Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 25. září 2009
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 25. 9. 2009 v 10:15
hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc, Hynaisova 10,
Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 47 členů zastupitelstva kraje, sedm členů bylo
nepřítomno.
Z účasti na zasedání byli omluveni: PaedDr. Crhonek, Dr. Černý, Mgr. Kaňovský,
M. Novotný, Bc. Petřík, PhDr. Svozil a JUDr. Šiška.
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík.
1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Tesařík zahájil zasedání zastupitelstva. Upozornil členy ZOK, že se na něj
obrátil hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola s žádostí o podporu PETICE za
zdravou Šumavu. U prezence zasedání má tak kdokoliv z členů zastupitelstva
možnost do konce jednání seznámit se s textem petice a svým podpisem vyjádřit
svou podporu výzvě. Následně bude zajištěno zaslání archů zpět na Jihočeský kraj.
V úvodu také informoval o stavu povodňové sbírky. Aktuální částka je
929 779,21 Kč. Rovněž v rámci této pomoci byla zřízena povodňová sbírka v obci
Raková, kde bylo vybráno 7.280 Kč a obec Raková zaslala ze svého rozpočtu na
účet veřejné sbírky navíc částku 10.000 Kč. Vzhledem k počtu obyvatel obce (198)
se jedná o záslužný počin ve prospěch povodněmi postižených obcí. Starostovi
a občanům obce Raková poděkoval.
.
Dále informoval o akci, která se bude konat příští úterý 29.9. v odpoledních hodinách
za účelem poděkování těm, kteří přispěli na odstraňování škod - zástupcům
Integrovaného záchranného sboru OK (IZS OK) a dalším subjektům jako je Armáda
České republiky a Český červený kříž.
Určil zapisovatelku Vendulu Staškovou, hlasovací zařízení obsluhuje a hlasování
spouští Ing. Luděk Niče, vedoucí kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním
skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Doc. MUDr. Jaroslava Vomáčku,
Ph.D. MBA, Ing. Pavla Sekaninu, Ing. Miroslava Marka a Ing. Pavla Horáka.
Přítomno 47, pro 46, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
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Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
- Mgr. Šárka Krákorová – Pajůrková – ČSSD
- Mgr. Petr Polášek - ODS
- Milada Vlčková – KSČM
- František Kubíček – KDU-ČSL
Přítomno 47, pro 46, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 3. 8. 2009 nebyly
vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva Olomouckého
kraje se tedy zápis považuje za schválený.
Ing. Tesařík připomněl, že návrhy na úpravy, změny a doplnění usnesení,
navrženého v materiálu pro jednání zastupitelstva, předloženého zastupitelstvu dle
§ 7 odst. 4 jednacího řádu, se předkládají předsedajícímu písemně.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
Úvodní slovo přenesl Ing. Tesařík. Do programu byly doplněny materiály, které
projednala Rada Olomouckého kraje na své poslední schůzi 17. 9. 2009. Tyto
materiály jsou vám dnes předkládány na stůl a navíc jste je obdrželi v úterý
22. 9. 2009 e-mailem. U bodu č. 3 došlo k drobné technické úpravě - k tomuto bodu
jsou předloženy dvě přílohy, ačkoliv v důvodové zprávě je avizována pouze jedna
příloha na stůl ze 17. 9. 2009.
Jedná se o usnesení z 21. schůze Rady
Olomouckého kraje, která zasedla mimořádně v pondělí 14. 9. a následuje příloha
číslo 5 – usnesení z 22. řádné schůze Rady Olomouckého kraje, která se konala
17. 9. 2009. Nyní Rada Olomouckého kraje předkládá návrh na doplnění programu
o materiály, které byly projednány na jednání rady dne 17. 9. 2009 a jsou
předkládány zastupitelům na stůl – 5.1.1., 5.2.1., 5.4.1., 5.6., 5.7., 5.7.1., 5.8., 25.,
26., 27. a 29. Z projednávání byl stažen bod 4.3.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
1.
2.
3.
4.1.
4.2.

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 mezi Olomouckým krajem a Muzeem umění Olomouc
Projekt „Rozvoj záchranných systémů“ – schválení Dohody o spolupráci a

4.3.

spolufinancování projektu
Projekt „Cestování časem“ – schválení Dohody o spolupráci a spolufinancování

4.4.

projektu
Smlouva o spolupráci a spolufinancování projektu „Morava a Slezsko - průvodce
pěšího turisty“ mezi kraji Moravskoslezským, Jihomoravským, Zlínským a
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Olomouckým
5.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny
5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny – DODATEK
5.2.
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
Olomouckého kraje
5.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
5.3.

Olomouckého kraje – DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na

poskytování sociálních služeb
5.4.
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – Významné projekty Olomouckého kraje
5.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – Významné projekty Olomouckého kraje –
5.5.
5.6.
5.7.
5.7.1.
5.8.
6.

DODATEK (projednáno v rámci bodu 5.4.)
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – vývoj daňových příjmů - srpen 2009
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – plnění rozpočtu k 31. 8. 2009
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - půjčka obci Horní Štěpánov
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - půjčka obci Kobylá nad Vidnavkou
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – příspěvek obci Bukovany
Dodatek č. 7 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové

7.

organizace
Plnění podmínek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
týkající se poskytnutého příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty základní dopravní

8.

obslužnosti dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.
Projekt Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje - výstavba a rekonstrukce silnic II. a III.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.
11.
12.

třídy v Olomouckém kraji v letech 2010 až 2012
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
Příspěvek Olomouckého kraje na zajištění oslav státních svátků 28. října a 17.

13.

listopadu
Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti

14.
15.

vodohospodářské infrastruktury
Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
Informace o schválení 2. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území

16.
17.

Olomouckého kraje
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
Podpora protidrogové prevence pro rok 2009 – schválení výsledků jednání hodnotící

18.
19.

komise
Změny zřizovacích listin zdravotnických zařízení
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. – zvýšení základního kapitálu nepeněžitým

20.
21.

vkladem majetku
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. – zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem
Poskytnutí finančního příspěvku vítězným obcím v krajském kole soutěže vesnice roku

22.

2009
Spolufinancování investičních akcí ze státního rozpočtu prostřednictvím programového
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23.

financování
Plnění podmínek Smluv o poskytnutí finanční podpory na akce v rámci Společného

24.
25.

regionálního operačního programu
Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě pro další volební období
Žádosti obcí o změnu účelu a výše finančního příspěvku pro jednotky sborů

26.

dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2009 (Pravidla 2009)
Žádosti o finanční příspěvky povodněmi postižených obcí Olomouckého kraje a

27.

žádosti složek IZS
Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů

28.
29.

obcí Olomouckého kraje na rok 2009 – III. etapa
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Žádost Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu o dotaci a půjčku na realizaci projektu

30.
31.

„Vítejte u nás - v nysko – jesenickém regionu“
Různé
Závěr

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/1/2009
Přítomno 47, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík avizoval vystoupení přihlášeného občana:
30. Různé – Lubomír Jenderka – poplatky Fakultní nemocnice Olomouc

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/9/2/2009
Přítomno 47, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Mačák: V roce 2009 byla do drážní, regionální a osobní dopravy investována
částka 3,2 mld. Kč. Rok 2009 je vyřešen tím, že stát tuto částku krajům zaplatil.
Úspora pro OK tedy činí 40 – 50 mil. Kč. Rok 2010 - po několika jednáních byla
dohodnuta částka 2,7 mld. Kč od státu, zbytek budou hradit České dráhy, a.s.
(ČD, a.s.) a kraje. Proběhla jednání mezi zástupci 14 krajů, Ministerstvem dopravy
ČR (MD ČR), ČD, a.s. a Vládou ČR. Bylo domluveno memorandum, při kterém došlo
k určitému kompromisu. Pro kraj se jedná o navýšení cca 26 mil. Kč. Smlouva bude
uzavřena na 10 let a garantem je premiér ČR Ing. Jan Fischer.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/3/2009

4

Přítomno 47, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

4.1.

Smlouva mezi Olomouckým krajem a Muzeem umění Olomouc

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Jedná se o revokaci původní smlouvy
a schválení smlouvy nové. ZOK v roce 2008 schválilo smlouvu o poskytnutí
příspěvku 35 mil. Kč na provoz Středoevropského fóra, které bude součástí Muzea
umění a bude shromažďovat umělecká díla zemí Střední Evropy. Náklady na stavbu
a rekonstrukci dosáhnou částky 500 mil. Kč. Stavba bude financována jako jeden
z projektů Integrovaného operačního programu (IOP) z prostředků EU. Smlouva je
jednou z podmínek pro zařazení projektu Středoevropského fóra do IOP. Další
subjekty podílející se na tomto projektu jsou Univerzita Palackého a město Olomouc.
Ing. Tesařík Předpokládá, že se tento projekt stane významnou kulturní scénou pro
OK. Sdělil, že nedávno proběhla setkání při příležitosti zahájení Národních dnů
evropského dědictví ve Šternberku i za přítomnosti ministra kultury, kde se
diskutovalo o tom, kdy bude vytvořen nezbytný předpoklad pro podání žádosti
o dotace na výstavbu fóra, a to je podepsání této smlouvy. Vyzval zastupitele
k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani
dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/4/2009
Přítomno 47, pro 45, proti 0, zdržel se 2, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

4.2. Projekt „Rozvoj záchranných systémů“ – schválení Dohody
o spolupráci a spolufinancování projektu
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/5/2009
Přítomno 47, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

4.4. Smlouva o spolupráci a spolufinancování projektu „Morava
a Slezsko - průvodce pěšího turisty“ mezi kraji Moravskoslezským,
Jihomoravským, Zlínským a Olomouckým
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/6/2009
Přítomno 47, pro 46, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny
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Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
JUDr. Ing. Wisiński: Finanční výbor materiál projednal a doporučil jej ke schválení.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/7/2009
Přítomno 47, pro 46, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny – DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Upozornil na rozpočtovou změnu uvedenou
na str. 2 důvodové zprávy. Z Ministerstva dopravy ČR bylo do rozpočtu kraje
převedeno 254 mil. Kč na dofinancování drážní dopravy. V rozpočtu kraje je na
drážní dopravu letos částka 322 mil. Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
JUDr. Ing. Wisiński: Finanční výbor materiál projednal a doporučil jej ke schválení.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/8/2009
Přítomno 47, pro 45, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

5.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/9/2009
Přítomno 47, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

5.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/10/2009
Přítomno 47, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
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5.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/11/2009
Přítomno 47, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

5.4.

Rozpočet Olomouckého kraje
Olomouckého kraje
5.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje
Olomouckého kraje – DODATEK

2009

–

Významné

projekty

2009

–

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Okomentoval základní materiál pod bodem
5.4. a současně Dodatek k materiálu pod bodem 5.4.1. Na významné projekty byla
v rozpočtu schválena částka 50 mil. Kč. Ke dni zasedání se již podpořilo 83 projektů.
Jeden projekt, o částce 4,3 mil Kč se realizovat nebude. Jedná se o projekt lávky
přes Červenohorské sedlo, kde se obci Loučná nepodařilo získat zbývající částku ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Prozatím se tedy rozdělilo 47 185 tis. Kč.
V přílohách materiálu jsou ROK projednané a doporučené příspěvky.
V dodatku tohoto základního materiálu je projekt č. 7 – Miluše Zahradníčková, který
je obsažen již v základním materiálu v příloze č. 2 pod položkou č. 7. V komentáři
tohoto dodatku je řečeno, že když se materiál projednával na ROK, nebyly
k dispozici úplné informace. Rada se rozhodla přehodnotit původní návrh
a v dodatku navrhuje 150 tis. Kč, místo původních 80 tis. Kč. V druhé položce je
projekt Bobrcup, až po projednání v ROK si organizátoři uvědomili, že každoročně
získávali podporu z významných projektů a žádost zaslali. Aktuální konečná částka
je tedy 4 750 tis. Kč. Požádal o úpravu usnesení a hlasování k oběma bodům
současně.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Chalánková: Upozornila na základní materiál na str. 2, položka č. 1 –
Sdružení SPES. Domnívá se, že kraj minulý rok přispěl tomuto sdružení, nikoli
z významných projektů, bylo to z dotačního titulu Prevence sociálního vyloučení.
Částka byla 90 tis. Kč. Přimluvila se za podobnou částku.
RNDr. Kosatík: Rada navrhla jiný dotační titul. Bohužel v tuto chvíli není jiná
možnost, než přesunout projekt do 25 tis. příspěvku.
Ing. Marek: Na zasedání 20. 2. 2009 v rámci významných projektů se diskutovalo
o tom, jak se do významných projektů zahrnují některé organizace. V té době se
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nepodpořil projekt SK Sportfit Zábřeh, kteří žádali o 200 tis. Kč na rekonstrukci
hygienického zařízení v Olomouci. Na tomto zasedání bylo dohodnuto, že se prověří,
jestli žadatel patří do ČSTV – nepatřil. Do dnešního dne Ing. Marek neví, že by se
s tímto projektem něco dělo. Uvedl jen, že již ví, že tento klub není členem ČSTV, ale
České asociace Sport pro všechny (ČASPV). Upozornil na jednání které poté
proběhlo s vedoucím ekonomického odboru. Na jednání se dohodlo, že při přípravě
významných projektů na příští rok se dohlédne na to, aby se pravidla sjednotila a ke
všem se přistupovalo stejně, jak ke Krajské radě ČSTV, tak k ČASPV atd.
S ohledem na vývoj daňových příjmů, je jasné, že částka 220 tis. Kč je vysoká.
Kdyby se ale přihlásili do příštího roku, byl by rád, kdyby podporu získali.
RNDr. Kosatík: Po tom, kdy neprošel jejich významný projekt, podpořila jej ROK
alespoň částkou 25 tis. Kč. O pravidlech se bude jednat na prosincovém zasedání,
kdy jsou součástí schvalování a projednávání rozpočtu. Sdělil, že partnery nejsou
jednotlivé organizace se svými investičními požadavky. Jestliže v rámci Sdružení
sportu pro všechny budou mít maximální prioritu, tak tu částku získají.
Ing. Marek: Jedná se o to, aby se k těmto žádostem přistupovalo stejně. Ve
významných projektech se často objevuje částka pro ČSTV a pak mnoho žádostí
organizací, které patří do ČSTV a ty se různých způsobem pokrývají.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí důvodovou zprávu včetně dodatku
2.
schvaluje předložený návrh realizace Významných projektů dle upravené Přílohy č. 1 a
upravené Přílohy č. 2 včetně příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v částce 4 750 000
Kč
3.
ukládá Radě Olomouckého kraje zabezpečit finanční krytí významných projektů dle bodu
2 usnesení v termínu do 8. 10. 2009
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: 11. 12. 2009
4.
ukládá podepsat smlouvy dle bodu 2 usnesení
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/12/2009
Přítomno 47, pro 45, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

5.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – vývoj daňových příjmů - srpen
2009
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o nejsložitější věc, která se letos ve
vztahu k rozpočtu projednává. Celkem úspory I. až III. tvoří úsporu v částce
506 mil. Kč. Poprvé v letošním roce, z hlediska výnosu právnických osob je
navrhnuto zastupitelstvu upravit očekávané daňové příjmy, snížit je tedy
o 437 200 Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
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JUDr. Ing. Wisiński: Finanční výbor materiál projednal a doporučuje jej ke
schválení.
Ing. Tesařík: Situace je vážná, ale zatím se daří výpadky daňových příjmů těmi
kroky, které byly podniknuty dodatečnými finančními prostředky z rozpočtu
zvládnout. Byl by rád, kdyby bylo dost finančních prostředků pro všechny, kdo o ně
OK žádají. Predikce na příští rok není příliš optimistická. Věří, že státní rozpočet
bude přijat, aby neexistovalo rozpočtové provizorium. Nedovede si představit
fungování v krizové situaci, což by bylo složité zejména pro sociální oblast
a dopravní obslužnost. Zajistit z krajských peněz celý rozsah na dopravní obslužnost
bez spolufinancování státu by šlo velmi těžko.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/13/2009
Přítomno 47, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

5.6.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – plnění rozpočtu k 31. 8. 2009

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Saldo vlastních příjmů a výdajů bylo ke
končícímu srpnu 689 mil. Kč a veškeré příjmy a výdaje včetně všech státních dotací
je 815 mil. Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
JUDr.Ing. Wisiński: Finanční výbor materiál projednal a doporučuje jej ke schválení.
Ing. Marek: Vznesl dotaz, zda by pan náměstek Kosatík s ohledem na informace,
které již byly podány mohl pár větami říci pár výchozích bodů jak zamýšlí on, či ROK
přistupovat k přípravě rozpočtu v příštím roce – jen základní informaci.
RNDr. Kosatík: Jedná se o začátek procesu a nepochybně je to věc širší debaty
s úřadem a příspěvkovými organizacemi. Není možné na to teď reagovat. Proti
letošnímu roku bude vážná debata o všech dotačních titulech. Letos byly vyčerpány
veškeré vnitřní rezervní zdroje včetně toho, že téměř cca 300 mil. Kč investičních
akcí bylo přeúvěrováno z peněz EIB. V ROK není nic vydiskutováné, tak k tomu
v tuto chvíli nemůže říci nic bližšího.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/14/2009
Přítomno 47, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.

5.7.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - půjčka obci Horní Štěpánov

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/15/2009
9

Přítomno 47, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

5.7.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - půjčka obci Kobylá nad
Vidnavkou
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Mezi obce OK je rozděleno půjček za
20,5 mil. Kč, z toho 1 mil. Kč je již zplacen.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/16/2009
Přítomno 47, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

5.8.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – příspěvek obci Bukovany

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/17/2009
Přítomno 47, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.

6.
Dodatek č. 7 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Tento dodatek je vyvolán změnami, které
vyplývají z novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Hlavní změna
je, že příspěvkové organizace můžou vlastnit majetek potřebný k výkonu své
činnosti, pro kterou byla zřízena, podmínkou je předchozí souhlas zřizovatele. Dále
jsou v dodatku promítnuty změny živnostenského zákona.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/18/2009
Přítomno 47, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

7.
Plnění podmínek smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě
týkající se poskytnutého příspěvku na úhradu
prokazatelné ztráty základní dopravní obslužnosti dopravce VOJTILA
TRANS s.r.o.
10

Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/19/2009
Přítomno 47, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.

8.
Projekt Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje - výstavba
a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji v letech 2010 až
2012
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík: Sdělil, že zpracování a přijetí materiálu ROK
předcházela dlouhá diskuze. Jedna z nejdůležitějších věcí je podívat se na stav
komunikací, především ale učinit takové kroky, které by byly příznivé pro ekonomiku
kraje. Tzn. vytváření příležitostí k investičním akcím, které by daly zakázky místním,
regionálním, krajským či národním firmám tak, aby investice pokračovaly a nebyly
dopadem finanční krize kráceny.
Mgr. Mačák: Tento materiál byl zpracováván téměř půl roku. Poděkoval panu
hejtmanovi, všem členům ROK i ZOK - jmenovitě Bc. Petříkovi a Mgr. Kaňovskému,
dále kolegům z odboru dopravy a silničního hospodářství, Ing. Kocourkovi,
zaměstnancům Správy silnic Olomouckého kraje (SSOK), Ing. Kubínovi
a Ing. Páleníkovi z Ministerstva dopravy ČR. Tento materiál navazuje na projekt
modernizace silnic OK a realizoval se v letech 2005 - 2008 v částce cca 3,5 mld. Kč.
S tímto projektem seznámil členy Komise pro dopravu ROK i členy Tripartity.
Rámcový seznam staveb není konečný, může se změnit. Vzhledem k tomu, že je
ekonomicky nepříznivé období, bude se upřesňovat také financování projektu.
Konkrétní seznam se bude schvalovat každoročně, včetně finanční částky, která
půjde z rozpočtu kraje, SSOK případně EIB. Upozornil na PPP projekty, kde by měly
spojit síly soukromý i veřejný sektor. Načasování tohoto materiálu na konec září je
z toho důvodu, že pro stavební firmy zde vzniká časová prodleva, ať už se jedná
o technickou stránku, projektovou přípravu a pro kraj výběrová řízení. Tento materiál
také velmi citlivě reaguje na povodně, které postihly Jesenicko.
Ing. Tesařík: Našla se cesta, jak tuto spolupráci posunout dopředu. Poděkoval
Ing. Kocourkovi a Ing. Babničovi. Tuto spolupráci považuje za velmi optimální,
zejména v době povodní. Proběhne jednání s Ministrem pro místní rozvoj ČR
(MMR ČR), aby dotační tituly, které byly schváleny, pomohly nejen obcím, ale
i krajům. Diskuze bude i o tom, zda součástí dotace bude pokrytí DPH a o dalších
podmínkách získání finančních prostředků. Krajské komunikace byly poškozeny
povodněmi v rozsahu cca 280 mil. Kč. Řada peněz, které došly z MMR ČR, již byly
rozdány.
Ing. Šmíd: Upozornil na přílohu č. 1 materiálu, Ptení - obchvat. Zahájení výstavby
tohoto obchvatu bylo plánováno na letošní rok, výstavba se nezahájila a peníze byly
věnovány na povodně. Materiál uvádí, že by se obchvat měl zahájit v r. 2011. OK by
se měl podílet částkou 17 800 tis. Kč a zbytek by mělo být hrazeno z prostředků EU.
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Zdá se, že doba výstavby se stále oddaluje. Stav silnic je tam tristní a důvody
nezahájení výstavby jsou nevyřešené majetkoprávní vztahy – tento důvod neuznává.
Dalším důvodem je závislost na pokračování provozu dřevařského závodu Javořice,
a.s. Byla by chyba výstavbu oddalovat.
Mgr. Mačák: Jako zástupci opozice v minulém volebním období tento projekt velmi
podporovali a je dobře, že se dostal do rozpočtu. Vypadalo to také, že tento projekt
bude realizován. Bohužel, co se týká pily Javořice, a.s., existuje tam z června tohoto
roku zpráva o hromadném propouštění. Když se firma rozjede dál, že tam bude roční
moratorium. Nikdo nechce tuto akci rušit, ale je těžké období. Aktuální informace
k tomuto může podat v prosinci. ROK má zájem na tom, aby se tato investice
realizovala, je velmi významná a má také velký vliv na zaměstnanost. Tato akce se
musela oddálit z mnoha důvodů.
RNDr. Kosatík: Tuto akci se s Mgr. Mačákem snažili udržet v rozpočtu co nejdéle,
do srpna letošního roku. Akce není připravena a peníze jsou potřeba na řešení
povodní. Původně bylo dohodnuto, že OK zajistí peníze a pila zajistí výkupy všech
pozemků, kde je 155 vlastníků. Přesto se v tomto projektu pokračuje, ale musí být
příslušná výzva, aby se mohl získat podíl EU. Dále musí být připraveny věci výkupu a
technické, aby to v rámci priorit kraje v daném roce v dopravě obstálo. Pokud se
čerpá z evropských zdrojů na silnice, musí se dodržet procento nových silnic,
obchvaty jsou ideální. Tato akce má prioritu, bohužel všechny parametry nebyly
splněny.
Mgr. Papajk: Jako člen Komise pro dopravu ROK si je vědom složité situace
v dopravě. Ročně by bylo potřeba 3 mld. Kč, aby byly silnice za 10 let na nějakém
standardu. V seznamu oproti tomu z minulého volebního období vypadlo konkrétně
město Litovel s pěti mosty. Nikdy v zastupitelstvu neloboval za město, ale vysvětlil,
jak je to důležité. Povodí Moravy, s.p. (PM, s.p.) připravuje protipovodňové opatření
města Litovel, tzn. 0. a I. etapu. 0. etapa by se měla dělat v příštím roce, prostředky
půjdou přímo z peněz PM, s.p. a jedná se o hlavní tok, kde most byl opraven a letos
na jaře zkolaudován. V minulém seznamu bylo pět zbývajících mostů. I. etapa, kde
jsou rezervovány peníze na MRR ČR až do roku 2013 a to cca 380 mil. Kč spočívá
v tom, že před městem má být postaven ochranný val, kterým má proběhnout zhruba
dvacetiletá voda všemi toky, tomu se mají uzpůsobit stavidla, jezy a samozřejmě
mosty. Oprava toku má být taková, aby se voda ve městě nevylila, zbytek se pak má
severním odtokovým korytem převést mezi Červenkou a Litovlí. Tři mosty by se měly
dělat v r. 2009 a zbývající dva v r. 2011. Z městských peněz to není možné hradit,
protože se budou opravovat ještě jiné městské mosty. Poprosil o informaci, zda je
možné tyto mosty zařadit, je to pro město Litovel strategické.
Mgr. Mačák: Jedná se o jednu z akcí, které považuje za důležitou. Nemůže dát
veřejný příslib, ale navrhl, aby v co nejkratší době proběhlo jednání se všemi
zainteresovanými subjekty. Zopakoval, že seznamy budou každoročně schvalovány.
RSDr. Nekl: Před 2,5 lety byl účasten veřejnému slyšení v místní části Přerov –
Kozlovice, kdy pan náměstek Ing. Horák slíbil, že tam bude obchvat. Situace je nyní
taková, že se v místní části, kde bydlí lidé, odvádí těžká kamionová doprava. Pokud
bude koncepce schválena, bylo by dobré, kdyby se to co nejdříve pohnulo.
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RNDr. Kosatík: S Mgr. Kamasovou byl účasten koordinačnímu jednání z hlediska
výkupů. Kozlovice mají, co se výkupu týče, největší prioritu. Pomohlo by se tímto
i lépe dosáhnout již zmiňované výstavby nových silnic.
Ing. Horák: Není si vědom žádného příslibu. Myslí si, že by se mohlo jednat
o záměnu s jinou obcí, kde by kraj mohl obchvat budovat.
Mgr. Mačák: Poděkoval zastupitelům za vstřícnost při projednávání tohoto materiálu.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/20/2009
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 3, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

9.1.

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/9/21/2009
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

9.2.

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/22/2009
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

9.3.

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/23/2009
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

9.4.

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/24/2009
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

9.5. Majetkoprávní
nemovitého majetku

záležitosti

–

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/9/25/2009
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík vyhlásil polední přestávku. Přestávka trvala od 12:05 do 12:45 hod.
Po polední pauze se ze zasedání omluvili Ing. Pavličíková, V. Kocianová
a Bc. Horák. Mgr. Zemánek opustí zasedání ve 13.30 hod.

10.

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Úvodní slovo přednesl Ing. Sekanina. Potřeba změn byla vyvolána změnou zákona
o rozpočtových pravidlech. Tato změna spočívá v souhlasu zřizovatele v případě
nabývání majetku a druhá změna vyplývá se změnou živnostenského zákona, kde
jsou zakomponovány činnosti, které využívají hospodářských možností škol jakožto
příspěvkových organizací.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/26/2009
Přítomno 45, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 7. Návrh byl přijat.

11.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/27/2009
Přítomno 45, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.

12. Příspěvek Olomouckého kraje na zajištění oslav státních svátků
28. října a 17. listopadu
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Schválením tohoto materiálu budou poskytnuty
finanční příspěvky v hodnotě 119.500 Kč bývalým okresním městům Přerov,
Prostějov, Šumperk a Jeseník na zajištění oslav státních svátků 28. října
a 17. listopadu. Tento materiál vyplynul z úvahy Rady Olomouckého kraje, zapojit se
do příprav těchto význačných státních svátků a pomoci městům při jejich realizaci.
Z hlediska toho, aby byl podíl kraje všude stejný, byl domluven způsob řešení, který
je uveden v důvodové zprávě.
Ing. Tesařík: Na materiál klade velký důraz, stejně jako účasti na těchto akcích.
Požádal Ing. Niče, vedoucího odboru kanceláře hejtmana, aby všechny členy
zastupitelstva o připravovaných akcích informoval, a v případě zájmu na nich
zprostředkoval možnost účasti. Téměř všechna města kraje mají své aktivity, kterými
se přihlásí k tomuto významnému výročí. Osobní účast na těchto akcích považuje za
nezastupitelnou. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/28/2009
Přítomno 45, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

13. Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné
situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/29/2009
Přítomno 45, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 7. Návrh byl přijat.

14. Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedná se o pravidelný materiál. Nyní je
předkládán návrh na čerpání ve výši 7 375 265 Kč. V případě, že tato částka bude
schválena, zůstává do konce roku částka 3 700 000 Kč pro další potřeby. Upozornil,
že v rámci úsporných opatření byl tento dotační titul krácen.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
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M. Vašíčková: Vznesla dotaz, kolik žádostí nebylo v tomto roce uspokojeno, v jaké
finanční výši a zda-li se počítá s možností, že tyto žádosti postoupí do dalšího roku,
anebo jsou-li zamítnuty trvale.
Ing. Horák: V tuto chvíli neví přesná čísla, poprosil o ústní, či písemnou odpověď
Ing. Veselského, vedoucího odboru životního prostředí.
Ing. Veselský: Rozdíl, který by nebyl uspokojen je ve výši cca 2,5 mil. Kč. Žádosti,
které budou doručeny po 30. září budou podle současně platných pravidel sanovány
z rozpočtu následujícího roku. Kolik žádostí je zahrnuto v částce 2,5 mil. Kč není
v tuto chvíli schopen říci, ale přesná čísla zašle v písemné podobě.
M. Vašíčková: Je to tedy tak, že ty žádosti, které byly zamítnuty nepřechází do
dalšího roku?
Ing. Veselský: Vzhledem k finanční situaci se s tím zatím nepočítá. Podle
zkušeností z předchozích let, v období od 30. září do konce roku přicházejí další
žádosti v hodnotě kolem 3 mil. Kč. Vypadá to tedy, že těmto žádostem nebude
vyhověno. Pokud se ovšem nebude jednat o žádosti, které je možné stáhnout
a posunout až po 30. září.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/30/2009
Přítomno 45, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

15. Informace o schválení 2. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací na území Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedná se o materiál povinný ze zákona.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/31/2009
Přítomno 45, pro 36, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 8. Návrh byl přijat.

16.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/32/2009
Přítomno 45, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

17. Podpora protidrogové prevence pro rok 2009 – schválení výsledků
jednání hodnotící komise
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Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Zastupitelstvo schválilo dne 29. 6. 2009
dotační program „Podpora protidrogové prevence pro 2009“. Celková částka, která
byla určena na tento projekt byla 2 700 tis. Kč. Termín pro předložení žádostí byl
3. 8. 2009 a podáno bylo celkem 15 žádostí. Všechny žádosti byli úspěšné a žádná
nebyla vyřazena.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: Vznesl dotaz, zda tyto organizace byly podobnými programy pokryty
vloni, jaké byly výsledky jejich činnosti, vyhodnocení a využití těchto finančních
prostředků. V září by již takové vyhodnocení mohlo být vypracováno. Vyhodnocení,
jak se s těmito příspěvky nakládá mu již bylo několikrát přislíbeno. Požádal
o informace - o kolik zařízení se celkem jedná, jaký byl vloni příspěvek, jak byl použit
a jaký byl výsledek práce.
Doc. Vomáčka: Byl předsedou Komise pro prevenci kriminality a drogových
závislostí (K-PKDZ) a na efektivnost se již dotazoval. V komisi probírali každou
žádost zvlášť velmi pečlivě, rozebírali i minulost toho projektu. Není to jen kraj, který
přispívá finančními prostředky, ale i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Peněz
je tam tedy na provoz těchto organizací více. Upozornil také na to, že se jedná
o historicky nejvyšší částku, která se dává na protidrogovou prevenci. Poprvé je také
vyčleněno 100 tis. Kč na vyhodnocení projektů a to je také možná jedna z odpovědí
na otázku, která byla položena.
Ing. Marek: Je možno tomu rozumět tak, že doposud se při těchto projektech
nezajímalo o to, jak tyto organizace fungují a jak je s těmito penězi nakládáno?
Ing. Tesařík: Takto to není možné chápat. Mapovat přínos těchto finančních
prostředků nějakými kvantifikovatelnými ukazateli je velmi sporadické, ale nedávat
peníze do této oblasti by bylo velmi špatné. Dotázal se Doc. Vomáčky, zda bylo více
členů ZOK členy K-PKDZ.
Doc. Vomáčka: Byl jen jeden člen ZOK, který byl členem této komise, jinak se
jednalo o zaměstnance KÚOK.
Ing. Tesařík: Doporučil pro příští sestavování členů K-PKDZ větší zastoupení ZOK.
Doc. Vomáčka: Dodal, že měli k dispozici čísla, kolik lidí navštívilo poradny, kolik lidí
se tam dostalo, atd. Činnost byla monitorována, ale nebyla v písemné podobě. Čísel
by tam bylo potřeba více, proto je nyní investováno těch 100 tis. Kč.
Ing. Tesařík: MUDr. Štefková, vedoucí odboru zdravotnictví zašle hodnotící zprávu
Ing. Markovi.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/33/2009
Přítomno 45, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.

18.

Změny zřizovacích listin zdravotnických zařízení

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Informoval o materiálu, který je
problematikou obdobný jako již projednané materiály týkající se zřizovacích listin.
Rada se ještě jednou touto problematikou zabývala. Upozornil na str. 1 důvodové
zprávy kdy se usnesení č. UR/19/40/2009 mění na usnesení č. UR/22/51/2009
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a datum 20. 8. 2009 se mění na 17. 9. 2009. V této souvislosti požádal o opravu
v usnesení.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání
1.
bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje změny zřizovacích listin Dětského centra Pavučinka Šumperk, příspěvkové
organizace, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy (dodatek č. 6), Sdružených zařízení pro péči
o dítě v Olomouci, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy (dodatek č.
5), Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle
Přílohy č. 3 důvodové zprávy (dodatek č. 4), Odborného léčebného ústavu neurologickogeriatrického Moravský Beroun, příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 4 důvodové
zprávy (dodatek č. 3) a Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové organizace,
dle Přílohy č. 5 důvodové zprávy (dodatek č. 3), a to s účinností od 1. 11. 2009
3.
schvaluje změny zřizovacích listin Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 6 důvodové zprávy (dodatek č. 5), Odborného
léčebného ústavu neurologicko-geriatrického Moravský Beroun, příspěvkové organizace,
dle Přílohy č. 7 důvodové zprávy (dodatek č. 4) a Odborného léčebného ústavu Paseka,
příspěvkové organizace, dle Přílohy č. 8 důvodové zprávy (dodatek č. 4), a to s účinností
od 1. 1. 2010
4.
ukládá podepsat dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací dle bodu 2 a 3
usnesení
O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/34/2009
Přítomno 45, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

19. Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. – zvýšení základního kapitálu
nepeněžitým vkladem majetku
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. ZOK schválilo na svém zasedání dne
20. 2. 2009 záměr navýšení základního kapitálu Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
(NOK, a.s.) peněžitým vkladem majetku. Movitý majetek, který byl vložen do
NOK, a.s. a byl pronajat Středomoravské nemocniční, a.s. byl dále doplněn
o aktivovaný movitý majetek k bezplatné výpůjče mezi na základě smlouvy OK
a SMN, a.s. Movitý majetek je potřeba sjednotit a převést do NOK, a.s.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Sumara: Hovořil k materiálu č. 19 a 20. současně. Jedná se o dva materiály
o celkové hodnotě cca 34 mil. Kč, a to v období krize a sníženého rozpočtového
příjmu kraje. Není to částka tržní, s tím co kraj zaplatil už v červnu, se jedná o částku
cca 55 - 56 mil. Kč a to jen díky tomu, že SMN, a.s. umožnila splátkový kalendář
dalších závazků rozložit na dobu 3 let. Při spočítání dalších možných závazků je
celková částka cca 120 mil. Kč. V minulém období byli jedním ze dvou klubů, kteří
stáli vůči této záležitosti v opozici. Tyto následky předvídali a také k nim došlo.
Nejedná se o úspory, ale výraznou zátěž rozpočtu v situaci, která je z hlediska krize
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problematická. Situace je taková, že tuto částku nedokáží mnohdy rozkrýt. Nemají
svého zástupce ani ve vedení NOK, a.s., ani v jejich dozorčích orgánech, který by jim
případě tuto částku vysvětlil. V těchto dvou materiálech se schvaluje konkrétní
částka a vystupují zde jako valná hromada NOK, a.s., tzn. že mají legislativní
odpovědnost za hospodaření kraje, ale i za hospodaření NOK, a.s. vůči občanům.
Za těchto okolností klub KSČM nemůže souhlasit a ani se zdržet hlasování, v obou
bodech bude proti.
MUDr. Fischer: Vstoupilo se do určitého projektu a je potřeba jej s péčí řádného
hospodáře vést. Je potřeba zahrnout movitý majetek do jedné smlouvy a ne ho mít
pokrytý několika smlouvami. V únoru se materiál schvaloval s tímto cílem.
Doc. Vomáčka: Reagoval na slova MUDr. Sumary, že nejsou o ničem informováni.
On si naopak myslí, že jsou informování dostatečně. MUDr. Gerold, ředitel NOK, a.s.
byl jako host na zasedání Výboru pro zdravotnictví ZOK a podrobně informoval
o problémech, které vznikly již dříve. V žádném případě neobhajuje smlouvu. Jako
člen představenstva si vyžádal vyjádření advokátní kanceláře Ritter- Štastný, zda
jsou tyto transakce zákonné.
RSDr. Nekl: Nemůže jít díky tomu, jak byla tvořena smlouva, na hraně zákona,
o podporu soukromého podnikání z veřejných prostředků?
MUDr. Fischer: Movitý majetek, který byl vložen do NOK, a.s. byl dále pronajat jako
podnik na základě znaleckého odhadu, který dělala Technická univerzita Vysoké
školy báňské v Ostravě. NOK, a.s. nepronajímala soubor věcí movitých, pronajímala
podnik. Věci movité měly tehdy celkovou hodnotu 750 mil. Kč. Celý podnik byl
univerzitou oceněn a za tuto částku byl pronajat. Součástí nemocnic byl i movitý
majetek, který nebyl ale ke 30. 6. 2007 aktivován, probíhal splátkový kalendář a po
aktivaci už nebyl vložen. Byl pouze na základě výpůjčky mezi OK a SMN, a.s.
užíván. Nemovitý majetek pronajímá kraj (budovy), movitý majetek pronajímá NOK,
a.s. Tímto krokem se zařadí majetek a zmenší administrativa. Z veřejnou podporou
to nemá nic společného.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/35/2009
Přítomno 46, pro 32, proti 7, zdržel se 1, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

20. Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. – zvýšení základního kapitálu
peněžitým vkladem
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Tímto usnesením se neschvaluje navýšení
základního kapitálu, ale postup, který povede k navýšení základního kapitálu.
Definitivní verze se bude schvalovat na prosincovém ZOK. Rozhoduje se o postupu,
kterým by byly započaty kroky k navýšení základního kapitálu NOK, a.s. o 10 mil. Kč.
Jedná se o již zmíněných 7 mil. Kč, které se musí zaplatit v červenci příštího roku za
nevyčerpané dovolené a 3 mil. Kč, která hrozí opět ze soudních sporů které běží od
r. 2005, 2006 za zanedbání péče v jedné z těchto 3 nemocnic a je potřeba je mít na
účtu NOK, a.s., tak aby nebylo popř. nutno platit ještě penále z prodlení.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
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RSDr. Nekl: Upozornil na důvodovou zprávu str. 4, kde má odbor ekonomický (OE)
své vyjádření. NOK, a.s. stále a zbytečně predikuje majetkové a nemajetkové
a nemajetkové újmy a tím vyvolává potřebu dalších finančních zdrojů.
MUDr. Fischer: OE se domnívá, že by tyto peníze mohly být poskytnuty později, ale
my známe lhůty, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby nedošlo k riziku penále
z prodlení.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/36/2009
Přítomno 45, pro 31, proti 8, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.
Hlasování o předřazení bodu 26 a vystoupení ředitele krajského policejního
ředitelství pplk. Jaroslava Skříčila.
Přítomno 45, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 7. Návrh byl přijat.

26. Žádosti o finanční příspěvky povodněmi
Olomouckého kraje a žádosti složek IZS

postižených

obcí

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. V rozpočtu OK existuje položka pod názvem
rezerva pro krizové řízení, na které je aktuálně 27 139 000 Kč. Tyto prostředky již
byly do konce srpna čerpány v částce 15 101 702 Kč. Dále je položka, která je
obsahem jednání, v částce 5 211 000 Kč. Tato částka se navrhuje čerpat tak, jak je
uvedeno v materiálu, který je rozdělen do tří oblastí – žádosti obcí (Bělotín, Milenov),
žádosti IZS OK (Krajské ředitelství policie severomoravského kraje, ČR - Hasičský
záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba OK a dále jsou uvedeny bilance
čerpání rozpočtu - nespecifikovatelné rezervy). Požádal o vystoupení pplk. Skříčila
s informacemi na co bude použita částka 0,5 mil. Kč, k čemu byla využita již
schválená částka 1 mil. Kč a dále informací o přípravných pracích pro vznik
Krajského ředitelství policie ČR v Olomouckém kraji
pplk. Skříčil: Poděkoval za možnost vystoupení na zasedání ZOK. Žádost
o příspěvek spočívá v tom, že v letošním roce měli obrovské množství akcí zejména
z oblasti extremismu (Přerov 4. 4. 2009). Při těchto akcích bylo rozbito velké
množství vybavení a protože potřebují efektivně fungovat a budovat krajskou
pořádkovou jednotku, proto požádali ZOK o příspěvek. Za prvních 6 měsíců tohoto
roku stála bezpečnostní opatření, jak na mzdách, tak i na spotřebovaném materiálu
více, než za celý loňský rok. Z příspěvku by chtěli nakoupit věci, které nejsou ve
standardní výbavě, které nezajišťuje výstrojní norma Policie ČR, ale v poslední době
se ukazují jako velmi potřebné. Z této oblasti se jedná o protistřepinové brýle,
speciální vaky na vodu, taktické vesty, termoprádlo, atd. V současné době je
schválena systemizace pracovních a policejních míst, která nabude účinnosti od
1. října 2009. Od této doby budou pracovníci připravování na práci v OK. Řada
pracovníků je již přijata, z důvodu nutnosti zajistit některé činnosti v oblasti logistiky,
legislativy a personalistiky s dostatečným předstihem. K 1. lednu 2010 vznikne
Krajské ředitelství policie ČR v Olomouckém kraji, bude mít 1908 policistů
a 396 občanských zaměstnanců. V OK tedy přibude přes 100 policejních míst a cca
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100 občanských míst, což je z pohledu zaměstnanosti významné. Budova krajského
ředitelství bude v areálu bývalého okresního úřadu na ulici tř. Kosmonautů. Je
vypsáno výběrového řízení na zhotovitele stavby. Jedná se především
o IT technologie, telefony, servery, strukturované kabeláže. Předpokládá se, že
budova bude plnohodnotně připravena pro krajské ředitelství v březnu, či dubnu
2010. Do té doby se bude pracovat v provizorních podmínkách. Poměr pracovníků
a poměr majetku, tak jak se bude dělit mezi Moravskoslezský a Olomoucký kraj je
69:31. Je to poměr, který odpovídá počtu policistů a občanských zaměstnanců.
Ing. Tesařík: Poděkoval za vystoupení a vyzval zastupitele k dotazům.
M. Vašíčková: Podle jejich informací si obec Milenov podala žádost o příspěvek na
likvidaci následků povodní k datu zasedání, které proběhlo v srpnu. Z tohoto
seznamu byla vyřazena s odůvodněním, že nebyla vyhodnocena jako obec nejvíce
postižená povodní. Obec ale byla postižena stejně jako okolní obce, které dotaci
získaly v plné výši. Proč tedy Milenov dostane jen 31 tis. Kč? Podle jejího názoru by
se měly všechny obce posuzovat stejně.
Ing. Tesařík: Práce Bezpečnostní rady OK (BROK) spočívala v tom, že koordinovala
pomoc. V okamžiku, kdy se na ní obrátil starosta obce s rozšířenou působností
v rámci komunikace proběhla informace mezi těmito dvěma orgány, tzn. hranickým a
krajským, kdo je poškozen. V seznamech tato obec nebyla nikde uvedena.
M. Vašíčková: Obec Milenov v seznamu uvedena byla.
Ing. Tesařík: Nebyla uvedena. Ani ze strany starosty města Hranice nebyl
požadavek na vyhlášení stavu nebezpečí. Proto se mimořádně řeší obec Bělotín.
Každé rozhodování má svoji příslušnou úroveň a my jsme pracovali s informacemi,
které jsme dostávali prostřednictvím BROK.
Bc. Mayrwögerová: Obec Milenov si podala 20.8. 2009 žádost o dotaci na
mimořádnou událost, která ji postihla 2. 7. 2009. Žádosti, týkající se povodní měly
termín do konce června 2009. Tato obec nebyla v tomto případě vyhodnocena jako
nejvíce postižena, proto poslala znovu žádost 20. 8. 2009, která je předložena na
tomto jednání. Na str. 4 důvodové zprávy je uvedeno členění žádostí příspěvku této
obce. V tabulce je podrobně uvedeno, na co si obec požádala. Výše příspěvku je
31 tis. Kč a zahrnuje v sobě čištění mostků, zhotovení nového mostku a odvoz
odpadu a suti. Do tohoto příspěvku není zahrnuto pořízení motorové pily a pořízení
plovoucího čerpadla, protože bylo zjištěno, že obci Milenov na těchto zařízeních
škoda nevznikla. Na tyto dvě zařízení si obec může požádat z jiného příspěvku.
V případě dalších otázek je může zodpovědět Ing. Kolařík z HZS OK.
Ing. Tesařík: Dotázal se, zda se chce M. Vašíčková ještě k tomuto vyjádřit.
M. Vašíčková: Tato odpověď jí stačí. S obcí Milenov se spojí.
Ing. Tesařík: Rada, když se zabývala touto záležitostí, tak posuzovala, zda tyto
prostředky, o které si obec požádala v částce 100 tis. Kč, jsou na odstraňování
následků, nebo na dovybavení. Některé položky přímo nesouvisely z povodněmi.
Proto je ZOK navrženo, aby z této množiny byla pokryta částka na 31 tis. Kč - odvoz
odpadu a sutin při odstraňování následků přívalových dešťů v červenci. Od státu byla
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přijata částka 24,5 mil. Kč. Rozdělili obcím, které byly v seznamu postižených obcí.
Dle předchozího rozhovoru uvedl, že obec Milenov v tomto seznamu byla, omluvil se
za předchozí komentář.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/42/2009
Přítomno 45, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 7. Návrh byl přijat.

21. Poskytnutí finančního příspěvku vítězným obcím v krajském kole
soutěže Vesnice roku 2009
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Doplnil informaci, která nebyla uvedena
v materiálu, že obec Tučín, která získala zlatou stuhu v krajském kole soutěže
Vesnice roku 2009 získala také 1. místo v celostátním kole této soutěže. Požádal o
doplnění usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje blahopřeje obci Tučín k zisku
celostátního titulu Vesnice roku 2009.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
M. Vašíčková: Na str. 2 je chybně uvedena částka 100 000 tis. Kč, správně
100 tis. Kč.
V předloženém materiálu byla provedena technická oprava.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí důvodovou zprávu
2.
schvaluje předložený návrh na poskytnutí finančního příspěvku obcím v krajském kole
soutěže Vesnice roku 2009 dle důvodové zprávy
3.
schvaluje uzavřít darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a oceněnými obcemi dle
důvodové zprávy
4.
ukládá podepsat darovací smlouvy dle důvodové zprávy
O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana
5.
blahopřeje obci Tučín k zisku celostátního titulu Vesnice roku 2009

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/37/2009
Přítomno 45, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 7. Návrh byl přijat.

22. Spolufinancování investičních akcí
prostřednictvím programového financování

ze

státního

rozpočtu

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/38/2009
Přítomno 45, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 7. Návrh byl přijat.
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23. Plnění podmínek Smluv o poskytnutí finanční podpory na akce v
rámci Společného regionálního operačního programu
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/39/2009
Přítomno 45, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 8. Návrh byl přijat.

24. Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě pro další volební
období
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/40/2009
Přítomno 45, pro 34 proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 10. Návrh byl přijat.

25. Žádosti obcí o změnu účelu a výše finančního příspěvku pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok
2009 (Pravidla 2009)
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/41/2009
Přítomno 45, pro 35, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 10. Návrh byl přijat.

27. Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2009 – III. etapa
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/43/2009
Přítomno 45, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 8. Návrh byl přijat.

28.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/44/2009
Přítomno 45, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 7. Návrh byl přijat.
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29. Žádost Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu o dotaci a půjčku na
realizaci projektu „Vítejte u nás - v nysko – jesenickém regionu“
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál na stůl
poprosil zpracovatele materiálu o doplňující informace.
Ing. Niče: Tento materiál byl projednán i ve Výboru pro rozvoj cestovního ruchu
ZOK, kde získal podporu. Jedná se o jednu z možností, jak pomoci severní části
kraje podpořit cestovní ruch. Pokud by měl být daný projekt realizován, tak pouze
s podporou kraje.
Ing. Tesařík: V tomto sdružení cestovního ruchu má OK své zástupce
Ing. Sekaninu a Ing. Mikulce. Doufá, že materiál bude podpořen, ale do budoucna je
potřeba se zamyslet nad tím, jak moc se má OK stávat donátorem těchto projektů.
Garance za udržitelnost těchto projektů, které jsou spolufinancované z evropských
peněz, si vyžadují naplnění doby udržitelnosti. Půjčka sdružení je již třetí, v částce
cca 20 mil. Kč. Musí být kladen velký důraz na členy, kteří jsou zastoupeni v těchto
orgánech, aby poskytli maximum informací, jak budou tyto projekty do budoucna
garantovány.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/9/45/2009
Přítomno 45, pro 37, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 7. Návrh byl přijat.

30.

Různé

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Do bodu Různé se přihlásil občan Lubomír
Jenderka, který již ale není přítomen.
Mgr. Hlavešová: Ve dnech 30. července až 18. srpna 2009 se ve Vlčím dole
v Bludově uskutečnil již 19. ročník ozdravného pobytu dětí z oblastí postižených
černobylskou jadernou havárií, letos poprvé to byli děti českých krajanů z Ukrajiny.
Pobytu se zúčastnilo 44 dětí a 4 členky pedagogického doprovodu. Poděkovala ROK
za poskytnutí příspěvku ve výši 25 tis. Kč, z něhož byly hrazeny především exkurze
na hrady a zámky v kraji. PhDr. Garčicovi poděkovala za možnosti vstupů na tyto
objekty zdarma. Dále poděkovala vedení statutárního města Olomouc, jměnovitě
Mgr. Ščudlíkovi za přijetí ukrajinských dětí na radnici, kolegům zastupitelům,
jmenovitě V. Mikulcovi, PhDr. Svozilovi a PaedDr. Mlčákovi za jejich osobní
sponzorské dary. S organizací a obsahem pobytu velmi pomohla také šumperská
radnice, jmenovitě Mgr. Brož, starosta města Šumperk. Věří, že pokud bude
v příštím roce organizovat jubilejní již 20-tý ročník, najde stejné pochopení u vedení
kraje i zastupitelů.
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Ing. Tesařík: Poděkoval Mgr. Hlavešové za vystoupení. Takové akce jsou vizitkou
OK a také poděkoval všem uvedeným.
Mgr. Mačák: Informoval o problematice zastavování mezinárodních rychlíků
především v Přerově. Oslovil Ing. Vlčka, předsedu Poslanecké sněmovny PČR
a Ing. Lajtocha, primátora Statutárního města Přerov. Výsledkem po určitých
jednáních bylo písemné sdělení Dr. Michalčíka, ředitele odboru veřejné dopravy:
V souvislosti se změnou trasy dálkového vlaku R 470 a E 471 a jeho zastavování
v Přerově se MDČR rozhodlo od počátku platnosti jízdního řádu 2009/2010 od
13. 12. 2009 k zastavování výše uvedených vlaků v železniční stanici Přerov opět
zavést. Několikrát bylo iniciováno, aby se zástupce Asociace krajů ČR dostal do
dozorčí rady ČD, a.s., protože kraje jsou velmi významným partnerem. Sdělil, že na
včerejší konferenci, týkající se bezpečnosti silničního provozu ve městech a obcích,
dali on i jeho kolegové určitý veřejný příslib, že na veřejných zasedáních
zastupitelstev požádají kolegy z médií, aby pomáhali v prevenci bezpečnosti
silničního provozu. Věří, že se touto věcí nebudou zabývat jen veřejnoprávní média,
ale i soukromá. K této problematice poskytne informace i podklady.
Dále měl avizované vystoupení starosty Jaroslava Suchánka, ohledně nedořešených
majetkoprávních záležitostí a některých věcí, které se týkají dopravní problematiky.
Pan starosta není přítomen. Vzhledem ke schválení materiálu č. 8 mu informace
zašle písemně.
Ing. Tesařík: Upozornil na termín dalšího zasedání, které se uskuteční dne
11. 12. 2009. Informoval o akcích, které se budou konat – 29. 9. proběhne
poděkování všem, kdo se podíleli na odstraňování škod při povodních a kdo poskytli
finanční sbírky OK. Výjezdní jednání ROK se uskuteční v říjnu do ORP Jeseník.
Začátkem října se také bude konat jednání AKČR v Karlovarské kraji, od kterého má
OK převzít dar. Uniformy pro JSDH v hodnotě 100 tis. Kč
Ing. Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 14:45 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 25. 9. 2009“
V Olomouci dne: 5. 10. 2009
Zapsala: Vendula Stašková

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

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

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

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

……………………………………….
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. MBA
člen zastupitelstva kraje
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