Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 14. 11. 2008
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 14. 11. 2008 v 10:00
hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc, Hynaisova 10,
Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 55 členů zastupitelstva kraje.
Zasedání řídil do zvolení nového hejtmana Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík.

1.

Zahájení

RNDr. Ivan Kosatík: Zasedání bylo zahájeno státní hymnou. Poblahopřál všem
zvoleným zastupitelům Olomouckého kraje a popřál mnoho úspěchů v práci pro
Olomoucký kraj a jeho občany. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, je
přítomno všech 55 zvolených členů Zastupitelstva Olomouckého kraje. Vysvětlil
úvodní rozesazení u předsednického stolu, kde byli posazeni bývalí členové Rady
Olomouckého kraje, kteří byli zároveň zvoleni novými zastupiteli a předsedové
stávajících nově zvolených klubů zastupitelstva. V průběhu zasedání se místa
u předsednického stolu budou obměňovat tak, jak budou voleni noví členové rady.

2.

Složení slibu členy Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Úkolem ustavujícího zasedání zastupitelstva
je dle § 39 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zvolit hejtmana, náměstky
hejtmana a další členy rady. Pro naplnění tohoto cíle je třeba nejdříve složit slib
členů zastupitelstva, poté určit zapisovatele zasedání a skrutátory, zvolit ověřovatele
zápisu, společnou mandátovou a volební komisi. Tyto body jsou striktně stanoveny
zákonem. Následně bude projednán a schválen program dnešního zasedání
zastupitelstva.
Podle § 33 odst. 2 a 3 zákona o krajích, slib skládá člen zastupitelstva na prvním
zasedání, jehož se po svém zvolení zúčastní. Dnes je přítomno všech 55 zvolených
zastupitelů a všech 55 zastupitelů tedy dnes může složit slib. Požádal nejstaršího
člena zastupitelstva, profesora Františka Mezihoráka, aby předstoupil a jako doyen
pronesl krátký proslov a poté pomohl se slavnostním složením slibu zastupitelů.
Prof. PhDr. Mezihorák, CSc. Dr.h.c.: Přednesl krátkou řeč, ve které poděkoval
bývalým zastupitelům za jejich práci a službu veřejnosti. Nové zastupitelstvo čeká
mnoho úkolů. Dal k úvaze, jak účinněji nakládat například s právem krajské zákonné
iniciativy, jak více využívat potenciálu poslanců a senátorů za kraj. Zájem
zastupitelstva by měl být rovnoměrně rozdělen mezi všechna místa v kraji, aby
některá z nich nestála na okraji. Závěrem popřál zastupitelům v nadcházejících
čtyřech letech zdraví k plnění nelehkých úkolů.
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RNDr. Kosatík: Požádal prof. Mezihoráka, aby přečetl slib a následně slib přijal
postupně od všech členů zastupitelstva. Jednotliví zastupitelé předstoupí dopředu,
složí slib, nahlas řeknou „slibuji“ a dvěma podpisy stvrdí složení slibu a převzetí
Osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva Olomouckého kraje. Na závěr složí slib
prof. Mezihorák do rukou Ing. Tesaříka.
Prof. PhDr. Mezihorák, CSc. Dr.h.c.: Přednesl Slib člena zastupitelstva kraje.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“
Proběhlo složení slibu jednotlivými zastupiteli.
RNDr. Kosatík: Konstatoval, že složením slibu se zastupitelé ve smyslu ustanovení
§ 33 odst. 2 zákona o krajích, ujali svých práv a povinností zastupitelů kraje.

3.

Určení zapisovatele zasedání a skrutátorů

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Pro technickoadministrativní zabezpečení je
nutné určit zapisovatele a skrutátory. Tito budou dle pokynů zajišťovat nezbytné
úkony, spojené s hlasováním.
Určil zapisovatelku Veroniku Gavendovou, hlasovací zařízení obsluhuje a hlasování
spouští Ing. Luděk Niče, vedoucí kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním
skrutátorem. Dalšími skrutátory jsou Taťána Vyhnálková, Vendula Hrdličková,
Monika Kozíková a Kamila Navrátilová.
RNDr. Kosatík: Pro další průběh programu je důležité seznámit se s hlasovacím
zařízením, které je instalováno v tomto sále. Požádal vedoucího kanceláře hejtmana
Ing. Luďka Niče, aby zastupitele s tímto zařízením stručně seznámil.
Ing. Niče, vedoucí kanceláře hejtmana: Přednesl připravenou prezentaci, vysvětlil
způsob hlasování, přihlašování do diskuze, technické poznámky apod. Na závěr
proběhlo cvičné hlasování.

4.

Volba ověřovatelů zápisu

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Dle ustanovení § 43 zákona o krajích, zápis
z jednání zastupitelstva podepisuje hejtman a zvolení ověřovatelé. Obdržel dva
návrhy, a to na Mgr. Miroslava Gajdůška, MBA a Martina Novotného. Vyzval
zastupitele k dalším návrhům. Jiné osoby nebyly navrženy.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Mgr. Miroslava Gajdůška, MBA
a Martina Novotného.
Přítomno 55, pro 53, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
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5.

Volba členů volební a mandátové komise

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o společný orgán. Požádal
předsedy jednotlivých politických klubů, aby navrhly osoby do této komise.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
- Bc. Miroslav Petřík – ČSSD
- Ing. Pavel Drmola – ODS
- Mgr. Ivo Slavotínek – KDU-ČSL
- Miroslava Vlčková – KSČM
Přítomno 55, pro 52, proti 0, zdržel se 2, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
RNDr. Kosatík: Poprosil členy komise, aby zvolili svého předsedu.
RNDr. Kosatík: Předsedou společné mandátové a volební komise byl zvolen
Bc. Miroslav Petřík.

6.

Schválení programu zasedání

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Spolu s pozvánkou na dnešní zasedání
zastupitelstva obdrželi zastupitelé i návrh programu. Navrhl doplnit program o bod 11
Svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje. Byl rozdán upravený návrh
programu. Vyzval zastupitele k dotazům, připomínkám nebo dalším návrhům na
úpravu programu. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky
ani dotazy.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Složení slibu členy Zastupitelstva Olomouckého kraje
Určení zapisovatele zasedání a skrutátorů
Volba ověřovatelů zápisu
Volba členů volební a mandátové komise
Schválení programu zasedání
Hlasování o počtu uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

kraje
Volba hejtmana
Volba náměstků hejtmana
Volba dalších členů Rady Olomouckého kraje
Svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje
Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
Různé
Závěr

Přítomno 55, pro 55, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
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7.
Hlasování o počtu uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Podle § 35 odst. 2 písm. o) zákona o krajích,
počet uvolněných členů rady, jakož i funkce, pro které budou uvolněni, je třeba
schválit hlasováním. V souladu s návrhem a textem koaliční smlouvy navrhl, aby
rozhodné datum pro vykonávání těchto funkcí bylo datum dnešní, tj. 14. 11. 2008,
a aby byli uvolněni hejtman a 7 jeho náměstků. Vyzval zastupitele k dotazům
a dalším návrhům.
RSDr. Nekl: Pokud se podíváme na historii fungování Olomouckého kraje od roku
2000, tak si musíme být vědomi toho, že za celých 8 roků fungování zastupitelstva
a fungování rady postačilo k řízení kraje podstatně méně uvolněných členů rady
i uvolněných funkcionářů. Agenda řízení kraje není tak široká, aby ji bylo potřeba
navyšovat oproti zvyklostem. V potaz lze brát i určité ekonomické náklady, které
zřízení těchto funkcí přinese. Podal protinávrh, aby se uvolněnými členy rady stal
hejtman a 5 jeho náměstků.
RNDr. Kosatík: O protinávrhu RSDr. Nekla se bude hlasovat jako první. Doplnil, že
je nesouměřitelné srovnávat začátek fungování krajů s dneškem. Kompetence se
postupně z hlediska rezortů rozšiřovaly. Rozdíl obou návrhů jsou dva uvolnění radní.
Proti stávajícím šesti je návrh na osm uvolněných. Podotkl, že v mnohých krajích již
v předcházejících obdobích byla uvolněna celá rada, tj. 9členná nebo 11členná.
Touto variantou Olomoucký kraj nikdy nešel a není navrhována ani v tuto chvíli.
Základním návrhem koalice je, aby z 11 radních bylo 8 uvolněných a 3 neuvolnění.
Dr. Černý: Požádal, zda by bylo možné se detailněji seznámit s tím, co budou mít
uvolnění funkcionáři rady na starosti.
RNDr. Kosatík: Uvedené informace jsou i součástí bodu, který bude dnes také ještě
projednán. Předpokládá se, že hejtman by měl mít na starosti oblast krizového
řízení, vnějších vztahů, cestovního ruchu, programy EU a nově zřízený odbor
investic. První náměstek by měl mít na starost oblast zdravotnictví, druhý náměstek
oblast majetku a financí, další náměstek oblast dopravy, další oblast regionálního
rozvoje, životního prostředí a zemědělství. Další v pořadí náměstek oblast kultury,
péče o památku, tělovýchovu, sport a volný čas. Samostatný náměstek by měl na
starost školství a poslední z náměstků oblast sociálních záležitostí. K tomu budou
voleni tři neuvolnění radní.
Byly předloženy dva návrhy. První návrh RSDr. Nekla zněl na 6 uvolněných radních,
v pozicích 1 hejtman a 5 náměstků. O tomto návrhu se bude hlasovat jako o prvním.
Hlasování o protinávrhu RSDr. Nekla
Přítomno 55, pro 11, proti 40, zdržel se 2, nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat.
MUDr. Chalánková: Upozornila na omyl při hlasování, chtěla hlasovat proti.
MUDr. Sumara: Sdělil, že se mu neaktivovalo hlasovací zařízení a požádal
o doplnění této informace do hlasovacího protokolu.
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RNDr. Kosatík: Oba uvedené případy budou zaznamenány do zápisu. Upravený
výsledek hlasování:
Přítomno 55, pro 11, proti 41, zdržel se 2, nehlasovali 1. Návrh nebyl přijat.
RNDr. Kosatík: Zahájil hlasování o základním návrhu, tzn., aby z 11 členné rady byli
uvolněni 1 hejtman a 7 náměstků.
Hlasování o základním návrhu
Přítomno 55, pro 45, proti 10, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

8.

Volba hejtmana

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Hejtman i náměstci jsou automaticky členy
rady. Navrhl, aby hlasování k bodům volba hejtmana, náměstků a neuvolněných
členů rady proběhlo veřejně pomocí hlasovacího zařízení. O tomto procedurálním
návrhu se bude hlasovat.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Dr. Černý: Zastupitelstvo má svrchovanou pravomoc rozhodnout o formě a způsobu
hlasování, ale politické kultuře prospěje, bude-li se hlasovat tajně. Navrhl, aby
všechny personální záležitosti na dnešním zasedání byly hlasovány tajně.
RNDr. Kosatík: Jedná se o protinávrh. Připomněl, že se jedná v pořadí již o třetí
zastupitelstvo od doby vzniku krajů. Předcházející dvě zastupitelstva o těchto věcech
hlasovala vždy veřejně. Jako o prvním návrhu se bude hlasovat jako o protinávrhu
Dr. Černého, aby všechna hlasování v personálních věcech probíhala dnes tajně.
Hlasování o protinávrhu Dr. Černého
Přítomno 55, pro 9, proti 42, zdržel se 4, nehlasovali 0. Návrh nebyl přijat.
RNDr. Kosatík: Zahájil hlasování o základním návrhu, aby všechny volby na
dnešním zastupitelstvu probíhaly pomocí hlasovacího zařízení veřejně.
Hlasování o základním návrhu
Přítomno 55, pro 47, proti 7, zdržel se 1, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
RNDr. Kosatík: K vlastní volbě hejtmana poprosil o návrhy kandidátů.
Mgr. Zemánek: Navrhl v souladu s uzavřenou koaliční smlouvou na post hejtmana
Ing. Martina Tesaříka.
Dr. Černý: Vysvětlil pohled KSČM na vytvoření koalice, volbu hejtmanů, náměstků.
Ve včerejší Mladé Frontě vyšel článek, který hovoří o vzniklé koalici jako o sňatku
z rozumu. V předvolební kampani byla řeč mimo jiné o poplatcích u lékaře, hovořilo
se o privatizaci nemocnic, spekulovalo o privatizaci penzijních fondů, mluvilo
o takových otázkách, jako jsou zahraniční mise nebo umístění americké vojenské
základny v České republice. Byla řeč také o celostátním referendu, byla řeč
o referendu obecně. A byla to sociální demokracie, kdo tvrdil, že tyto volby budou
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vlastně jakýmsi celostátním referendem o celostátní politice, o aroganci moci.
Zdůrazňovali, že reprezentanti této aroganci moci jsou představitelé dnešní vládní
koalice, tedy ODS, KDU-ČSL a Strana zelených. Výsledky voleb není třeba
připomínat, ale zdůraznil, že nejobecnější výsledek byl 13:0. Opozice, tedy strany,
které v minulém období byly v Olomouckém kraji v opozici, získaly 56 % hlasů
a strany, které vládly, získaly 29 % hlasů. Přepočteno na mandáty, bývalá opozice
získala 67 % mandátu, koalice pouze 23 %. Tento výsledek si mnozí spoluobčané
a voliči vysvětlovali jako jasnou vůli po změně. Řada lidí považovala tento výsledek
opravdu za historický, zvlášť v souvislosti s tím, že tento součet mandátů pro opozici
je v České republice ze všech krajů prakticky nejvyšší. Předsedou ČSSD a celou
řadou dalších funkcionářů bylo před volbami, ale i těsně po volbách proklamováno,
že ne s ODS. Také bylo slyšet, že raději do menšinové vlády, to byla slova
i budoucího olomouckého hejtmana. Soustavně opakovali, že jim jde především
o program a že budou hledat takové partnery, kteří jim zaručí maximální
programovou shodu a kteří jim umožní, aby svůj program mohli realizovat v co
nejširším rozsahu. O programové shodě byla řeč i na první oficiální schůzce v neděli
večer, oba vedoucí vyjednavači za sociální demokracii – předseda sněmovny pan
Vlček a budoucí hejtman pan Tesařík jednoznačně konstatovali, že o programové
shodě s KSČM nemají pochyb, že jim jde spíš o jiné věci. Tehdy byla uzavřena
dohoda o podpoře kandidátů sociální demokracie v druhém kole senátních voleb.
O týden později, po senátních volbách, už ale bylo všechno jinak. Dozvěděli jsme se
o tom, že se bude uvažovat spíše o nějakém minimálním programu. Programové
prohlášení rady bude připraveno pravděpodobně v polovině února a vedoucí
představitelé koalice se již nechali slyšet, jak bude vypadat. Budoucí hejtman pan
Tesařík se chlubí tím, že uhájí svůj slib o poplatcích v krajských nemocnicích, které
budou sanovány z rozpočtu Olomouckého kraje, druhý náměstek pan Kosatík
konstatoval, že poplatky vyměnil za nemocnice, tzn., že nikdo nebude usilovat o to,
aby se krajské nemocnice vrátily plně pod správu Olomouckého kraje.
V Olomouckém kraji rozhodně nezvítězili voliči a jejich vůle, ale v Olomouci zvítězil
Agel. Mnohé tiskové zprávy v průběhu vyjednávání „o sňatku z rozumu“ mimo jiné
informovaly i o tom, že dokonce v řadách např. sociálních demokratů není naprostá
jednota. Údajně přerovská sociální demokracie vyjádřila značné rozhořčení nad tím,
co se chystá. Ani členové ODS nebyli zcela spokojeni. Na Šumpersku údajně měli
výhrady proti tomu, aby ustupovali ze svých pozic. Pan Tesařík 10. 11. po volbách
sdělil „Olomoucký kraj patří k jednomu ze zaostalejších v rámci České republiky.
Proto jsme se rozhodli pro nekonfrontační politiku.“ Kdyby to bylo řečeno před
volbami, přízeň 40% voličů by asi v tu chvíli byla jen zbožným přáním. Koalice, která
v Olomouckém kraji vznikla, tedy ČSSD, ODS a KDU-ČSL, je bezesporu silnou
koalicí, bude disponovat 45 mandáty. Jak to ale bude s programem, jestli budou tak
silní i v programových prohlášeních, to se teprve uvidí. Politická kultura
v Olomouckém kraji opět utržila vážnou ránu. Na mnoha místech již bylo slyšet, že
v Olomouckém kraji prakticky nemá cenu chodit volit. Proč v Olomouckém kraji volit,
když to vždycky dopadne tak, že primátorem nebo hejtmanem bude buď pan
Kosatík, nebo pan Tesařík? Někdo z této skupiny lidí, kteří si funkce v Olomouckém
kraji, ve statutárním městě Olomouci, ale i jinde po kraji střídají pravidelně.
Maximální výsledek voleb je možná jen výměna kanceláří. Politika v tomto
rozumném pojetí se bohužel pouze zaměňuje za byznys. A není bez zajímavosti,
že i čelní představitelé, tedy v Olomouci vládnoucí ČSSD, jsou autory například
úvahy Proč je politika byznys? Proto, že penězovody, které protékají Českou
republikou, jsou veliké. Jedná se o peníze z EU, ze státního rozpočtu, z rozpočtu
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krajů, obcí. Jen provize, které při putování peněz skončí u zprostředkovatelů,
u různých agentur, se ročně pohybují kolem 150 mld. Kč. Je proto pochopitelně
výhodné být u toho, je příjemné mít tu moc a být hejtmanem, náměstkem, radním
a spolupodílet se na tom všem.
Na závěr konstatoval, že KSČM je připravena být v opozici, protože to pro ně není
nová role. Uvidí se, jak velkorysí budou vítězové, zda jim umožní alespoň kontrolní
činnost. Ujistil zastupitele, že se budou aktivně podílet na všem, co bude ve
prospěch občanů Olomouckého kraje.
RNDr. Kosatík: Vyjádřil se k proslovu Dr. Černého. Ne vše, co řekl, je pravdou,
například co se týká společného vládnutí jmen Tesařík a Kosatík. Sám, jako
zastupitel města Olomouce, byl 4 roky v opozici. Celá ČSSD trávila v opozici 8 let na
úrovni Olomouckého kraje.
Připomněl, že jediným navrženým kandidátem byl Ing. Tesařík. Požádal, aby
předstoupil k řečnickému pultu a vyjádřil svůj souhlas, případně nesouhlas
s návrhem a uvedl jeho vystoupení.
Ing. Tesařík: K vystoupení Dr. Černého sdělil, že byl překvapen snůškou pravd,
polopravd, temných výzev, temných hrozeb toho, co se snad mělo udát, nebo událo
v sociální demokracii. Je přirozené, že v demokratické společnosti mají lidé různé
názory, a že potom, co proběhne široká diskuze, ve které se diskutující nezastrašují
dopředu, aby mohli říct svůj názor, se přijme nějaký závěr. Tak tomu bylo i při
projednávání možné koalice na půdě ČSSD. Při úvahách, jak sestavit koalici se
diskutovalo především na bázi volebního programu, ale také na bázi jednotných
premis, které byly řečeny před volbami. V tisku se lze dočíst, že bylo řečeno, že
v současné době není spolupráce s KSČM na úrovni řízení kraje možná, a to ze čtyř
důvodů, které jsou ocitovány. A protože se nic nezměnilo v postoji KSČM, tak není
důvod měnit postoje. Také bylo řečeno, že přímá spolupráce, pokud se týká rady,
nebude. Spolupráci ve výborech a komisích si představit lze, ale za podmínky, že
budou respektovány demokratické principy této společnosti, že spolupráce nebude
diktovaná v prostředí strachu, temných výzev a temných hrozeb.
Ocitoval část koaliční smlouvy, z níž je patrné, na bázi jaké programové shody byla
mezi koaličními stranami ČSSD, ODS a KDU-ČSL uzavřena koaliční smlouva:
Odstavec I. Programová shoda. Koaliční strany ČSSD, ODS a KDU-ČSL, dále jen
koaliční strany, považují za priority volebního období zajištění kvality a dostupnosti
zdravotní péče v kraji, rozvoj sociální péče s důrazem na posílení sociální
soudržnosti, podporu rodiny včetně etnické výchovy, dobudování potřebné dopravní
infrastruktury, zajištění dopravní obslužnosti a podporu vzdělání s ohledem na
potřeby pracovního trhu, včetně učňovského školství. Vidí klíčovou úlohu kraje
v prohloubení spolupráce s nejvýznamnějšími subjekty pro rozvoj veřejné správy,
podnikatelské sféry, pedagogických a výzkumných institucí, neziskového sektoru
a církví a to formou mnohostranných a vzájemně prospěšných partnerství.
S ohledem na hospodářské charakteristiky Olomouckého kraje budou podporovat
rozvoj znalosti ekonomiky, např. vývoj kompletních inovací v oblasti informačních
a komunikačních technologií i dalších dynamických oborů a větší využití potenciálu
kraje pro rozvoj cestovního ruchu. Koaliční strany se zavazují, že po celé volební
období nebudou privatizovat, ani nepřevedou na obchodní společnosti ZZS OK ani
odborné léčebné ústavy. Podrobně posoudí smlouvy o pronájmu krajských nemocnic
a budou usilovat o změnu smluvních ustanovení především z hlediska zakotvení
podmínky souhlasu pronajímatele, tj. kraje, s návrhy nájemce o změny rozsahu
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zdravotní péče poskytované v jednotlivých nemocnicích. Koaliční strany se dále
zavazují zajistit hrazení regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních
z rozpočtu kraje až do doby jejich případného zrušení. Konkrétní metoda bude
zapracována do Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje. Koaliční strany
se zavazují v rámci zákonodárné iniciativy kraje navrhnout takové změny v zákonu,
které povedou ke zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. V oblasti
zdravotnictví budou dále koaliční strany usilovat o zajištění rovnoměrné sítě
praktických lékařů a agentur domácí péče v kraji, např. pomocí grantů na jejich
vzdělávání, resp. činnost a podporovat mezistátní a mezikrajskou spolupráci
poskytovatelů zdravotní péče. V oblasti sociální péče se koaliční strany zavazují, že
nebudou privatizovat žádné krajské zařízení. Koaliční strany se zavazují nejpozději
do 15. února 2009 zpracovat Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje, ve
které budou přiblíženy hlavní cíle při správě a rozvoji kraje ve volebním období 2008
– 2012.
Uzavřená koaliční smlouva dává dobrý základ k plnění volebního programu
především té nejsilnější volební strany, která je zastoupena v tomto koaličním
sdružení - ČSSD, která má 27 mandátů. To, že se podařilo uzavřít koalici, která má
celkem 45 členů je určitě dobrým výsledkem a dobrým sdělením do celého regionu.
Situace v kraji, jak jsme před volbami mnohokrát slyšeli, není vůbec jednoduchá.
Hovořilo se o nízké hospodářské výkonnosti tohoto regionu, o tom, že je potřeba se
zaměřit na zdravotní a sociální péči občanů a také dát podporu inovačním procesům.
Jednání nebyla jednoduchá, ale podařila se a přinesla také určitou kontinuitu ve
členech rady, kteří pracovali v minulém volebním období a mohli by být znovu
zvoleni. V době bitvy, před volbami, je třeba rozhodně bojovat o volební program. Po
vítězství být zase velkorysý v tom, aby ti, kteří bojovali o přízeň voličů, a kteří ji
získali, nabídli takový projekt, který bude skutečně optimální pro tento kraj. V době
míru je možné nabídnout spolupráci. Vedení kraje ve složení, o kterém bude za chvíli
hlasováno, dává záruku jisté kontinuity, dává také záruku dynamiky, protože v ní
budou i noví, mladí lidé, kteří dají také naději pro tento kraj.
Na závěr prohlásil, že se vší vážností a odpovědností k funkci přijímá návrh na
zvolení do funkce hejtmana Olomouckého kraje.
Dr. Černý: Informoval, že se jednalo pouze o oficiální údaje, které zveřejnili nebo na
ně upozornili právě významní členové ČSSD. K podmínkám, stanoveným předsedou
ČSSD Jiřím Paroubkem, které nebyly údajně splněny, sdělil, že šlo mimo jiné
o omluvu. První omluva zazněla již na ustavujícím sjezdu KSČM a od té doby jich
zaznělo několik. Ing. Tesaříkovi se omluvil osobně ještě jednou asi po 18 letech
spolupráce. Druhá výtka se týkala vztahu KSČM k Severoatlantické alianci
a Evropské unii. Až přijde na pořad Olomouckého krajského zastupitelstva nějaká
významná dohoda se Severoatlantickou aliancí, slíbil, že se zdrží hlasování, nebo se
toho vůbec nezúčastní. Nechystají se v žádném případě porušovat rozpočtovou
kázeň, ani znárodňovat, což byla čtvrtá podmínka. Vznesl dotaz na budoucího
hejtmana, jak je to s oficiálně proklamovanou nespoluprací s ODS, na které se nesla
celá předvolební kampaň, jak je to s menšinovou vládou, o které se hovořilo ještě
před volbami a jak je to s programovou shodou. Programové minimum, které zde
bylo přiblíženo, umožňuje opravdu leccos.
Ing. Tesařík: Programová shoda byla jasně deklarována a byl řečen i rozsah, kde se
schází. Od předvolebních témat nebylo upuštěno ani po volbách, ani v této koalici.
Vše je uvedeno v koaliční smlouvě. Zrušení poplatků je zakotveno v programové
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shodě, dojde k přehodnocení smluv, nikoliv ke znárodňování. Pokud se týká bližšího
vysvětlení, odkázal Dr. Černého na jejich experty ve zdravotnictví, kteří mají danou
oblast prostudovanou, a kteří mají připraveno pro nejbližší jednání řešení tak, aby byl
volební program splněn. Ohradil se tedy proti nařčení, že koalice je koalicí, která
zradila volební program ČSSD.
Martin Novotný: Prožíváme nelehké období a pro každého z nás je nalezení shody
nebo vlastního zdůvodnění si politických kroků těžké. V sále sedí nepochybně
spousta lidí z mnoha politických stran, pro které spolupráce s komunisty není otázka
nějakých momentálních diskuzí o postoji, ale otázka celoživotního principu. Pár dní
před výročím 17. listopadu je docela dobré, aby zde padlo, že odhodlání tento boj
znovu případně svést, je poměrně velmi výrazné.
RSDr. Nekl: Kolega Černý ve svém vystoupení konstatoval, že bychom měli odložit
ideologická klišé. Dvacet roků po 17. listopadu strašit komunisty je velmi vtipné
a trapné. Když někdo dlouhodobě neposlouchá to, co chce tzv. ulice, tak spadne na
ústa.
Ing. Tesařík: K hlasování o volbě hejtmana prohlásil, že se zdrží hlasování, protože
se jedná o jeho osobu.
RNDr. Kosatík: Ukončil rozpravu a zahájil hlasování k volbě hejtmana. Padl jediný
návrh, a sice na Ing. Martina Tesaříka.
Hlasování o volbě hejtmana – Ing. Martin Tesařík
Přítomno 55, pro 44, proti 10, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
RNDr. Kosatík: Konstatoval, že hejtmanem Olomouckého kraje se stal Ing. Martin
Tesařík. Jménem všech zastupitelů mu poblahopřál ke zvolení. Popřál, aby ho
práce bavila, a aby následující čtyři roky posunuly Olomoucký kraj k větší kráse
a prosperitě. Předal novému hejtmanovi bojové kladívko, autentický nástroj
středověkých hejtmanů, které sám obdržel před čtyřmi lety od odstupujícího
hejtmana Ing. Březiny. Dále předal novodobý symbol hejtmana Olomouckého kraje,
insignie.
Ing. Tesařík: Poděkoval všem zastupitelům, voličům i těm nejbližším za podporu. Je
odhodlán funkci převzít, i když práce hejtmana není lehká. Přináší řadu výzev,
rozhodnutí, mnohokrát se musí řešit to, že se hledá mezi špatnými řešeními. Na
závěr poděkoval odstupujícímu hejtmanovi a předal mu malý dárek jako poděkování
za uplynulé 4 roky, kdy řídil Olomoucký kraj.
Ing. Tesařík, jako hejtman Olomouckého kraje, se ujal dalšího řízení zasedání.

9.

Volba náměstků hejtmana

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Podle schváleného programu je na pořadu
volba náměstků hejtmana. Požádal zástupce klubů jednotlivých volebních stran, aby
přednesli své návrhy na náměstky hejtmana Olomouckého kraje. Jako první
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proběhne volba náměstka hejtmana, který bude ze zákona zastupovat hejtmana
v době jeho nepřítomnosti. Vyzval zastupitele k návrhům a dotazům .
Mgr. Zemánek: Navrhl za koalici na post 1. náměstka hejtmana MUDr. Michaela
Fischera.
Ing. Tesařík: Konstatoval, že padl jediný návrh, a to MUDr. Michael Fischer. Požádal
ho, aby přišel k řečnickému pultu a vyjádřil svůj souhlas či nesouhlas s touto
nominací.
MUDr. Fischer: Vyjádřil souhlas s nominací.
Hlasování o volbě 1. náměstka hejtmana – MUDr. Michael Fischer
Přítomno 55, pro 42, proti 10, zdržel se 1, nehlasoval 2. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Prvním náměstkem hejtmana Olomouckého kraje se stal
MUDr. Fischer, kterému poblahopřál ke zvolení. Nyní se bude hlasovat o dalších
náměstcích. Připomněl, že zastupitelstvo dnešního dne schválilo celkem
7 uvolněných náměstků hejtmana. O každém návrhu se bude hlasovat jednotlivě, až
do naplnění celkového počtu stanovených funkčních míst. Poprosil zástupce
jednotlivých politických stran, aby přednesli své návrhy na další funkci náměstka
hejtmana Olomouckého kraje.
Mgr. Zemánek: Navrhl za koalici na post náměstka hejtmana RNDr. Ivana Kosatíka.
RNDr. Kosatík: Vyjádřil souhlas s nominací.
Hlasování o volbě náměstka hejtmana – RNDr. Ivan Kosatík
Přítomno 55, pro 44, proti 9, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Konstatoval, že náměstkem hejtmana byl zvolen RNDr. Kosatík,
kterému poblahopřál ke zvolení. Požádal zástupce politických stran, aby přednesli
své návrhy na další funkci náměstka hejtmana Olomouckého kraje.
Mgr. Zemánek: Navrhl za koalici na post náměstka hejtmana Mgr. Aloise Mačáka.
Mgr. Mačák: Vyjádřil souhlas s nominací a prohlásil, že se zdrží hlasování, protože
se jedná o jeho osobu.
Hlasování o volbě náměstka hejtmana – Mgr. Alois Mačák
Přítomno 55, pro 44, proti 10, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Konstatoval, že náměstkem hejtmana byl zvolen Mgr. Mačák, kterému
poblahopřál ke zvolení. Požádal zástupce politických stran, aby přednesli své návrhy
na další funkci náměstka hejtmana Olomouckého kraje.
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Mgr. Zemánek: Navrhl za koalici na post náměstka hejtmana Mgr. Radovana
Rašťáka.
Mgr. Rašťák: Vyjádřil souhlas s nominací.
Hlasování o volbě náměstka hejtmana - Mgr. Radovan Rašťák
Přítomno 55, pro 43, proti 10, zdržel se 2, nehlasoval 2. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Konstatoval, že náměstkem hejtmana byl zvolen Mgr. Rašťák, kterému
poblahopřál ke zvolení. Požádal zástupce politických stran, aby přednesli své návrhy
na další funkci náměstka hejtmana Olomouckého kraje.
Mgr. Zemánek: Navrhl za koalici na post náměstka hejtmana Ing. Pavla Sekaninu.
Ing. Sekanina: Vyjádřil souhlas s nominací.
Hlasování o volbě náměstka hejtmana – Ing. Pavel Sekanina
Přítomno 55, pro 43, proti 10, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Konstatoval, že náměstkem hejtmana byl zvolen Ing. Sekanina,
kterému poblahopřál ke zvolení. Požádal zástupce politických stran, aby přednesli
své návrhy na další funkci náměstka hejtmana Olomouckého kraje.
Mgr. Zemánek: Navrhl za koalici na post náměstka hejtmana Ing. Pavla Horáka.
Ing. Horák: Vyjádřil souhlas s nominací.
Hlasování o volbě náměstka hejtmana – Ing. Pavel Horák
Přítomno 55, pro 45, proti 9, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Konstatoval, že náměstkem hejtmana byl zvolen Ing. Horák, kterému
poblahopřál ke zvolení. Požádal zástupce politických stran, aby přednesli své návrhy
na poslední funkci náměstka hejtmana Olomouckého kraje.
Mgr. Zemánek: Navrhl za koalici na post náměstkyně hejtmana Mgr. Yvonu
Kubjátovou.
Mgr. Kubjátová: Vyjádřila souhlas s nominací a prohlásila, že se zdrží hlasování,
protože se jedná o její osobu.
Hlasování o volbě náměstkyně hejtmana – Mgr. Yvona Kubjátová
Přítomno 55, pro 45, proti 10, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
Mgr. Kubjátová: Prohlásila, že omylem hlasovala pro, chtěla se zdržet hlasování.
Upravený výsledek hlasování:
Přítomno 55, pro 44, proti 10, zdržel se 1, nehlasovali 0. Návrh nebyl přijat.

11

Ing. Tesařík: Konstatoval, že náměstkyní hejtmana se stala Mgr. Kubjátová, které
poblahopřál ke zvolení.

10.

Volba dalších členů Rady Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Informoval, že k 1. 1. 2008 měl Olomoucký kraj
celkem 641.791 obyvatel. Z toho vyplývá, a samozřejmě také z návaznosti na
ustanovení § 57 odst. 2 písm. b) zákona o krajích, že Rada Olomouckého kraje má
11 členů. Prozatím bylo zvoleno 8 členů a v souladu s již citovaným usnesením
zákona o krajích zbývá dovolit 3 členy Rady Olomouckého kraje. Připomněl, že se
jedná o neuvolněné členy rady. O každém návrhu na člena rady se bude hlasovat
jednotlivě, až do naplnění celkového počtu funkčních míst. Požádal zástupce
jednotlivých politických klubů o návrhy kandidátů.
Mgr. Zemánek: Navrhl za koalici na post neuvolněného člena rady MUDr. Pavla
Holíka.
MUDr. Holík: Vyjádřil souhlas s nominací.
Hlasování o volbě neuvolněného člena rady – MUDr. Pavel Holík
Přítomno 55, pro 44, proti 10, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Konstatoval, že neuvolněným členem rady byl zvolen MUDr. Holík,
kterému poblahopřál ke zvolení. Požádal zástupce politických stran, aby přednesli
své návrhy na dalšího člena rady.
Mgr. Zemánek: Navrhl za koalici na post neuvolněného člena rady Ing. Pavla
Martínka.
Ing. Martínek: Vyjádřil souhlas s nominací.
Hlasování o volbě neuvolněného člena rady – Ing. Pavel Martínek
Přítomno 55, pro 44, proti 9, zdržel se 2, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Konstatoval, že neuvolněným členem rady byl zvolen Ing. Martínek,
kterému poblahopřál ke zvolení. Požádal zástupce politických stran, aby přednesli
své návrhy na posledního neuvolněného člena rady.
Mgr. Zemánek: Navrhl za koalici na post neuvolněné členky rady Mgr. Evu
Pavličíkovou.
Mgr. Pavličíková: Vyjádřila souhlas s nominací.
Hlasování o volbě neuvolněné členky rady – Mgr. Eva Pavličíková
Přítomno 55, pro 43, proti 9, zdržel se 1, nehlasoval 2. Návrh byl přijat.
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Ing. Tesařík: Konstatoval, že poslední neuvolněnou členkou rady se stala
Mgr. Pavličíková, které poblahopřál ke zvolení. Tímto byla zvolena nová Rada
Olomouckého kraje. Požádal, aby předsednický stůl doplnil ještě ředitel Krajského
úřadu Olomouckého kraje, Bc. Ing. Libor Kolář, kterého současně představil.

11.

Svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Podle § 64 z. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, hejtmana zastupuje náměstek hejtmana. Zastupitelstvo
může zvolit více náměstků hejtmana a svěřit jim některé úkoly. Náměstek hejtmana,
kterého určí zastupitelstvo, zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti, nebo
v době, kdy hejtman nevykonává funkci, viz odkaz na § 48 odst. 2 a § 54. Podle § 34
odst. 2 téhož zákona, je člen zastupitelstva povinen zúčastňovat se zasedání
zastupitelstva, popřípadě zasedání jiných orgánů kraje, je-li jejich členem. Je povinen
plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů kraje a jednat a vystupovat
tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
S ohledem na tato ustanovení zákona o krajích doporučil Zastupitelstvu
Olomouckého kraje svěřit zvoleným členům Rady Olomouckého kraje úkoly
v následujících oblastech s účinností od dnešního dne, tj. 14. 11. 2008. Tento návrh
vychází z textu koaliční smlouvy:
Ing. Martin Tesařík, hejtman – oblast krizového řízení, vnějších vztahů,
cestovního ruchu, programy EU, investice
MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana – oblast zdravotnictví
RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana – oblast majetku a financí
Mgr. Alois Mačák, náměstek hejtmana – oblast dopravy
Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana – oblast regionálního rozvoje, životního
prostředí a zemědělství
Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana – oblast kultury, péče o památky,
tělovýchovy, sportu a volného času
Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana – oblast školství
Mgr. Yvona Kubjátová, náměstkyně hejtmana – oblast sociálních věcí
Svěřené úkoly by spočívaly zejména v předkládání materiálů týkajících se těchto
oblastí Radě a Zastupitelstvu Olomouckého kraje, ve sledování těchto oblastí
a informování Zastupitelstva a Rady Olomouckého kraje, a v předběžných jednáních
za Olomoucký kraj s třetími osobami v uvedených oblastech. Dále zmocňuje
k právním úkonům v uvedených oblastech výše zmíněné členy Rady Olomouckého
kraje hejtman Olomouckého kraje na základě § 23 odst. 2 zákona o krajích. Podle
§ 23 odst. 2 zákona o krajích, právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva,
popřípadě rady, lze učinit jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní
úkony kraje od počátku neplatné. Tyto právní úkony učiní hejtman nebo jím
pověřená osoba, nestanoví-li tento zákon jinak. Kompetence k rozhodnutí
o schválení konkrétních právních úkonů se řídí právními předpisy a dále usnesením
Rady Olomouckého kraje a to na základě § 59 odst. 4 zákona o krajích.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Přítomno 55, pro 44, proti 3, zdržel se 7, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
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Zastupitelstvo schválilo k bodům 6 – 11 programu usnesení UZ/1/1/2008

12. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Písemný materiál byl zastupitelům rozdán na
stůl. Popsal informace uvedené v materiálu, vznik Regionální rady, její činnost.
Vyjmenoval Orgány Regionální rady a jejich stručný popis. V předloženém návrhu je
seznam dosavadních členů a návrh na 7 nových členů, a to Ing. Martin Tesařík,
Ing. Pavel Horák, Mgr. Alois Mačák, Mgr. Petr Polášek, Ing. Petr Mimra, Pavel Šoltys
a Ing. Vladimír Mikulec. Osmý post bude po dohodě předložen na prosincovém
zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/1/2/2008
Přítomno 55, pro 51, proti 0, zdržel se 3, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

13.

Různé

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík a vyzval zastupitele k dotazům.
Bc. Ing. Kolář, ředitel úřadu: Úvodem pogratuloval zastupitelům ke zvolení do
funkcí. Kraje tímto vstupují do třetího volebního období a je nepochybné, že
v systému veřejné správy mají svoje nezastupitelné místo. Mají rovněž svůj
vzrůstající význam. Není to jen otázka peněz, které přes rozpočty krajů plynou, ale
jsou to rovněž i kompetence, které se na kraj neustále přenáší. V současné době je
pouze 20 % výkonu veřejné správy svěřeno centrálním orgánům. To znamená, že
více než 80 % je na území v krajích a obcích. Z toho vyplývá, že je nutná spolupráce
mezi všemi, kteří na úrovni krajů spolupracují. Jedná se o orgány dané zákonem,
zastupitelstvo, radu, hejtmana a krajský úřad. Ředitelem úřadu se stal v roce 2001,
od počátku tak stojí u jeho budování a garantuje jeho kvalitu a profesionalitu.
V současné době zde pracuje více než 70 % vysokoškolsky vzdělaných kolegů,
průběrný věk je zhruba 41 let. Představil jmenovitě jednotlivé vedoucí odborů. Ujistil
zastupitele, že krajský úřad, jako výkonný orgán kraje, je připraven prostřednictvím
svých lidí ke spolupráci se všemi zastupiteli. Je si vědom odpovědnosti při přípravě
všech relevantních podkladů pro rozhodování a při realizaci stanovených úkolů. Těší
se na budoucí spolupráci a věří, že společné úsilí napomůže rozvoji Olomouckého
kraje a současně naplnění všech jeho klíčových funkcí. Na závěr poděkoval za
pozornost a popřál všem, kteří se budou podílet na rozvoji kraje vše nejlepší
v následujících 4 letech.
Ing. Tesařík: Na závěr připomněl následující setkání v hotelu Flora. Zastupitelé, kteří
se nestihli vyfotit, budou mít možnost tak učinit ještě na dalším zasedání. Termín
dalšího jednání není zatím přesně stanoven, určitě bude do konce roku z důvodu
nutného schválení Rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2009. Dohodnutý termín
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bude sdělen v dostatečném předstihu. Poděkoval Ing. Miloši Přikrylovi, starostovi
Lipníku nad Bečvou, který zastupitelům předal kalendář.

Ing. Martin Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje ve
12:20 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 14. 11. 2008“

V Olomouci dne: 24. 11. 2008
Zapsala: Veronika Gavendová

……………………………….
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje
Ověřovatelé zápisu:

…………………………………….. .
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
člen zastupitelstva

……………………………………….
Martin Novotný
člen zastupitelstva
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