Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 17. prosince 2008
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 17. prosince 2008 v
10:05 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc, Hynaisova
10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 53 členů zastupitelstva kraje, 2 členové byli
nepřítomni.
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík.

1.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání

Ing. Martin Tesařík zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku Moniku
Kozíkovou, hlasovací zařízení obsluhuje a hlasování spouští Ing. Niče, vedoucí
kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
Ing. Sekanina – ODS
Prof. Mezihorák – ČSSD
JUDr. Šiška – KDU-ČSL
Ing. Marek – KSČM
Přítomno 51, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
Bc. Horák – ODS
Mgr. Gajdůšek – ČSSD
František Kubíček – KDU - ČSL
Miroslava Vlčková - KSČM
Přítomno 52, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.
K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 11. 2008 nebyly
vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva Olomouckého
kraje se tedy zápis považuje za schválený.
Ing. Martin Tesařík připomněl, že návrhy na úpravy, změny a doplnění usnesení,
navrženého v materiálu pro jednání zastupitelstva, předloženého zastupitelstvu dle
§ 7 odst. 4 jednacího řádu, se předkládají předsedajícímu písemně.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
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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 půjčce a dotaci na realizaci projektu Moravská jantarová stezka - materiál

bude předložen na stůl
5.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - rozpočtové změny
5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - rozpočtové změny – DODATEK - materiál bude
5.2.

předložen na stůl
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím

Olomouckého kraje
5.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
5.3.

Olomouckého kraje – DODATEK - materiál bude předložen na stůl
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na

poskytování sociálních služeb
5.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na
5.4.

poskytování sociálních služeb – DODATEK - materiál bude předložen na stůl
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – žádosti o dotace a půjčku - materiál bude

5.5.

předložen na stůl
Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2008 - materiál bude

6.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
9.

předložen na stůl
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – návrh rozpočtu
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné nabytí nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2009
Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování neinvestičních příspěvků v oblasti sportu

10.

v roce 2009 - materiál bude předložen na stůl
Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého

11.
12.
13.

kraje
Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2009 - oblasti podpory
Euroregion Glacensis – žádost o poskytnutí půjčky na předfinancování projektu
Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 1. výzvy globálních grantů Olomouckého kraje
realizovaných při Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost -

14.

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

15.

kraje na rok 2009 - materiál bude předložen na stůl
Zřízení Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje pro funkční období 2008 – 2012 -

16.

materiál bude předložen na stůl
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje (poslední zápisy z roku

2

17.

2008) - materiál bude předložen na stůl
Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava - materiál

18.
19.

bude předložen na stůl
Různé
Závěr

Ing. Tesařík: Informoval, že první část materiálů byla členům zastupitelstva zaslána
dne 3. 12. 2008, ostatní materiály projednané na schůzi ROK 11. 12. 2008 jsou
předkládány na stůl. Materiály na stůl budou v dalším období co nejvíce eliminovány,
ale např. v případě nutnosti projednat materiál z úrovně vlády či ministerstva mohou
být tyto materiály mimořádně předkládány touto formou.
RSDr. Nekl: Uvedl, že na stůl je předloženo velmi mnoho materiálů, poděkoval
Ing. Niče, vedoucímu kanceláře hejtmana za zaslání těchto materiálů e-mailem do
klubů, zastupitelé tak měli možnost se alespoň tímto způsobem s podklady seznámit.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/1/2008.
Přítomno 53, pro 53, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 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/2/2/2008.
Přítomno 53, pro 52, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. U tohoto materiálu došlo k drobné technické
úpravě - k tomuto bodu jsou předloženy dvě přílohy, ačkoliv v důvodové zprávě je
avizována pouze jedna příloha na stůl z 11. 12. Je to usnesení z 3. schůze Rady
Olomouckého kraje, která zasedla mimořádně v pondělí 8. 12. a následuje příloha
číslo 5 – usnesení ze 4. řádné schůze Rady Olomouckého kraje, která se konala
11. 12. 2008.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/3/2008.
Přítomno 53, pro 50, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
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4.1.

Smlouva o půjčce a dotaci na realizaci projektu Moravská jantarová
stezka

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Uvedl, že do textu smlouvy bude doplněn text,
kdo je oprávněn jednat o technických věcech, které se týkají vlastní smlouvy o
půjčce a dotaci. Požádal Ing. Niče o doplnění a komentář k předkládanému bodu.
Ing. Niče – vedoucí kanceláře hejtmana: Úprava se týká první strany smlouvy,
bude doplněno, že ve věcech technických zastupuje Olomoucký kraj sl. Hedvika
Dostálová z oddělení cestovního ruchu kanceláře hejtmana.
V rámci projektu se jedná o rozvíjení východoevropských trhů v rámci prvotního
projektu realizovaného Zlínským krajem a nově o orientaci na tradiční moravské
zdrojové trhy. Trvání projektu je plánováno na období 2008 – 2010.
Celkové náklady projektu činí 11,45 mil. Kč, Olomoucký kraj se podílí částkou
5 mil. Kč, z toho 2,5 mil. Kč pro rok 2009 a 2,5 mil. Kč pro rok 2010.
Na projekt byla schválená dotace ve výši 9 732 500,- Kč (tj. 85 % celkových nákladů
projektu) z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. Je
předpokládán půlroční interval pro podání žádosti o proplacení dotace. Následně
poskytne partnerovi vyúčtování.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo hlasovalo o upraveném usnesení.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 2 125 000,- Kč a příspěvku ve výši
375 000,- Kč v roce 2009 a poskytnutí půjčky ve výši 2 125 000,- Kč a příspěvku ve
výši 375 000,- Kč v roce 2010 Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, Horní
náměstí 5, 772 00 Olomouc, IČ: 75087057
3. schvaluje uzavření smlouvy o půjčce a dotaci mezi Olomouckým krajem a Střední
Morava - Sdružení cestovního ruchu, Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc,
IČ: 75087057 dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy
4. ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku a dotace dle bodu
3 usnesení
O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/4/2008.
Přítomno 53, pro 52, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

5.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Přílohy č. 1 - 5 jsou rozpočtové změny
schváleny Radou Olomouckého kraje, Přílohy č. 6 - 7 jsou rozpočtové změny
navržené Radou Olomouckého kraje ke schválení a v Příloze č. 8 je upravený
rozpočet po schválení a odsouhlasení všech rozpočtových změn.
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/5/2008.
Přítomno 53, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - rozpočtové změny - DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o rozpočtové změny schválené
Radou Olomouckého kraje dne 11. 12. 2008.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/6/2008.
Přítomno 53, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.2.

Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o dotace ze státního rozpočtu, o
kterých kraj nemůže fakticky rozhodovat, je o nich rozhodnuto na úrovni státu,
rozpočtem kraje tyto peníze pouze protečou.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/7/2008.
Přítomno 53, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o dodatek k předcházejícímu bodu.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/8/2008.
Přítomno 53, pro 51, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
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5.3.

Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí na poskytování sociálních služeb

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Dotace na podporu poskytování sociálních
služeb je z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na účet Olomouckého kraje
zasílána čtvrtletně a následně je Olomouckým krajem uvolňována jednotlivým
poskytovatelům sociálních služeb.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/9/2008.
Přítomno 53, pro 50, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí na poskytování sociálních služeb - DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o dodatek k předcházejícímu bodu.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/10/2008.
Přítomno 53, pro 50, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.4.

Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – žádosti o dotace a půjčku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Obce, svazky obcí, občanská sdružení a
další organizace Olomouckého kraje podávají průběžně žádosti o finanční výpomoci
formou dotací, půjček apod. k řešení svých problémů. Na území Olomouckého kraje
je cca 400 obcí, je nezbytné důkladně zvážit každou žádost z důvodu precedentního
postupu, který může každé rozhodnutí vyvolat. Mělo by se jednat o krizové situace,
které ohrožují život občanů obce, např. důsledkem hygienické či jiné vážné situace v
obci.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: Uvedl, že by ke každé žádosti, u které je uvedeno stanovisko nevyhovět,
mělo být uvedeno zdůvodnění, proč a z jakého důvodu nebylo vyhověno. Požádal o
zdůvodnění u nyní předložených žádostí.
RNDr. Kosatík: Připomínku akceptuje, do dalších materiálů bude uváděno
podrobněji.
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Město Šternberk – náklad vznikl městu mimořádně, bez jeho zavinění, nicméně
státní příspěvek na výkon přenesené státní správy nemá nikdo, ani město, obec ani
kraj kryt ve stoprocentní výši v tom, co je schváleno v dotacích přes ministerstvo
vnitra, jednalo by se o precedentní postup.
Obec Rovensko – jedná se o havarijní situaci, rada kraje byla připravena v případě
souhlasu obce poskytnout půjčku na dva roky, obec však půjčku odmítla. Rada kraje
tedy vyhodnotila situaci tak, že zřejmě nejde o zásadní havarijní situaci.
Občanské sdružení P – centrum – jedná se o jedno z mnoha fungující zařízení
v sociální oblasti, tato zařízení jsou na začátku roku vždy v situaci, že nemají žádné
dotace. Při projednávání Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje bude
zájem na projednání nějaké formy pomoci, která by však měla být opakovatelná tak,
aby to nebylo vyhovění jen jedné organizaci.
Obec Bohuslavice – fakt, že jakákoliv obec má hodně rozestavěných akcí a je tedy
finančně zatížená, nemůže být samo o sobě důvodem k tomu, aby další akce chtěla
zahájit financováním z krajského rozpočtu. Jednalo by se o další precedent.
Konzervatoř Evangelické akademie – rada kraje si dokáže představit nějakou formu
finanční pomoci v další etapě rekonstrukce, nicméně je toho názoru, že akce spadá
do oblasti významných projektů.
Vladimír Urbánek: Co se týká Občanského sdružení P-centrum uvedl, že se jedná o
opakovaný problém. Komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí
v minulém období na tuto problematiku opakovaně upozorňovala a žádala o nějakou
pomoc, formou opakovatelné akce, např. překlenovací půjčka. Je rád, že se tím
bude Rada Olomouckého kraje zabývat a hledat nějaké řešení.
MUDr. Chalánková: V době žádosti P-centra o půjčku jim byla poskytnuta paralelně
také dotace ve výši 114 tis. Kč z uspořených prostředků z dotačního titulu pro oblasti
prevence sociálního vyloučení, tento dotační titul je zahrnut i v návrhu rozpočtu na
rok 2009.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/11/2008.
Přítomno 53, pro 51, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

5.5.

Rozpočet Olomouckého kraje 2008 – plnění rozpočtu k 31. 10. 2008

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Saldo vlastních příjmů a vlastních výdajů
Olomouckého kraje (po konsolidaci) celkem činí 609 625 tis. Kč a saldo příjmů a
výdajů Olomouckého kraje po konsolidaci celkem činí 864 133 tis. Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/12/2008.
Přítomno 53, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
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6.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – návrh rozpočtu

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Nově zvolená rada kraje měla při projednávání
rozpočtu k dispozici návrh, který připravila rada předchozí. S tímto návrhem se nová
rada důkladně seznámila a provedla několik zásadních změn.
Rada kraje se rozhodla generálně snížit celkovou částku za odbory krajského úřadu
o částku 100 mil. Kč a ta byla převedena do objemu peněz, které budou zahrnuty do
investic roku 2009. Je tedy předkládán seznam rozpracovaných investic, které je
zapotřebí dofinancovat v roce 2009.
Rada rovněž vyčlenila samostatnou položku - regulační poplatky ve zdravotnictví ve
výši 50 mil. Kč. MUDr. Fischer v současné době připravuje mechanismus, jakým
způsobem bude tato částka převáděna těm, kteří o tuto částku požádají. Spuštění
systému se předpokládá od 1. 2. 2009.
Zůstatek pro další použití ve výši 423 525 tis. Kč bude předmětem jednání na
zastupitelstvu 20. 2. 2009.
RNDr. Kosatík: Rozpočet kraje musí být vyrovnaný, na str. 9 materiálu poukázal na
částky příjmů – schválený rozpočet 2008 ve výši 4 022 037 tis. Kč, návrh rozpočtu
2009 ve výši 4 022 441 tis. Kč.
Strana výdajů – schválený rozpočet 2008 ve výši 4 022 037 tis. Kč, návrh rozpočtu
2009 ve výši 4 022 441 tis. Kč.
Rozdíl je ve výši 404 tis. Kč, příjmy na rok 2009 jsou odhadovány o cca 269 mil.
vyšší. Financování (přijaté úvěry) jsou ve schváleném rozpočtu 2008 ve výši cca 268
mil. Kč, na rok 2009 je navrhováno 0,- Kč.
Co se týká daňových příjmů, nechal promítnout tabulku vývoje daňových příjmů.
V tabulce jsou uvedeny jednotlivé roky 2005-2009 a jednotlivé částky a procenta ve
sloupcích „predikce MF“, „rozpočet OK“, „skutečnost“, „% skutečnost/rozpočet“, „%
nárůst rozpočtu proti rozpočtu předchozího roku“, „% nárůst predikce MF
předchozího roku“.
Zaměřil se na rok 2009, kdy predikce MF je ve výši 3 726 941 tis. Kč (výpočet je
proveden dle poslední oficiální predikce MF pro rok 2009 ze září roku 2008.
Ve sloupci rozpočet OK jsou uvedeny částky 3 805 000 tis. Kč (návrh daňových
příjmů OK předložený radě kraje dne 22. 10. 2008) a částka 3 661 000 tis. Kč (návrh
daňových příjmů OK předložený radě kraje dne 27. 11. 2008). Návrh rozpočtu
daňových příjmů byl snížen o celkovou výši 144 000 tis. Kč.
Co se týká rezerv – rada kraje, stejně jako v minulých letech, žádá o zmocnění
k uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru na nepředvídatelné výdaje ve výši
150 mil. Kč, v roce 2008 nebyl kontokorent vůbec čerpán. Další rezervou je zůstatek
pro další použití ve výši 423 525 tis. Kč, která je prioritně určená na investice,
nicméně v případě mimořádné události, rada bude reagovat svým návrhem pro
zastupitelstvo.
Na únorové zasedání zastupitelstva bude předložen konkrétní soupis návrhu
investičních akcí, pokud to bude nezbytně nutné, tak na dubnové zasedání
zastupitelstva budou předloženy provozní výdaje a jejich kapitoly.
Nechal promítnout další tabulku, jejíž obsah je uveden v předloženém materiálu, ale
nikde není uvedena jako souhrnná:
1) dotace na jednotky dobrovolných hasičů
6 mil. Kč
2) významné projekty Olomouckého kraje
50 mil. Kč
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3) program obnovy venkova
45 mil. Kč
4) příspěvky obcím OK na řešení mimořádných událostí
7 mil. Kč
5) finanční příspěvky v oblasti sportu
37,2 mil. Kč
6) příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích
10 mil. Kč
7) podpora výstavby cyklostezek
12 mil. Kč
8) podpora kultury a památkové péče
32,5 mil. Kč
9) fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury 70 mil. Kč
Součástí návrhu rozpočtu jsou i Pravidla pro čerpání finančních příspěvků určených
na Významné projekty OK pro rok 2009, žádost o zařazení projektu mezi Významné
projekty OK na rok 2009 a čestné prohlášení o celkové výši podpory de minimis.
Dále uvedl, že v roce 2005 byla podepsána smlouva o finanční půjčce mezi
Olomouckým krajem a Evropskou investiční bankou ve výši 900 mil. Kč,
která je určena na financování rekonstrukcí a modernizací silnic II. a III. třídy (projekt
Modernizace silniční sítě v majetku Olomouckého kraje). V roce 2006 byla čerpána
první tranše ve výši 289 mil. Kč, v roce 2007 byla čerpána druhá tranše
ve výši 379,5 mil. Kč a v roce 2008 byla čerpána poslední tranše ve výši
231,5 mil. Kč - celá půjčka byla vyčerpána včetně povinného dofinancování podílu
Olomouckého kraje ve výši 1.195.547 tis. Kč.
V roce 2007 byla podepsána smlouva o úvěrovém rámci mezi Olomouckým krajem a
Evropskou investiční bankou ve výši 3 000 mil. Kč, který je určen na financování
projektů Olomouckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým
kraje v rámci nových operačních programů. V roce 2008 byla čerpána 1. tranše ve
výši 450 mil. Kč. V roce 2009 se předpokládá čerpání dalších tranší a to v závislosti
na vyhlašování výzev v rámci ROP Regionu soudržnosti Střední Morava, případně
dalších operačních programů. Jejich výše zatím není stanovena a v návrhu rozpočtu
na rok 2009 nejsou tyto zdroje zapojeny.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: Konstatoval, že návrh rozpočtu je opět zpracován na vysoké
profesionální úrovni.
Na str. 5 důvodové zprávy je uvedeno, že do krajského úřadu je zařazeno 512
zaměstnanců, což není málo. V této souvislosti požádal o poskytnutí současných
tabulkových počtů zaměstnanců. Požádal o organizační strukturu úřadu, doplněnou
o tabulkové počty – vše formou jednoduché tabulky. Současně požádal o kompletní
telefonní seznam úřadu.
Dále uvedl, že dle bilance příjmů a výdajů je v rozpočtu uvažováno s nárůstem
daňových příjmů 7,7% oproti schválené skutečnosti letošního roku a 6,8% jak
vyplynulo z tabulky, která byla promítnuta, tedy nárůst rozpočtu proti rozpočtu
předchozího roku. Jedná se o velké číslo a uznala to i rada kraje, když v bodě 6
důvodové zprávy uvádí, že „hospodaření Olomouckého kraje se může negativně
dotknout globální finanční krize a to zejména ve vývoji a inkasu daňových příjmů“.
Vznesl dotaz, zda je v tomto okamžiku pracováno už s jinými čísly, které se mohou
z dnešního pohledu jevit jako reálnější než uvedený více než 7 % nárůst? Výpadek
1% znamená výpadek 40 mil. Kč.
RNDr. Kosatík: Organizační struktura a telefonní seznam bude zaslán. O komentář
k daňovým příjmům požádal Ing. Juřenu, vedoucího odboru ekonomického.
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Ing. Juřena – vedoucí odboru ekonomického: V návrhu rozpočtu je porovnáván
procenticky návrh rozpočtu ku rozpočtu schválenému. Návrh rozpočtu 2009 je
3 661 000 tis. Kč a schválený rozpočet 2008 je ve výši 3 398 000 tis. Kč, což se
rovná nárůstu o 7,7%. Číslo 3 428 000 tis. Kč, které bylo promítnuto v tabulce,
vzniklo tím, že daňové příjmy v roce 2008 se vyvíjely exkluzivně, jednalo se o tranše,
které se vymykaly chápání, rada i zastupitelstvo se rozhodlo, že povýší rozpočet
daňových příjmů o 30 mil. Kč, jedná se o upravený rozpočet.
RNDr. Kosatík: Co se týká dotazu, zda je pracováno s novějšími čísly, uvedl že ano,
ale nevidí smysl v tom, že by byl nyní rozpočet upravován ponížením příjmů, a tedy i
výdajů. Není nutné reagovat na každou informaci, která přijde. Je pracováno
v určitém časovém horizontu, pokud budou informace potvrzeny a bude nutné udělat
nějaké úpravy v rozpočtu s očekávanými příjmy, bude předloženo na únorovém
zasedání zastupitelstva.
Vladimír Urbánek: Na regulační poplatky ve zdravotnictví je na rok 2009
navrhována částka 50 mil. Kč. Vznesl dotaz, kterých regulačních poplatků by se to
mělo týkat? Týká se to úzkého okruhu uživatelů, nebo se plánuje širší okruh, tedy
mimo nemocnice Olomouckého kraje?
Ing. Tesařík: Dle dohody koalice je nyní předkládána odhadovaná částka ve výši
50 mil. Kč. Rada kraje se k tomuto tématu bude vracet a bude hledat odpovědi na
otázky, v jaké šíři budou poplatky hrazeny, zda všechny existující poplatky, jestli na
území celého Olomouckého kraje či na užším teritoriu. Po projednání na schůzi rady
kraje budou všichni zastupitelé písemně informováni.
RNDr. Kosatík: Připomněl, že existuje společný závazek, že do 15. 2. 2009, tedy do
předložení programového prohlášení, musí nastat shoda i o tomto tématu.
Miroslava Vlčková: Vznesla dotaz k příjmové části, kdy příjmy z prodeje jsou
uvedeny v procentuálním vyjádření 202,7%, jaký majetek je v plánu prodávat? Jedná
se o velké navýšení.
Ing. Juřena – vedoucí ekonomického odboru: Číslo vychází z projednávání
případných odprodejů majetku Olomouckého kraje, více majetku je tedy připraveno
k prodeji, jedná se o majetky zbytné, nepotřebné, neupotřebitelné, přebytečné.
Vychází to z předem schvalovaných smluv, je vyvěšováno na úřední desce. Číslo je
reálné.
Mgr. Kamasová – vedoucí odboru majetkového a právního: Každý rok je
připravován návrh rozpočtu dle toho, jaké jsou již projednané dispozice s nemovitým
majetkem. V případě zájmu je k dispozici položkový návrh rozpočtu, co už je
rozjednané či v přípravě.
Miroslava Vlčková: Požádala tedy o zaslání plánovaného prodeje.
Ing. Tesařík: Specifikace příjmů z prodeje majetku bude zaslána.
Ing. Sekanina: Olomoucký kraj zřizuje v oblasti školství 126 subjektů, užíváno je
1 200 objektů, přičemž přes 700 z nich je v majetku kraje, zbytek je převážně obecní.
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Z provedené inventarizace vyplynulo, že několik desítek objektů není ani pronajato,
ani využíváno, špatně se prodávají, jelikož využití pro jiný účel je zpravidla obtížné.
Za rok 2008 bylo drobných prodejů za cca 15 mil. Kč.
Ing. Tesařík: Shrnul požadavky zastupitelů:
Ing. Marek - organizační struktura s tabulkovými počty a telefonní seznam
Vladimír Urbánek – po projednání v ROK informaci k regulačním poplatkům
Miroslava Vlčková - specifikace příjmů z prodeje majetku
Vladimír Urbánek: Uvedl, že informace k poplatkům postačí na další zasedání
zastupitelstva, tedy v únoru.
Ing. Tesařík: Poznámku akceptuje, ostatní požadavky budou zaslány během 2-3
dnů.
RNDr. Kosatík: Je přesvědčen, že rozpočet je nachystán tak, aby umožnil fungování
Olomouckého kraje od 1. 1. 2009. Doporučuje schválit materiál v předložené
podobě.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/13/2008.
Přítomno 53, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

7.1.

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/14/2008.
Přítomno 53, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

7.2.

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/15/2008.
Přítomno 53, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

7.3.

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
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Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/16/2008.
Přítomno 53, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 7. Návrh byl přijat.

7.4.

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné nabytí nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/17/2008.
Přítomno 53, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

7.5.

Majetkoprávní záležitosti
nemovitého majetku

–

vzájemné

bezúplatné

převody

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/18/2008.
Přítomno 53, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

8. Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v
roce 2009
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Tento program obsahuje tři dílčí programy, tj.
program „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“, program „Obnova staveb
drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji„ a program „Podpora
kulturních aktivit v Olomouckém kraji“. Na program je v návrhu rozpočtu 2009
vyčleněna částka 32 500 tis. Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/19/2008.
12

Přítomno 53, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

9. Pravidla Olomouckého kraje pro
příspěvků v oblasti sportu v roce 2009

poskytování

neinvestičních

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Na rok 2009 je v návrhu rozpočtu vyčleněna
částka ve výši 37,2 mil. Kč. Schválená částka bude rozdělena do tří oblastí:
 přímá podpora vytipovaných vrcholových sportovních oddílů v jednotlivých
okresech kraje
 podpora projektu Centra individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s.
 program podpory sportu (podpora celoroční sportovní činnosti subjektů –
Program I a podpora sportovních akcí regionálního charakteru – Program II.)
Příspěvky dle Pravidel se neposkytují obcím, městům a organizacím, která zřizují
obec a města, rovněž se neposkytují organizacím, jejichž zřizovatelem je Olomoucký
kraj. Jednomu žadateli může být poskytnut v daném kalendářním roce pouze jeden
finanční příspěvek.
Při poskytování příspěvků bude přihlédnuto k věcné a časové reálnosti projektů, ke
struktuře členské základny žadatele a k vícezdrojovému financování projektu.
Podané žádosti se projednávají v Komisi pro mládež a sport Rady Olomouckého
kraje, která následně předloží Radě Olomouckého kraje seznam všech žádostí
s doporučenou výší neinvestičního příspěvku. Rada kraje po projednání předloží
doporučené žádosti včetně výše příspěvku ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého
kraje.
Termín pro podávání žádostí je od 22. 12. 2008 do 23. 1. 2009.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: V části C) Výběr žádostí je uvedeno, že odbor školství provede formální
a věcnou kontrolu správnosti vyplněných žádostí, poté jdou tyto žádosti do Komise
pro mládež a sport, poté do rady a do zastupitelstva. Dále je uvedeno, že informace
o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku budou k dispozici na webových stránkách
kraje 14 dní po zasedání zastupitelstva.
Nikde však není uvedeno – s výjimkou tří bodů, které uvedl Mgr. Rašťák - na základě
jakých kritérií se budou žádosti posuzovat. Jak se bude vyhodnocovat přínos
příspěvků pro sport např. v daném regionu apod. Z toho, jak je výběr žádostí
v Pravidlech popsán, vyplývá, že se postupně sejde několik skupin posuzovatelů,
kteří řeknou, koho doporučit a koho nikoliv. Odhlédne-li od možnosti různých
osobních zájmů, vazeb na jednotlivé žadatele, nebude-li uvažovat o možné osobní
zainteresovanosti některého posuzovatele, je přesvědčen o tom, že každému
žadateli by dopředu mělo být známé, podle jakých kritérií bude jeho žádost o
příspěvek posuzována. Týká se všech programů, ale především pak podpory
celoroční sportovní činnosti sportovních subjektů a podpory sportovních akcí
regionálního charakteru.
Doporučuje proto do Pravidel dopracovat alespoň základní kritéria. Připravil návrh na
doplnění usnesení a v písemné podobě jej předal hejtmanovi.
Ing. Tesařík: Přednesl návrh Ing. Marka na doplnění usnesení:

13

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
3. ukládá Radě Olomouckého kraje dopracovat „Pravidla Olomouckého kraje pro
poskytování neinvestičních příspěvků v oblasti sportu v roce 2009 v části C – Výběr
žádostí o kritéria pro vyhodnocování jednotlivých žádostí.
T: před zveřejněním pravidel
O: Mgr. Rašťák, náměstek hejtmana
Mgr. Rašťák: Uvedl, že podle těchto Pravidel se příspěvky vždy poskytovaly,
Pravidla se nezměnila, současná rada kraje vycházela z původních Pravidel. Bylo
možné vyčkat, až bude ustavena nová Komise pro mládež a sport, která by Pravidla
posoudila, případně dopracovala, ale v minulosti se tak nestalo. V Komisi pro mládež
a sport pracoval, kritéria, která by šíři nějakým způsobem podrobněji a hlouběji
popisovala, jsou širokého spektra, došlo by proto spíše ke svázání rukou.
Žádosti posuzují lidé, kteří znají problematiku sportu, znají jednotlivé oddíly, jejich
úspěchy, možnosti a potřeby. Jednotlivými žádostmi se velmi důkladně zabývají.
Nikdy v minulosti nezaznamenal žádný zásadní problém či protest proti
nastavenému způsobu rozhodování.
Je možné provést nějaké změny pro další rok, nyní nedoporučuje nastavená Pravidla
měnit.
Ing. Tesařík: Požádal předkladatele návrhu na doplnění usnesení Ing. Marka, o
zvážení uvedeného termínu – před zveřejněním pravidel. Po dnešním zasedání
zastupitelstva je snaha pravidla zveřejnit a nastartovat tak proces přijímání žádostí.
Pokud by měla být pravidla doplněna, muselo by to opětovně projednat
zastupitelstvo, a to v únoru.
Ing. Sekanina: Komise pro mládež a sport má poměrně široké zastoupení, jak
politické, tak sportovně-odborné, jsou mezi nimi zástupci ČSTV apod., kteří mají
přehled o podporách ze strany ČSTV směrem k oddílům, jako kritérium se také
uvádí počet členů žadatele, dalším kritériem byla výše podpory z měst, obcí či
ČSTV, aby nedošlo k nějakému nepoměru. Tato kritéria jsou dostatečně
transparentní, nikdy nebyly výhrady proti subjektivitě posuzování žádostí. Procento,
byť kráceného, vyhovění je kolem 70%.
Mgr. Mačák: Podkladový materiál je dobře zpracovaný, požádal o jeho podporu
v předložené podobě.
Ing. Marek: Co se týká uvedeného termínu v návrhu usnesení – nebrání se
doplnění, úpravám a změnám v Pravidlech pro další období. Už v minulém období
však byly tyto připomínky vznášeny a doplnění Pravidel požadováno. Věří, že pro rok
2010 už budou připomínky respektovány a Pravidla doplněny.
Souhlasí s tím, že posuzující orgán je na vysoké sportovní úrovni, ale rozhodně není
propojen na některé speciální oddíly a organizace. Je přesvědčen o tom, že základní
kritéria je potřeba žadatelům stanovit. Jako kritérium byl uveden počet členů, nelze
však srovnávat počet mládežnických oddílů např. SK Sigma Olomouc s počtem
mládežnické či dětské sportovní organizace v obci. Toto kritérium je naprosto
irelevantní. Mělo by být zvažováno, jaký dopad bude mít příspěvek na region.
Uvedl, ať odpovědný náměstek Mgr. Rašťák sám zváží datum realizace, ale
doporučuje začít se tímto skutečně seriózně zabývat.

14

Miroslava Vlčková: Navrhuje termín do 31. 12. 2009, mají-li Pravidla sloužit pro rok
2010.
Mgr. Zemánek: Pochází z města Šternberk, které přijalo podobný systém určování
příspěvků, jako má Olomoucký kraj. Ke stávajícím pravidlům uvedl, že už jen
rozdělení na výkonnostní, vrcholový a individuální sport je samotným kritériem
hodnocení. Ve vrcholovém sportu už je možné porovnávat SK Sigmu Olomouc,
házenkářské, volejbalové a podobné extraligové oddíly. Na tyto oddíly mají členové
komise, rady a zastupitelstva svůj specifický pohled posuzování. U výkonnostního
sportu je rozdělení dotačních prostředků daleko složitější. Nicméně se domnívá, že
pravidla jsou propracovaná, doporučuje ponechat ve stávající podobě. Pokud však
někdo vymyslí a navrhne ještě propracovanější kritéria, které by usnadnily přidávání
peněz do sportu, bude samozřejmě souhlasit. Doporučuje však zamyslet se spíše
nad finanční částkou na další období.
RNDr. Kosatík: SK Sigma Olomouc a TK Prostějov nejsou konkurencí desítkám
sportovních klubů po celém kraji, které jsou nesouměřitelné a bojují pouze mezi
sebou.
Mgr. Rašťák: V tuto chvíli není vhodné doporučit přijetí nějakých doplňků, trvá na
předložené podobě materiálu. Přivítá návrhy na kritéria hodnocení žádostí na další
období, Ing. Markovi doporučuje předat je zástupcům v komisi.
Ing. Tesařík: Opětovně přednesl návrh usnesení Ing. Marka, s upraveným termínem
a rokem, kterého se bude týkat:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
3. ukládá Radě Olomouckého kraje dopracovat „Pravidla Olomouckého kraje pro
poskytování neinvestičních příspěvků v oblasti sportu v roce 2010 v části C – Výběr
žádostí o kritéria pro vyhodnocování jednotlivých žádostí.
T: do 31. 12. 2009
O: Mgr. Rašťák, náměstek hejtmana
Vladimír Urbánek: Termín 31. 12. 2009 je nereálný, zastupitelstvo určitě v tomto
termínu zasedat nebude.
Ing. Tesařík: Požádal o dohodu za klub.
Ing. Marek: Platí návrh, který přednesl, tedy do 31. 12. 2009.
Zastupitelstvo hlasovalo o protinávrhu Ing. Marka:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. schvaluje Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování neinvestičních příspěvků
v oblasti sportu v roce 2009 dle důvodové zprávy a Příloh č. 1 – 6 důvodové zprávy
3. ukládá Radě Olomouckého kraje dopracovat „Pravidla Olomouckého kraje pro
poskytování neinvestičních příspěvků v oblasti sportu v roce 2010 v části C – Výběr
žádostí o kritéria pro vyhodnocování jednotlivých žádostí.
T: do 31. 12. 2009
O: Mgr. Rašťák, náměstek hejtmana
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Přítomno 53, pro 12, proti 20, zdrželo se 15, nehlasovalo 6. Návrh nebyl přijat.
Zastupitelstvo hlasovalo o základním návrhu:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. schvaluje Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování neinvestičních příspěvků
v oblasti sportu v roce 2009 dle důvodové zprávy a Příloh č. 1 – 6 důvodové zprávy
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/20/2008.
Přítomno 53, pro 49, proti 0, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

Ing. Tesařík vyhlásil přestávku na oběd. Přestávka trvala od 12:00 – 12:45 hod.

10.

Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Finanční prostředky na vyplácení této tradiční
podpory lesnímu hospodářství jsou ve schváleném rozpočtu Olomouckého kraje na
rok 2008 vyčleněny ve výši 19 500 000,- Kč.
K projednání a rozhodnutí je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládána v roce
2008 v pořadí čtvrtá část žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření
v lesích. Celková výše předkládaného návrhu na poskytnutí příspěvků je
625 288,- Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/21/2008.
Přítomno 52, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

11.

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2009 - oblasti
podpory

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Pro rok 2009 jsou navrhovány následující oblasti
podpory:
 oblast podpory č. 1 je zaměřena na podporu projektů souvisejících
s výstavbou, rekonstrukcí a opravami obecního majetku - obecních úřadů,
komunikací, škol, sakrálních staveb, veřejných prostranství, veřejného osvětlení
a obecního mobiliáře
 oblast podpory č. 2 je zaměřena na podporu aktivit, které mají přispět
k budování, rozvoji a většímu stmelení venkovských komunit, budování místních
partnerství a podpoře sociální integrace venkova, jako faktoru rozvoje kraje
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 oblast podpory č. 3 je zaměřena na podporu tvorby územně plánovací
dokumentace
Na Program obnovy venkova 2009 je v návrhu rozpočtu na rok 2009 vyčleněna
částka 45 mil. Kč, nicméně bude se hledat prostor dle aktuální situace, aby mohla
být tato kapitola navýšena z přebytku hospodaření Olomouckého kraje.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/22/2008.
Přítomno 52, pro 52, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

12.

Euroregion Glacensis –
předfinancování projektu

žádost

o

poskytnutí

půjčky

na

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Euroregion Glacensis byl založen podpisem
smlouvy o vytvoření česko-polského EuG v roce 1996 v Hradci Králové. Euroregion
leží na území 3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého.
V letošním a příštím roce EuG realizuje projekt „Informační zpravodaj Euroregionu
Glacensis“, projekt navazuje na vydávání zpravodaje EuG v období 2005-2007, který
byl vydáván cca 4 – 5 krát ročně s informacemi z území a o činnosti EuG.
Předseda EuG Bc. Miroslav Kocián požádal Olomoucký kraj o posouzení a schválení
půjčky ve výši 75 000,- Kč na zajištění předfinancování projektu. Stejný požadavek
byl zaslán i na ostatní kraje s žádostí o půjčky ve výši odpovídající jejich
začleněného území.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/23/2008.
Přítomno 52, pro 51, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

13.

Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 1. výzvy globálních grantů
Olomouckého kraje realizovaných při Operačním programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ing. Tesařík požádal Ing. Sekaninu o úvodní slovo.
Ing. Sekanina: Jedná se o globální grant na projekty vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Jedná se o 100% hrazení z evropských prostředků, není
žádné dofinancování, jedná se o projekty neinvestiční.
Celkové finanční prostředky uvolňované v rámci 1. výzev globálního grantu kraje jsou
ve výši cca 470 mil. Kč. Rada Olomouckého kraje přijala doporučení, aby pro tuto
1. výzvu bylo rozděleno maximálně 50% této alokace ve všech třech oblastí podpory
1.1., 1.2., 1.3. a aby dalších 50% bylo ponecháno na další výzvy.
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V rámci oblasti podpory 1.1 bylo doporučeno výběrovou komisí k podpoře 20
projektů, a to v celkovém finančním objemu 133 328 009,16 Kč, což je 51% celkové
alokace.
V rámci oblasti podpory 1.2 bylo doporučeno výběrovou komisí k podpoře 7 projektů,
a to v celkovém finančním objemu 31 721 988,57 Kč, což je 33,5% celkové alokace.
V rámci oblasti podpory 1.3 bylo doporučeno výběrovou komisí k podpoře 11
projektů, a to v celkovém finančním objemu 43 077 438,57 Kč, což je 36% celkové
alokace.
Celkem je tedy doporučeno 44,25%, pro další výzvy zůstává více jak 55%.
Každý projekt hodnotili nezávisle na sobě dva hodnotitelé, v případě, že rozdíl mezi
jejich hodnocením byl více jak 20 procentických bodů, nastupoval třetí hodnotitel.
U nedoporučených projektů byly především tyto důvody – duplicita s jinými projekty,
nereálné výstupy, nadhodnocené projekty, malá cílová skupina, apod.
Ing. Tesařík: Doplnil, že počet žádostí nedoporučených k poskytnutí podpory je 206
z celkových 293 přijatých žádostí. Další kolo výzev bude vyhlášeno v březnu, dubnu
2009.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/24/2008.
Přítomno 52, pro 49, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

14.

Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2009

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. V rozpočtu na rok 2009 je v rámci kanceláře
hejtmana rozpočtována částka ve výši 6 mil. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo
v minulých letech smluvně vázáno spoluúčastí obce ve výši minimálně 50%
předpokládané celkové pořizovací ceny na účel sjednaný ve smlouvě. Je
navrhováno zachovat spoluúčast obce ve stejné výši a zároveň je navrhováno
zachovat maximální výši příspěvku 300 tis. Kč z rozpočtu kraje.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/25/2008.
Přítomno 52, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

15.

Zřízení Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje pro funkční
období 2008 – 2012

18

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Rada Olomouckého kraje na své schůzi dne
11. 12. 2008 zřídila s účinností od 11. 12. 2008 celkem 10 komisí Rady
Olomouckého kraje. Dále navrhuje zastupitelstvu zřízení 6 výborů Zastupitelstva
Olomouckého kraje s účinností od 17. 12. 2008:
 Finanční výbor - ze zákona
 Kontrolní výbor - ze zákona
 Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - ze zákona
 Výbor pro regionální rozvoj - úprava názvu, původní název zněl Výbor pro
regionální rozvoj a vnější vztahy
 Výbor pro zdravotnictví – v minulém období komise
 Výbor pro rozvoj cestovního ruchu – v minulém období komise
Jedinými změnami je návrh na zřízení Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro rozvoj
cestovního ruchu vzhledem k prioritám vedení kraje v oblasti zdravotnictví a
cestovního ruchu pro toto funkční období.
Počet členů výboru je navržen jednotně na 15 členů, když jedinou výjimkou je Výbor
pro regionální rozvoj, kde je větší zastoupení institucí regionálního charakteru.
Je nutné zvolit politický klíč personálního obsazení. Informace o tomto politickém
klíči bude předmětem jednání ROK 22. 1. 2009 a informace bude k dispozici všem
klubům. Radě kraje bude dne 22. 1. 2009 předložen návrh personálního složení
komisí a zastupitelstvu 20. 2. 2009 pak návrh personálního složení výborů.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
RSDr. Nekl: Výbor pro regionální rozvoj byl v minulém období rozšířen o vnější
vztahy, Olomoucký kraj má řadu zahraničních kontaktů, kde se tedy budou tyto
záležitosti projednávat?
Ing. Tesařík: Vnější vztahy se na výboru v minulém období skoro neprojednávaly,
nicméně, ke každé komisi a každému výboru bude zpracován popis a rozsah
činnosti orgánu, na základě toho bude vedena diskuse, zda je potřeba zřídit komisi či
výbor pro tuto oblast.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/26/2008.
Přítomno 52, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

16.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
(poslední zápisy z roku 2008)

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/27/2008.
Přítomno 52, pro 51, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
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17.

Volba člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Na zasedání zastupitelstva dne 14. 11. 2008
bylo zvoleno 7 členů výboru, přičemž složení výboru počítá s 8 členy. Rada
Olomouckého kraje projednala dne 11. 12. 2008 nominaci osmého člena Výboru
Regionální rady.
Za klub KSČM byl předložen písemný návrh s nominací RSDr. Nekla. Jako
protinávrh byla předložena nominace za klub ODS – Ing. Drmola.
Rada Olomouckého kraje hlasováním navrhuje ke zvolení Ing. Drmolu osmým
členem výboru.
Miroslava Vlčková: Opětovně vznesla protinávrh na nominaci RSDr. Nekla.
I v minulém období měl klub KSČM své zastoupení ve výboru. Apelovala na ostatní
členy zastupitelstva, aby bylo KSČM umožněno pracovat v orgánech, které
zastupitelstvo schvaluje.
Zastupitelstvo hlasovalo o protinávrhu – nominace RSDr. Nekla:
Přítomno 52, pro 9, proti 28, zdrželo se 14, nehlasoval 1. Návrh nebyl přijat.
Zastupitelstvo hlasovalo o základním návrhu – Ing. Drmola:
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/2/28/2008.
Přítomno 52, pro 40, proti 4, zdrželo se 8, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

18. Různé
Ing. Tesařík: Informoval o připravovaných akcích:
Dne 4. 2. 2009 – Sportovec Olomouckého kraje, místo konání Šumperk
Dne 20. 2. 2009 – zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
Dne 18. 3. 2009 – udělování cen v oblasti za přínos v oblasti kultury, místo konání
Moravské divadlo v Olomouci
Ing. Horák: Dne 12. 1. 2009, v kongresovém sále krajského úřadu, se bude konat
pracovní seminář k Územní studii větrné elektrárny na území Olomouckého kraje –
seznámení s návrhem. Odbor strategického rozvoje kraje návrh Územní studie
větrné elektrárny na území Olomouckého kraje pořídil v souladu se Zásadami
územního rozvoje Olomouckého kraje. Na tomto semináři bude návrh studie
vystaven k nahlédnutí a zástupci zpracovatele a pořizovatele podají k návrhu
základní informace a budou připraveni odpovědět na dotazy.
Ing. Tesařík popřál všem přítomným příjemné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů osobních i pracovních v novém roce.
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Ing. Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje ve 13:25 hod.
Přílohou tohoto zápisu je:
- dokument „Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 17. 12. 2008“
V Olomouci dne: 26. 12. 2008
Zapsala: Monika Kozíková

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

………………………………
Ing. Pavel Sekanina
náměstek hejtmana

……………………………………….
Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc. Dr.h.c.
člen zastupitelstva kraje

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

………………………………………..
JUDr. Otakar Šiška
člen zastupitelstva kraje
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