracovní skupinu pro stanovení
priorit státních dopravních staveb v OK. Rada priority stanovila, dále pak je schválilo
i zastupitelstvo, po třech měsících pracovní skupina ale stále nejednala. Až
dne 3. 1. 2011 proběhlo jednání, s tím, že se dohodli, že šlo o ryze pracovní jednání,
která budou dále pokračovat. Paní poslankyně ke konci jednání navrhla, že se
nebude nic medializovat. Dne 4. 1. 2011 v nejmenovaném deníku vyšel velký článek,
několik dnů, či týdnů připravovaný. Na ministerstvu je situace těžko popsatelná,
taktéž si tam již nevěděli rady. Sám také několikrát prosil o schůzku paní poslankyni,
aby jednala pracovní skupina a byly nám předávány informace a podklady. Pan
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hejtman písemně požádal pana ministra Bártu, aby byla tato skupina zformalizována.
Olomoucký kraj jmenoval své tři zástupce – Mgr. Mačáka, Ing. Kubína a Ing.
Růžičku. Kdo tam je, či není se neví, jmenovací dekrety nejsou k dispozici. Odpověď
pana ministra také ne. Z tohoto důvodu byla také paní poslankyně Navrátilová na
dnešní zasedání pozvána, aby odpověděla, zda je nebo není pověřena vedením
a řízením této „pseudoskupiny“. Je to deklarováno pouze ústně.
Ing. Tesařík vyzval poslankyni Navrátilovou k vystoupení.
p. Navrátilová: Není pravda, že pan náměstek prováděl několikaměsíční jednání
a měl snahu se sejít. Sešli se společně jednou a domluvili se na termínu setkání
v prosinci. Vzhledem k situaci v parlamentu byl tento termín posunut na 3. 1. 2011.
Je třeba říci, že pracovní skupina, kterou stanovil pan ministr Bárta, nemá žádné
jmenovací dekrety, ani oficiální jmenování. V každém kraji se snažil pan ministr
sestavit takovou skupinu v čele s poslancem, aby zjednodušil vyjednávání mezi
krajem a Ministerstvem dopravy. Nemluvila o medializaci, toto bylo řečeno poradcem
panem Davidem Čermákem. Po setkání této pracovní skupiny byla oslovena
novinářem, kterému dala několik odpovědí, ale nebylo to měsíce či týdny
připravované. Uvedla, že pracovní skupina byla svolána proto, aby se sešli odborníci
na dopravu. Sama odborníkem na není, byla pouze pověřena organizační složkou.
Měla domluvit kdy a jak se skupina sejde, o čem se bude jednat a kdo bude na
jednání přizván. Pochází z Olomouce, je poslankyní za OK a je také v jejím zájmu
prosazovat navrhované priority v rámci OK jak je prosazují zástupci kraje, města
Olomouce a dalších měst v kraji. Jak bylo avizováno, pracovní skupina by se měla
sejít v druhé polovině února. Vzhledem k tomu, že materiál narazil na ostrou kritiku,
jednání nyní probíhají v rámci Ministerstva dopravy. Je přesvědčena, že pan ministr
vezme v potaz veškeré námitky a záležitosti, které byly předloženy a materiál bude
vylepšen.
Ing. Tesařík: Před volbami kraj navštívil pan ministr Bárta a informoval o závěru
zřídit pracovní skupinu. Vedení kraje se obrátilo na pana ministra s žádostí
o informaci, kdo je v pracovní skupině za odborníky. Na tuto žádost nebylo
odpovězeno. Je to nestandardní a proto to vyvolává jisté pochybnosti. Při návštěvě
pan ministr také uvedl, že pracovní skupina z odborníků bude mít za úkol stanovit
pořadí priorit. Tato skupina však nerespektuje názory krajské samosprávy a místních
samospráv ve stanovení pořadí priorit. Výsledek toho je materiál, který předloží pan
ministr jako „Superstrategii“, kde je vše zcela překopáno, bez jakéhokoliv vysvětlení
a zpětné informace. Povinností je hájit zájmy našeho kraje. Věří, že poslanci bez
rozdílu politických stran budou upřednostňovat to, že jsou z jednoho území. Je to
jediná šance, jak lze dosáhnout úspěchu. Poprosil Mgr. Mačáka o individuální
domluvu s paní poslankyní, jak jednání pracovní skupiny bude uchopeno, kdo se ho
bude účastnit atd. Požádal jménem OK paní poslankyni, aby panu ministrovi vyřídila,
že je důležité, aby odpovídal na dopisy. Aby bylo zřejmé, kdo je skupinou odborníků,
kdo navrhnul pořadí priorit a nese za něj odpovědnost. Zastupitelstvo projednalo
materiál, který mu předložila rada, ve kterém je uveden výčet důležitých
infrastrukturních staveb za OK, zastupitelstvo zmocnilo odborníky, kteří se mají
účastnit tohoto vyjednávání a prezentovat názor krajské samosprávy a ostatních
samospráv.
Hlasování o doplněném usnesení:
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Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. odmítlo „Strategii dopravy jako nevyhnutelnou součást rozvoje České
republiky do roku 2025…“ministra dopravy Bárty, a to vzhledem ke
skutečnosti, že materiál je nekompetentně zpracovaný, nekoncepční a
neřeší některé zásadní stavby, které jsou z hlediska dopravní situace pro
Olomoucký kraj nezbytné (např. dostavbu dálnice D1 stavby ŘíkovicePřerov a Přerov-Lipník nad Bečvou, přeložku silnice I/46 OlomoucŠternberk, stavbu R55 Olomouc-Přerov) a také z důvodu, že ze strany
zpracovatele
„Superstrategie – green paper“ nebyl vytvořen odpovídající časový prostor
pro projednání v orgánech Olomouckého kraje
3. se ztotožňuje s usnesením Komise Rady Asociace krajů ČR pro dopravu
ze dne 14. 1. 2011 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy
4. pověřuje Radu Olomouckého kraje vyvolat jednání s předsedou vlády ČR
Petrem Nečasem a ministrem dopravy ČR Vítem Bártou s cílem informovat o
dopadech na ekonomický rozvoj, sociální situaci a kvalitu životního
prostředí připravované „Strategie …“ na Olomoucký kraj a jeho občany a
jednat o dodržení plánu výstavby dopravní infrastruktury podle doposud
platného harmonogramu na období do roku 2013 a doplnění výběru priorit
strategických dopravních staveb v Olomouckém kraji
Provedena technická oprava na str. 4 důvodové zprávy: Zastupitelstvo Olomouckého
kraje doporučuje Radě Olomouckého kraje, opraveno na Rada Olomouckého kraje
doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/19/2011
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík vyhlásil obědovou přestávku od 12.00 – 12.45 hod.

10. 1. – 10. 5. Majetkoprávní záležitosti
RNDr. Kosatík navrhl, aby o bodech 10. 1. – 10. 5. programu bylo hlasováno
dohromady. Rozprava bude probíhat k jednotlivým bodům.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávaným materiálům nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Bc. Horák: Jako předseda Komise pro majetkoprávní záležitosti ROK konstatoval,
že všechny materiály byly řádně projednány a navrhl jejich projednání án blok.
Ing. Marek: V důvodové zprávě k bodu 10.2. je u bodu 2.1. uvedeno, že bylo
domluveno s Martinem Jánem odkoupení 8 m 2 , dále je napsáno, že po urgenci dne
18. 11. 2010 pan Martin Ján sdělil, že nemá zájem předmětné pozemky odprodat.
Dotázal se, zda to znamená, že byla postavena silnice na cizím pozemku a úsek
silnice na něm i nadále zůstane?
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RNDr. Kosatík: Takto se to může klidně stát. Když se potřebuje někde stavět a jít na
cizí pozemek, dostane se buď kupní smlouva, nebo souhlas majitele, že souhlasí
s výstavbou. Tím ale neříká, že pozemek pak prodá. V té době mu to nevadilo,
majetkové vypořádání je nepochybně součástí stavebního povolení. Že to nyní
nechce prodat, je věc jeho rozhodnutí.
Procedurální hlasování o společném hlasování k bodům 10.1. – 10.5.:
Přítomno 48, pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 6 . Návrh byl přijat.
Jedním hlasování byla schválena usnesení k následujícím bodům:
10.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku - UZ/18/20/2011
10.2. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku UZ/18/21/2011
10.3. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku UZ/18/22/2011
10.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetkuUZ/18/23/2011
10.5. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého
majetku- UZ/18/24/2011
Přítomno 48, pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

11. Akční plán Koncepce environmentální
Olomouckého kraje pro roky 2011 – 2012

výchovy

a

osvěty

Úvodní slovo přednesl Ing. Sekanina. Koncepce byla přijata zastupitelstvem OK
před cca 5 lety. Tento plán definuje zdroje, které lze rozdělit do dvou skupin. Jednak
přímo rozpočtované prostředky 850 tis. Kč, které jsou v kapitole odboru školství, má
je tedy jeden z odborů KÚOK a 560 tis. Kč na jednotlivé programy, které mohou
žádat školy, ať už školy zřizované krajem, či školy obecní. Dalších 290 tis. Kč je
určeno na akce, jako např. krajská konference, podpory projektů, zajištění seminářů,
apod. Prostředky které nejsou rozpočtovány jsou uvedeny v globálních částkách.
V materiálu je uvedena částka cca 5 mil. Kč. Jedná se o finance, které nejsou
rozpočtovány konkrétně, ale jsou vynakládány každoročně, ať už z významných
projektů kraje na tento účel, nebo z příspěvků do 25 tis. Kč. Pokud by byly
započítány i tzv. měkké projekty z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, jednalo by se o částku přes 100 mil. Kč za období
2008 - 2010.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/25/2011
Přítomno 48, pro 39, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 9. Návrh byl přijat.

18

12. Rozpis rozpočtu škol a
Olomouckého kraje v roce 2010

školských

zařízení

v

působnosti

Úvodní slovo přednesl Ing. Sekanina. Uvedl, že se jedná o finanční prostředky
především na platy a odvody z nich a výdaje na učební pomůcky. Materiál zahrnuje
celé regionální školství, které hradí stát prostřednictvím krajských úřadů. Pokud
u škol došlo ke krácení rozpočtu , pak ze 4 důvodů – nařízené krácení o 1,239%,
tam kde došlo ke slučování škol a k institucionálnímu zániku těchto subjektů, pokles
výkonu v důsledku nedostatků žáků a na základě žádosti ředitele. K navýšení došlo
v případech nárůstu výkonů, kde se počet žáků navýšil. Je možné konstatovat, že
snížení nebylo likvidační pro školy, kde výrazně poklesl počet žáků. Za tento citlivý
přístup při rozpisu přímých nákladů patří uznání odboru školství KÚOK.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/26/2011
Přítomno 48, pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

13.

Příspěvky v oblasti sportu v roce 2011

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Tímto materiálem bude schváleno poskytnutí
příspěvků jednotlivým příjemcům. Zastupitelstvo schválilo v rámci navrhovaného
rozpočtu částku 13,067 tis. Kč. Byl vyhlášen grant, který se nazývá Příspěvky
v oblasti sportu na podporu celoroční sportovní činnosti a na podporu pořadatelství
sportovních akcí. V termínu do 14. 1. 2011 bylo přijato celkem 601 žádostí. Bylo
vyhověno 409 žádostem, 26 bylo navrženo přesunout do neinvestičních finančních
příspěvků do 25 tis. Kč a jeden do významných projektů. Příspěvky byly projednány
v Komisi pro mládež a sport ROK a následně v ROK.
Ing. Tesařík poděkoval za úvodní slovo náměstkovi Rašťákovi. Ocenil práci komise,
která připravila tento návrh, nejedná se o jednoduchou záležitost. Vnímá aktuální
složitý stav ve fungování neziskových organizací, ať už sportovních, neziskových, či
sociálních. Rada toto projednala a doporučila takto schválit. Vyzval zastupitele
k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani
dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/27/2011
Přítomno 46, pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

14. Zajištění a financování regionálních funkcí knihoven v Olomouckém
kraji v roce 2011
Úvodní slovo dle důvodové zprávy přednesl Mgr. Rašťák.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/28/2011
Přítomno 47, pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

16. Návrh na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti
kultury za rok 2010
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Návrhy na udělení cen mohly předkládat
fyzické a právnické osoby v termínu do 10. 2. 2011. Bylo přijato celkem 84 návrhů.
Návrhy byly vyhodnoceny hodnotící komisí jmenovanou radou. Komise navrhla udělit
ceny tak, jak jsou uvedeny v důvodové zprávě. Vzhledem k malému počtu
hlasujících médií nebude udělena cena médií. Slavností předání cen se bude konat
6. 4. 2011 v Moravském divadle. Všichni zastupitelé jsou zváni.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/29/2011
Přítomno 47, pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

17. Návrh strategie nakládání s komunálními odpady na území
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Ze zákona na kraje připadá povinnost zpracovat
plány odpadového hospodářství. Tyto plány se kraje snaží realizovat vždy
v návaznosti na plán odpadového hospodářství ČR, který nyní prochází zásadní
změnou, protože se vyhodnocují nové poznatky kolem nakládání s odpady.
Budoucnost vychází z toho, že množství směsného komunálního odpadu v našem
kraji a celé ČR rok od roku narůstá. V množství vytříděného odpadu jsme na 3. místě
v ČR s 33%. Zbývající směsný komunální odpad, který zůstává, tak v absolutním
čísle roste. V oblasti životního prostředí dochází k zpřísňování norem. Systém
nakládání s odpady musí být únosný pro veřejnost, ta platí tuto službu v poplatcích.
Rada souhlasila s vytvořením pracovní skupiny, která bude akcentovat pohledy
v rámci odpadového hospodářství ČR na úrovni Evropské unie. Začala se
připravovat na další možnosti tak, aby prověřila záměry, které jsou v okolních krajích
a vyhodnotila, co to znamená pro náš kraj. Je třeba chápat, že základ je třídění,
návrat suroviny zpět do ekonomického procesu tak, aby se prvotní zdroje, nerostné
suroviny mohly zachovat. V důvodové zprávě jsou popsány všechny možnosti
nakládání s odpady, schéma vyznačuje, jak se v současné době s odpady nakládá.
Materiál je informativního charakteru, zásadní výstupy z pracovní skupiny budou
předloženy zastupitelstvu, aby mohlo spolurozhodnout o budoucnosti tohoto rezortu
v kraji.
Ing. Tesařík: Rada si uvědomuje důležitost řešení problematiky v této oblasti. Věří,
že strategie popsaná v důvodové zprávě bude vhodnou a aplikovatelnou strategií na
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území OK a podaří se v rámci činnosti schválené pracovní skupiny se zástupci
místních samospráv a okolních krajů najít optimální způsob řešení potřeb. Vyzval
zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/30/2011
Přítomno 47, pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

18. Řešení nezaměstnanosti
o připravovaných aktivitách

v

Olomouckém

kraji

-

Informace

Ing. Tesařík se dotázal Ing. Horáka, zda k tomuto bodu nechce přiřadit informaci
z bodu Různé informaci o programu INOSTART.
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. V otázce nezaměstnanosti v kraji se věnují
průběžně. Na každém zasedání zastupitelstva je předkládána aktualizovaná
informace. Z analýzy nezaměstnanosti se v posledních měsících potvrdilo, že je
v našem kraji nadprůměrný sezónní výkyv nezaměstnanosti. S krajem Vysočinou je
nejvyšší v České republice. Příčinou není jen venkovský charakter zemědělské
práce, nebo lesnické práce na Jesenicku, protože podobný charakter kraje mají
i další kraje. Příčinou může být mimo jiné i určité načasování, limity v tzv. státní
politice zaměstnanosti, kterou poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí
prostřednictvím úřadů práce. Mají své časové lhůty, po které veřejně prospěšné
práce podporují a v určitém limitu např. tří měsíců je musí přerušit. I toto může být
příčinnou uvedené sezónnosti. Je třeba také uvést aktivity, které děláme v regionech,
nebo mikroregionech, které jsou postiženy nezaměstnaností nejvíce, na Jesenicku.
Tam se pravidelně scházíme se starosty měst a obcí. Dne 4. 2. 2011 proběhlo
jednání v Jeseníkách. Tamní zástupci z radnice přišli s jasnou představou, jak
dobudovat jejich průmyslovou zónu, kterou již několik let chystali. My, jako zástupci
OK, jsme připraveni být jim nápomocni v dobudování technické infrastruktury tak,
aby nové podnikatelské subjekty mohly najít v této zóně uplatnění s novými záměry
a vznikla by tak nová pracovní místa pro Jesenicko. Nově se také zaměřujeme na
území o stupeň nižší, protože velké výkyvy jsou také na území pověřených obecních
úřadů. Je velký rozdíl mezi Šumperskem a Hanušovickem, které má druhou nejvyšší
míru nezaměstnanosti v rámci našeho kraje. V Hanušovicích proběhlo jednání
s vedením obcí přiléhající pod tento pověřený obecní úřad.
Ing. Horák: K bodu „Různé - Informace o programu INOSTART…“ dal k dispozici
informaci, aby ji mohli zastupitelé dále předat podnikatelským subjektům. Jedná se
o nový dotační titul, který se týká pouze našeho a Moravskoslezského kraje. Je to
podpora na vytvoření záruky za bankovní úvěry pro malé a střední podnikatele.
Materiál teprve vzniká, není to tak, že by již zítra mohl někdo žádat záruky za úvěr,
ale týká se to spíše II. poloviny tohoto roku. Doporučil zastupitelům předat informace
v jejich regionu.
Ing. Tesařík poděkoval Ing. Horákovi. Jak již avizoval, stěžejní témata jako
protipovodňová opatření a řešení nezaměstnanosti budou předkládány na každém
zasedání zastupitelstva. Připomněl, že na začátku tohoto funkčního období si vytyčili
jako jednu z priorit bojovat právě proti nezaměstnanosti. V důvodové zprávě je také
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uvedeno, že z jednání 4. 2. 2011 v Jeseníkách vyplynul jeden konkrétní úkol
- spolupráce při zajištění průmyslové zóny v Jeseníku. Věří, že tyto aktivity pomůžou
postiženým regionům vytvořit předpoklad, aby se nezaměstnanost snížila. Velmi
intenzivně se jedná s úřady práce v zájmu aktivit, které prosazují jednotlivé místní
samosprávy na vytvoření společensky účelných míst, či dalších aktivit, směřujících
ke snížení nezaměstnanosti. Jak již dříve uvedl, každý takový námět by měl
směřovat k Ing. Horákovi. Vyzval zastupitele k dotazům.
Bc. Horák: Dotázal se k materiálu, který je předložen v bodu Různé. V názvu
materiálu je uvedeno, „…program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům…“. Jak
jsou kvalifikováni začínající podnikatelé, protože v důvodové zprávě se o začínajících
podnikatelích nehovoří. Jsou tam uvedeni pouze drobní a malí podnikatelé. Je to
tedy jednoznačně určeno? Firmy, které vznikají, právnické či fyzické osoby?
Ing. Horák: Materiál je v současné době dotvářen, jsme rádi, že se ho podařilo
prosadit jako dotační titul. Zda bude pouze pro drobné (do 10-ti zaměstnanců) nebo
malé (do 50-ti zaměstnanců), popř. zda bude historie podnikatele jeden měsíc, rok,
či tři roky, neví. V tuto chvíli je o tom možné debatovat a vznést jako podnět na
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Bc. Horák: Pokud je to takto, přimlouval by se za to, aby historie mohla být pokud
možno delší. S těmito problémy se potýkají také podnikatelé, jejichž historie je starší.
Těmto podnikatelům by to mohlo pomoci, zatímco nových podnikatelů v této těžké
době příliš nepřibývá. Naopak je velké množství podnikatelů s dlouhou historií,
potýkající se s těmito problémy.
Hlasování k bodu 18 Řešení nezaměstnanosti v Olomouckém kraji - Informace
o připravovaných aktivitách:
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/31/2011
Přítomno 47, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
Hlasování k bodu Různé - Informace o programu "INOSTART - program záruk za
úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji":
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/44/2011
Přítomno 47, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

19. Vyhodnocení Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje za
rok 2010
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Jedná se o cyklický materiál od roku 2005.
Upozornila na krajský projekt „Patron bezpečného netu“. Byla vydána brožurka, kde
byla smlouva mezi rodičem a dítětem. Tato brožurka zaujala Ministerstvo vnitra,
které požádalo o předání know how. Na náklady ministerstva učiní dotisk a tato
brožurka bude distribuována do ostatních krajů ČR. Poděkovala za spolupráci
Bc. Poláčkovi.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/32/2011
Přítomno 47, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

20.

Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2011

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Stejný program byl vyhlašován v loňském
roce, nedochází k žádným změnám. Jedná se o podporu prevence kriminality –
sociální prevence, dále podporu integrace romských komunit, jde o jediný program,
kam můžou dávat své žádosti i obce a podpora aktivit pro seniory, pro osoby se
zdravotním postižením a podpora rodinných aktivit.
Požádala o technickou opravu v Příloze č. 2 v bodě d) Krajský plán vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením v Olomouckém kraji: schválen
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/19/2004 ze dne 17. 3. 2014
…správně UZ/16/27/2010 ze dne 24. 9. 2010
Ing. Tesařík dodal termín uzávěrky přihlášek 22. 3. 2011 do 19 hod. a vyzval
zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/33/2011
Přítomno 47, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

21.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti

Úvodní slovo dle důvodové zprávy přednesla Mgr. Kubjátová.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/34/2011
Přítomno 47, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

22. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro
rok 2011 - vyhlášení
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Tento program zastupitelstvo schválilo a OK
vyhlásil v roce 2010. Jedná se o program, který je zaměřen na postgraduální
vzdělávání lékařů. V loňském roce bylo podpořeno 8 projektů, pro rok 2011 je
v rozpočtu částka 3 600 tis. Kč, za které budou průběžně financování projekty běžící
z roku loňského, jako i nové. Jsou dva termíny přihlášek – březnový a červencový.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: Dotázal se, zda budou dotační programy i pro sestřičky?
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MUDr. Fischer: V tuto chvíli je problém s lékaři, jejich dalším vzděláváním
a s řešením jejich nedostatku. Více bude informovat v následujícím materiálu č. 24.
Prioritou jsou nyní tedy lékaři.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/35/2011
Přítomno 47, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

23. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové
prevence pro rok 2011 - vyhlášení
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Jedná se o dotační program OK v oblasti
protidrogové prevence. V roce 2010 bylo v rámci tohoto programu rozděleno
2 510 tis. Kč. V rezervě odboru zdravotnictví je připraveno dalších 250 tis. Kč tak,
aby byla výše dotace dorovnaná s rokem loňským. OK není jediným, kdo financuje
protidrogovou prevenci, příspěvek OK ve výši 2 250 tis. Kč je pouze částí finančních
prostředků, které dostávají subjekty, které se protidrogovou prevencí zabývají.
Z větší části jsou financováni ze státního rozpočtu.
Ing. Tesařík: Bezpečnostní rada OK se ve spolupráci s Policií ČR velmi intenzivně
zabývá otázkou, co nového je v oblasti drogových záležitostí na území OK. Cílem je
přijmout aktivní a účinná protidrogová opatření, aby byl tento fenomén na území
kraje co nejvíce eliminován.
MUDr. Fischer: OK se aktivně účastní jednání Rady vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, nejbližší jednání je 1. 3. 2011 v sídle Úřadu vlády. Další
zajímavý projekt je připravován ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie ČR.
Jedná se o mezinárodní konferenci, která se bude konat koncem března v Olomouci
za účasti policejních složek, složek prevence, zdravotnických pracovníků a Univerzity
Palackého. Téma bude diagnostika a možné varianty cest jak se bránit přílivu nových
drog. Snahou je mít na této konferenci zastoupenu i poslaneckou sněmovnu, protože
to bude pravděpodobně vyžadovat legislativní dořešení. Zejména se bude čerpat
z polských zkušeností, kde se jim tato problematika podařila vyřešit. Na konferenci
pozval také zastupitele.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/36/2011
Přítomno 47, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

24.

Informace o zajištění zdravotní péče v Olomouckém kraji

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Jedním z důvodů zpracování tohoto
materiálu byla akce lékařů „Děkujeme, odcházíme“, která probíhala napříč celou ČR
již od srpna loňského roku. Chtěli tak detailně informovat, jakým způsobem je vedení
OK schopno se postarat o zdravotní péči a o aktuálním vývoji situace. Dalším
důvodem bylo prohlášení vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ke kterému se
později přidalo i vedení Ministerstva zdravotnictví (MZ) ve věci transformace
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zdravotnictví, respektive transformace akutního lůžkového fondu. Tato prohlášení
vzešla v polovině ledna letošního roku a jsou směrována vůči poskytovatelům akutní
lůžkové zdravotní péče na území celé republiky s tím, že je ze strany
MZ požadována výrazná participace krajů. Dalším motivem bylo i jednání Výboru pro
zdravotnictví ZOK, které se zabývalo na jednom ze svých jednání problematikou
zajištění lůžkové ambulantní péče v oblasti Jesenicka. Nejevilo se systémové
zabývat se pouze problematikou Jesenicka, ale komplexní péčí na území celého
kraje. Materiál byl předložen na stůl, protože akce „Děkujeme, odcházíme“ skončila
ve středu 23. 2. 2011, kdy vláda svým usnesením přijala tabulku tarifních mezd ve
zdravotnictví. Dále uvedl informace dle důvodové zprávy. Na území Olomouckého
kraje je osm nemocnic. V Olomouci jsou dvě – Fakultní nemocnice (FNOL)
a Vojenská nemocnice, jinak v každém okrese minimálně jedna. Na CD zastupitelé
obdrželi 7 výročních zpráv. Jediná nemocnice, která výroční zprávu nezveřejňuje, je
Vojenská nemocnice v Olomouci, ta je zřizovaná Ministerstvem obrany, které
garantuje její hospodářský výsledek. Co se těchto výsledků týče, konstatoval, že si
vedou všechny nemocnice velmi dobře. Předpokládá se, že za rok 2010 budou
hospodářské výsledky včetně výročních zpráv k dispozici v průběhu měsíce června.
V důvodové zprávě jsou popsány i hospodářské výsledky dvou krajských odborných
léčebných ústavů v Pasekách a v Moravském Berouně. Mohlo by se zdát, že lůžek
následné péče je dostatek, je to 2 118. Výsledek však zkresluje přibližně 600 lůžek
psychiatrických, která jsou řazena do lůžek následné péče. Přitom neposkytují
následnou péči jako takovou, ale péči specializovanou psychiatrickou. V materiálu je
dále uveden časový harmonogram, jak se vedení kraje, BROK, Bezpečnostní rada
státu, zdravotní komise Asociace krajů, zabývali touto problematikou v jednotlivých
termínech. Obsahem zprávy je také Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví,
které podepsal ministr zdravotnictví a lékařský odborový klub minulý týden, na
základě kterého došlo k ukončení akce „Děkujeme, odcházíme“. Pozornost obrátil
také na investice realizované ve zdravotnických zařízeních v OK v roce 2009.
Programové prohlášení ROK hovořilo o min. 100 mil. Kč ročních investic do
zdravotnictví. V roce 2009 bylo investováno 120 126 913 Kč a v roce 2010 byla
výsledná částka investic do zdravotnictví ve výši 179 649 663 Kč. V roce 2006 bylo
345 lékařů a v roce 2008 došlo k poměrně strmému pádu na 298 praktických lékařů
v OK. Tento úbytek je zaviněn jednak věkovou strukturou praktických lékařů, protože
neustále někteří odcházejí do důchodu, a také došlo k zastavení vzdělávání mladých
lékařů, kteří by chtěli vykonávat práci praktického lékaře. Zastavení dalšího
vzdělávání bylo způsobeno tím, že do roku 2005 měl na starost financování a vedení
k atestaci Institut postgraduální vzdělávání, který byl příspěvkovou organizací MZ.
V roce 2005 se ocitl prakticky bez příspěvku, neměl kdo financovat některé
odbornosti. Změna nastala až v roce 2009, kdy MZ vyhlásilo program
tzv. rezidenčních míst, a začalo hradit určitou část nákladů na mzdy a další náklady
spojené se zaměstnáním absolventa, dovedením jej k atestaci akreditovaným
zdravotnickým zařízením. V roce 2009 OK získal celkem 38 rezidenčních míst od
MZ, v roce 2010 získal již 107 míst. Podařilo se výrazně navýšit počet, k tomu bylo
přidáno v roce 2010 grantové schéma, kde se uplatnilo asi 8 projektů, z toho 6 bylo
pro praktické lékaře. V roce 2010 bylo požadováno 15 míst, dostalo se 8. Nakonec
se podařilo navýšit počet celkem na 11. Pokud se podaří naplnit předpoklady, v roce
2012 bude kraj zpátky na velmi slušném počtu praktických lékařů tak, aby byla
zajištěna primární péče v rámci OK. Závažnou věcí je výrazně klesající počet
absolventů lékařských fakult, který býval kolem 1 300 v rámci celé republiky, dnes
klesá na 700-800 absolventů, a to zdaleka ne všichni jsou české národnosti. V roce

25

2010 po promoci odešlo do zahraničí pracovat 104 lékařů, což je 14% z celkového
počtu absolventů. Dalším problémem je, že dnes lékaři pracují kolem
60, 70 - 110 hodin přesčas každý měsíc. Norma je cca 415 hodin ročně podle
zákoníku práce s tím, že se uzavírají různé dohody o pracovní činnosti, které nejsou
až tak zcela v souladu se zákonem. Vše je na výjimku legislativy EU, která končí
v roce 31. 12. 2012. Od 1. 1. 2013 je maximální povolený počet odpracovaných
hodin přesčas 150 hodin ročně. Nastane velký problém, který je srovnatelný
s dopadem akce „Děkujeme, odcházíme“. Věří, že se na něj MZ i vláda dokáží
nějakým způsobem připravit.
Ing. Tesařík: Jedná se o velmi důležitou záležitost. V důvodové zprávě je uveden
časový harmonogram všech jednání, která proběhla v souvislosti s přípravou řešení
situace odchodu lékařů v OK. Dne 7. 1. 2011 proběhlo mimořádné jednání
Bezpečnostní rady OK. Spolu s FNOL vytvářeli podrobný krizový plán, jednali na
úrovni Asociace krajů ČR a s vedením státu. Poděkoval všem za tvorbu krizového
plánu a vyzval zastupitele k dotazům.
Doc. Vomáčka: V zápisu ze zasedání Výboru pro zdravotnictví ZOK je mu uloženo
přednést na zasedání ZOK usnesení. Usnesení zní: Zastupitelstvo Olomouckého
kraje ukládá Radě Olomouckého kraje zabývat se podrobně zdravotnictvím v oblasti
Jesenicka. Nebylo příliš času materiál podrobně prostudovat, proto usnesení nebude
předkládat a ve Výboru pro zdravotnictví ZOK tento materiál podrobně projednají.
Pokud z jednání vzejde něco, co by měl přednést na zastupitelstvu, tak by to bylo
příště. Je rád za takto zpracovaný dokument, který analyzuje zdravotnictví v kraji.
Domnívá se však, že dává více otázek než odpovědí, ať už se jedná o dostatek
lékařů, dodržování zákoníku práce, atd. Nedostalo se také na podrobnosti jako jsou
specializace, superspecializace. Minule hovořil o infekční klinice FNOL jako velmi
důležité věci, kterou kraj potřebuje a o dalších věcech. Akce „Děkujeme, odcházíme“
vyvolala řadu otázek v redukci počtu nemocnic v ČR. Jesenicko je skutečně problém,
který v této souvislosti bude potřeba řešit. Domnívá se, že bude na našem kraji, aby
tam nemocnici udržel, protože zdravotnictví je nejen o financích, ale i o efektivitě,
dostupnosti, atd.
Ing. Tesařík: Tato tématika je na jednání klubu ČSSD velmi častá. Požádal
předsedu Výboru pro zdravotnictví ZOK, aby informace, které potřebují ve výboru
k projednání, si vyžádali přímo z úřadu. Nemyslí si, že komunikace je tak špatná, aby
vše muselo jít přes zastupitelstvo. Stejně tak si myslí, že by se Výbor pro
zdravotnictví ZOK měl zabývat celkovou situací ve zdravotnictví, a to na celém území
kraje. Požádal Výbor pro zdravotnictví ZOK, když už ústy předsedy byla sdělena
slova jako superspecializace, aby se výbor nevěnoval tomu, co mu nepřísluší. Je
potřeba si uvědomit, že kraj má určitý rozsah povinností v oblasti zdravotnictví. Není
naší odpovědností, abychom vstupovali do fungování nemocnic. Pokud by chyběla
nějaká superspecializovaná činnost a byla by potřebná pro Olomoucký kraj, tak
vedení OK naváže jednání s MZ. Uvědomuje si pohyblivé mantinely. Ale to, co je
v kompetencích kraje, ať je řešeno ve spolupráci s úředníky na krajském úřadě. To,
co je přesahující a mělo by být podpořeno z úrovně zastupitelstva vůči ministerstvu,
určitě podpoří.
MUDr. Fischer: Kraj si velmi dobře uvědomuje, že Jesenická nemocnice, spol. s r.o.
má svou zcela nezastupitelnou úlohu v regionu Jesenicka. To, co přinesla akce
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„Děkujeme, odcházíme“, je nesmírně důležité. V průběhu prosince bylo možné slyšet
z ministerstva zdravotnictví, od některých poslanců, a to zejména pana poslance
Šubrta, předsedy zdravotního výboru PS PČR, že by si kraje měly udělat pořádek ve
zdravotnictví. Měly by zajistit, aby nemocnice v krajích fungovaly i poté, co lékaři
odejdou a zaplatit jim vyšší mzdy. Je rád, že si v poslanecké sněmovně uvědomili, že
nikoliv kraje, ale Vláda ČR a zdravotní pojišťovny jsou odpovědné za dostupnou
kvalitní a zdravotní péči pro občany tohoto státu. Pan poslanec Šubrt včera hovořil
v médiích v tom smyslu, že Vláda ČR je odpovědná za dostupnou zdravotní péči
a proto musí vydat zákon, aby lékaři nemohli stávkovat a podávat výpovědi. V tom
spatřuje velký posun vládní odpovědnosti a také veškeré záruky pro všechny
nemocnice v obtížně dostupných lokalitách, a není to jen Jesenická
nemocnice, spol. s r.o.
Ing. Tesařík: Jedná se o zajímavý a zásadní materiál. Zrekapituloval, že předseda
Výboru pro zdravotnictví ZOK má projednat na zasedání výboru tento materiál.
Připomněl, aby si na zasedání pozvali maximum úředníků z kraje, získali informace,
řešili tématiku, která přísluší OK, přijali usnesení, doporučili usnesení, atd. Budou je
rádi aplikovat, pokud to legislativa umožní.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/37/2011
Přítomno 47, pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

25. Připojení Olomouckého kraje k alianci o vzájemné spolupráci
v oblasti dopravní infrastruktury Baltsko – jaderského koridoru
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Nejedná se o konkrétní smlouvu, je to určitá
deklarace, která může mít pozitivní dopad na rozvoj kraje. Nákladní koridor protíná
Žilinu, Přerov a Víděň. Investice v částce 5 mld. Kč do roku 2014 odpovídá významu
tohoto koridoru.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/38/2011
Přítomno 47, pro 41, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

27. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na
provoz sítě Krize
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Jedná se o návrh k uvolnění částky z krizové
rezervy na vykrytí požadavku Hasičského záchranného sboru OK na 5 aktivit
v celkovém objemu 1 175 tis. Kč. Zastupitelstvo schválilo v rámci rozpočtu na rok
2011 celkem 7,5 mil. Kč. Zůstatek ve výši 6 325 tis. Kč bude využit v průběhu
letošního roku na případné vykrytí krizové situace a odstraňování následků. Pokud
nebude žádná mimořádná událost, pak budou finanční prostředky použity pro
potřeby jednotlivých subjektů Integrovaného záchranného systému OK. Vyzval
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zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/40/2011
Přítomno 47, pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

26. Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu – změna člena správní
rady sdružení „OK4EU“
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/39/2011
Přítomno 47, pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

28.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům k bodům
28. a 28.1. dohromady. K projednávaným bodům nebyly vzneseny žádné připomínky
ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/41/2011
Přítomno 47, pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

28.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje –
DODATEK
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/18/42/2011
Přítomno 47, pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

30.

Různé

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. U příležitosti státní návštěvy v ČR prezident
polské republiky Bronislaw Komorowski udělil v úterý 22. 2. 2011 čtrnácti českým
hasičům Zlatý Záslužný kříž za zásluhy při poskytování pomoci obětem povodní
v Polsku, v květnu a červnu roku 2010. Vyznamenání od nejvyššího polského
představitele v Lichnštejnském paláci v Praze Na Kampě převzali za HZS OK - Jiří
Glabazňa, Tomáš Kvapil, Zděněk Voldán, všichni tři z požární stanice Olomouc, kteří
se střídali ve velení nasazeného odřadu. Slavnostního aktu byli přítomni velvyslanec
Polské republiky v Praze Jan Pastwa, generální ředitel HZS ČR genmjr. Miroslav
Štěpán a ředitelé hasičských záchranných sborů krajů, kteří měli vyznamenané
příslušníky. Příslušníci HZS OK zasahovali v Polsku od 22. 5. - 20. 6. 2010 postupně
na 3 místech. Jednalo se o velkokapacitní čerpání z obrovsky zatopených oblastí,
zásah ztěžovaly velmi těžké podmínky, celkem se při zásahu vystřídalo z HZS OK
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33 příslušníků a nasazeno bylo 5 ks techniky. Poděkoval přítomnému krajskému
řediteli Hasičského záchranného sboru OK plk. Ing. Karlu Kolaříkovi a poblahopřál
jeho kolegům, kteří byli takto vyznamenáni.
Dále podal informace o akcích, které se v blízké době uskuteční:
 6. 4.

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2010, Moravské
divadlo Olomouc
 28.3. Den učitelů, Moravské divadlo Olomouc
 21.3. Dopravní konference, RCO
 17.3. Stavba roku, Výstaviště Flora
Avizoval příští zasedání zastupitelstva dne 22. 4. 2011.
Ing. Šmíd: Je rád, že se tohoto zasedání mohl zúčastnit velitel krajského
záchranného sboru a nemusel být přítomen mimořádné události, která se dnes
časně ráno v kraji málem udála. Jak už mnozí ví, došlo téměř ke střetu vlaků. Vlaky,
které odjíždí z Olomouce do Prostějova a z Prostějova do Olomouce se míjí vždy
u Senice na Hané. Vinou lidského pochybení a kvůli tomu, že tam není určité
zabezpečovací zařízení jel vlak od Olomouce dál a než se všichni vzpamatovali,
došlo málem ke srážce. Je si vědom toho, že kraj České dráhy, a.s., neřídí, ale cítí
jako zastupitel kraje odpovědnost za bezpečnost osob, které jsou v těchto vlacích
přepravovány. Požádal zejména příslušné pracovníky odboru, aby se věnovali
zprávě Drážní inspekce k této mimořádné události a seznámili s tímto i Komisi pro
dopravu ROK, radu a zastupitele. Požádal, aby kraj této záležitosti věnoval
pozornost.
Ing. Tesařík: Tato záležitost si zaslouží naši pozornost. Pan náměstek Mačák často
jedná se zástupci Českých drah, a.s., zejména se Správou železničních dopravních
cest, které patří správa kolejí a s tím souvisejících zařízení. Na příštím jednání bude
podána informace.
Mgr. Mačák: Dne 28. 3. 2011 bude jednat Komise pro dopravu ROK, kde podá
informaci o této záležitosti a následně pak bude informovat na jednání zastupitelstva.
Ing. Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 14.30 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 25. 2. 2011“
V Olomouci dne: 7. 3. 2011
Zapsala: Vendula Stašková
……………………………….
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