Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 3. srpna 2009
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 3. srpna 2009 v
15:00 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc, Hynaisova
10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 39 členů zastupitelstva kraje, 16 členů bylo
nepřítomno.
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
Hana Kaštilová Tesařová – ČSSD
Ing. Horák – KDU-ČSL
Ing. Šmíd – KSČM
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
Josef Sobotík – ODS
Mgr. Ščudlík – ČSSD
Ing. Horák – KDU - ČSL
Ing. Šmíd - KSČM
Přítomno 39, pro 36, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
K zápisům z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 29. 6. 2009
a 7. 7. 2009 nebyly vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem
Zastupitelstva Olomouckého kraje se tedy zápisy považují za schválené.
K dotazům členů zastupitelstva vzneseným na zasedání dne 29. 6. 2009:
K bodu 18 „Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy – žádost o příspěvek“
Ing. Marek požádal o informaci, jaká byla úspěšnost podaných projektů, jak byly
prostředky vynaloženy, jaký podíl projektů byl přijat, apod.
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Požadovanou informaci Ing. Markovi zaslala Ing. Pruknerová, vedoucí odboru
strategického rozvoje kraje e-mailem dne 31. 7. 2009.
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
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:

1.
2.
3.
4.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
Řešení povodňové situace v Olomouckém kraji
Poskytnutí bezúročné půjčky obci Skorošice na řešení mimořádné situace v oblasti

5.

vodohospodářské infrastruktury
Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na

6.

řešení dopadů vzniklých při odstraňování následků povodní - je obsahem bodu 3
Program obnovy venkova 2009 - žádost o změnu účelu použití příspěvku obce Černá

7.

Voda
Žádost o změnu spoluúčasti příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – Zámek

8.
9.

Hustopeče nad Bečvou
Různé
Závěr

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/8/1/2009.
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

2.

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.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/8/2/2009.
Přítomno 39, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

3.

Řešení povodňové situace v Olomouckém kraji

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne
29. 6. 2009 poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím Olomouckého kraje
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a Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na odstraňování následků
mimořádné události a krizové situace v celkové výši 5 000 tis. Kč. Finanční
prostředky byly vyplaceny z účtu Olomouckého kraje dne 29. 6. 2009.
Olomoucký kraj požádal dne 29. 6. 2009 na základě ustanovení Přílohy k usnesení
vlády č. 1194 ze dne 22. 9. 2008 o poskytnutí finančních prostředků na úhradu
opatření přijatých při řešení krizových situací a k odstranění jejich následků ve
výši 24 500 tis. Kč.
Ministerstvo financí poskytlo Olomouckému kraji mimořádnou neinvestiční dotaci
v celkové výši 12 000 tis.Kč. Neinvestiční dotace byla určena pro obce na území
Olomouckého kraje, které byly postižené povodní na úhradu prvotních nezbytných
nákladů na záchranné a likvidační práce. Rozdělení finančních prostředků na
jednotlivé obce bylo schváleno Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 7. 7. 2009.
Vzhledem k rozsahu škod a jejich nákladnému odstraňování požádal hejtman
Olomouckého kraje dne 1. 7. 2009 předsedu vlády České republiky o navýšení
částky o dalších 12 500 tis. Kč, tedy do výše původně žádané částky. Ministerstvo
financí ČR žádosti vyhovělo a poskytlo Olomouckému kraji neinvestiční účelovou
dotaci ve výši 12 500 tis. Kč.
Co se týká rozdělení neinvestiční dotace - v rozpočtu Olomouckého kraje bude
ponechána částka 62 tis. Kč. Olomoucký kraj objednal práce (firma Jeřábové práce a
odtahová služba – Vařeka Miroslav, Šumperk) na odstranění následků povodní na
Jesenicku.
Mezi obce Olomouckého kraje na Hranicku a Jesenicku bude rozdělena částka
12 438 tis. Kč.
Dále Olomoucký kraj obdržel od Ministerstva vnitra – Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí na řešení dopadů vzniklých při odstraňování
následků povodní ve výši 4 185 tis. Kč.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo dne 7. 7. 2009 dotaci obcím ve výši
3 mil. Kč. Nyní je předkládáno rozdělení zbývající částky ve výši 1 185 tis. Kč.
Dotace na požární ochranu pro letošní rok je ve výši 7 218 tis. Kč a je vyplácena
ve třech etapách:
a) v první etapě rozdělil Olomoucký kraj částku ve výši 5 428,163 tis. Kč
b) ve druhé etapě rozdělí Olomoucký kraj částku ve výši 1 090,700 tis. Kč,
c) ve třetí etapě rozdělí Olomoucký kraj částku ve výši 699 137 Kč. Schválení
a vyplacení III. etapy státní dotace proběhne v září a říjnu roku 2009.
V předkládaném materiálu je tedy nyní navrhováno ke schválení rozdělení částky
12 500 tis. Kč, 1 185 tis. Kč a 1 090,700 tis. Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/8/3/2009.
Přítomno 39, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

4.

Poskytnutí bezúročné půjčky obci Skorošice na řešení mimořádné
situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Olomoucký kraj byl požádán obcí Skorošice o
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poskytnutí účelové finanční pomoci ve výši 1 200 000,- Kč na řešení mimořádné
situace v oblasti zásobování pitnou vodou. Předmětem žádosti je řešení nutné
havarijní opravy vodovodního řadu včetně vodojemů poškozených při povodňové
situaci v červnu 2009.
Při povodňové situaci ve dnech 26. a 27. 6. 2009 došlo k přerušení dodávky pitné
vody z důvodu porušení rozvodné vodovodní sítě veřejného vodovodu sloužícího
k zásobování pitnou vodou pro obec Skorošice. Celkové náklady na obnovu
poškozeného přivaděče jsou dle propočtu vyčísleny na 3 205 976,- Kč.
Je navrhováno schválit poskytnutí podpory obci Skorošice formou bezúročné půjčky
ve výši 1 200 000,- Kč.
Důvodem navrhované podpory ve formě bezúročné půjčky je skutečnost, že na
odstranění škod vzniklých na majetku obcí bude možno získat dotaci z programu
„Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“
Ministerstva pro místní rozvoj.
V případě, že by obec neuspěla se svou žádostí o dotaci z tohoto Programu, má
možnost požádat Olomoucký kraj o přehodnocení formy poskytnuté podpory.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/8/4/2009.
Přítomno 39, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

6.

Program obnovy venkova 2009 - žádost o změnu účelu použití
příspěvku obce Černá Voda

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne
24. 4. 2009 schválilo poskytnutí finančního příspěvku z Programu obnovy venkova
2009 obci Černá Voda ve výši 500 000 Kč. Účelem poskytnutí příspěvku je
„Rekonstrukce povrchu obecních komunikací u Winklerů a k Jelínkům v místní části
Rokliny“.
Dopisem ze dne 23. 7. 2009 požádal starosta obce o změnu účelu použití příspěvku.
Důvodem je povodeň, která Černou Vodu postihla koncem června a komunikace
navržené k rekonstrukci zcela zničila.
Zastupitelstvo obce rozhodlo uplatnit poškozenou komunikaci spolu s ostatními
v žádosti o povodňovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zastupitelstvo
obce zároveň schválilo podání žádosti na Olomoucký kraj o změnu účelu použití
příspěvku oproti původní žádosti a tento použít na jiný účel, a to na opravu jiných
nevyhovujících komunikací.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/8/5/2009.
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Přítomno 39, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

7.

Žádost o změnu spoluúčasti příspěvku na obnovu nemovité kulturní
památky - Zámek Hustopeče nad Bečvou

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne
17. 12. 2008 schválilo Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém
kraji v roce 2009 a dne 24. 4. 2009 schválilo poskytnutí dotací v souladu
s podmínkami stanovenými v Programu podpory kultury a památkové péče
v Olomouckém kraji v roce 2009.
Městysu Hustopeče nad Bečvou byla schválena z tohoto programu dotace ve výši
500 000,- Kč na restaurování sgrafitové výzdoby západního křídla zámku Hustopeče
nad Bečvou.
Dne 16. 7. 2009 požádal městys Hustopeče nad Bečvou Olomoucký kraj o udělení
výjimky ze Zásad programu, neboť povodní dne 24. 6. 2009 byly napáchány značné
škody na majetku městyse Hustopeče nad Bečvou a městys musí použít veškeré
své prostředky na odstraňování povodňových škod.
Předmětem žádosti je změna podílu příjemce dotace z částky 673 048,- Kč na
33 652,40 Kč, což je 5 % původního podílu, který má uhradit městys Hustopeče nad
Bečvou. Schválená dotace ve výši 500 000,- Kč se nemění.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/8/6/2009.
Přítomno 39, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

8.

Různé

Ing. Tesařík: Sdělil, že i majetek Olomouckého kraje byl poškozen povodněmi,
nejvíce se to týká krajských komunikací, na jejich opravu bude zapotřebí 280 mil. Kč.
Probíhají jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o úpravě dotačních titulů,
které byly na tyto situace používány. Problém je, že obce měly nárok na 100%
dotace na projekty, které by měly být hrazeny z tohoto dotačního titulu, kraje měly
nárok pouze na 50% dotace. Pokud by tedy platil tento princip z roku 2006, tak by
kraj z částky 280 mil. Kč dostal pouze 140 mil. Kč, v rozpočtu kraje není se zbývající
částkou počítáno.
Radou Olomouckého kraje již byla jedna investiční akce projednána a schválena,
zabezpečuje ji odbor investic a evropských programů. Týká se silnice III/4539
Skorošice – Kobylá – oprava povodňových škod. Předmětem plnění veřejné zakázky
je provedení oprav silnice III/4539 v úseku Skorošice – Kobylá v délce cca 3 km.
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RNDr. Kosatík: Olomoucký kraj vyhlásil veřejnou sbírku „Povodně Olomouckého
kraje 2009“ za účelem shromáždění finančních prostředků na pomoc postiženým
povodní ke zmírnění následků živelní pohromy. Aktuální stav na účtu ke dni
3. 8. 2009 je ve výši 382 tis. Kč. Mezi dárci jsou soukromé osoby, firmy, odborové
organizace, obecní úřady, členové vedení kraje a zaměstnanci krajského úřadu.
MUDr. Fischer: K epidemiologické situaci v Olomouckém kraji ve vztahu k povodním
uvedl, že k minulému týdnu byly registrovány čtyři případy hepatitidy, ani jeden
případ se však netýká území, které bylo postiženo povodní. Bylo zahájeno očkování
členů jednotek sborů dobrovolných hasičů proti hepatitidě, profesionální hasiči jsou
očkování ze zákona a hradí jim to zaměstnavatel. Záležitost byla konzultována
s Krajskou hygienickou stanicí, Ministerstvem zdravotnictví ČR a velitelstvím
krajského hasičského záchranného sboru, tak aby byl zajištěn přístup k celkovým
číslům a jménům hasičů, kteří zasahovali na postižených územích.
Dále probíhala jednání se zdravotními pojišťovnami, např. Vojenská zdravotní
pojišťovna tyto dobrovolné hasiče očkuje, k témuž přistoupila i Zdravotní pojišťovna
Ministerstva vnitra ČR, ostatní zůstává na kraji. Jedná se o 527 příslušníků jednotek
sborů dobrovolných hasičů, kteří budou očkováni příští týden. Potřebná částka na
očkování je cca 600 tis. Kč, tento týden budou uzavírány smlouvy s jednotlivými
zdravotnickými zařízeními, a to na území celého kraje, tak aby v každém okrese byl
smluvní lékař, který očkování provede. Očkování bude po šesti měsících
zopakováno.
Ing. Tesařík: Olomoucký kraj, respektive Rada Olomouckého kraje, má v úmyslu
přihlásit se k legislativní iniciativě, nejdříve však bude projednáno na Asociaci krajů.
Legislativní návrh by se týkal toho, aby v případě vyhlášení stavu nebezpečí přešly
automaticky některé kompetence ze zastupitelstva na krajskou radu. Současná
legislativa je při takových situacích pomalá a brzdí rychlou pomoc postiženým obcím.
Pokaždé se musí sejít zastupitelstvo, což je z časového hlediska náročné.
Ing. Tesařík: Další zasedání zastupitelstva se bude konat dne 25. 9. 2009.

Ing. Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 15:35 hod.
Přílohou tohoto zápisu je:
- dokument „Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 3. 8. 2009“
V Olomouci dne: 5. 8. 2009
Zapsala: Monika Kozíková
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……………………………….
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

Ověřovatelé zápisu:

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

………………………………………
Hana Kaštilová Tesařová
členka zastupitelstva kraje

………………………………
Ing. Václav Šmíd
člen zastupitelstva kraje

………………………………………
Ing. Pavel Horák
náměstek hejtmana
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