Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 11. prosince 2009
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 11. 12. 2009
v 10:00 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 50 členů zastupitelstva kraje,
5 členů bylo nepřítomno.
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík.

1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Tesařík zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku Veroniku
Gavendovou, hlasovací zařízení obsluhuje a hlasování spouští Ing. Luděk Niče,
vedoucí kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
- ČSSD
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
- ODS
Bc. Dalibor Horák
- KSČM
Ing. Miroslav Marek
- KDU-ČSL František Kubíček
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
- ČSSD
Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
- ODS
Ing. Pavel Sekanina
- KSČM
Miroslava Vlčková
- KDU-ČSL František Kubíček
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 2, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 5. 11. 2009 nebyly
vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva Olomouckého
kraje se tedy zápis považuje za schválený.
K dotazům členů zastupitelstva vzneseným na posledním zasedání dne 5. 11. 2009:
K bodu Různé „Situace středních elektro škol v Přerově a Lipníku nad Bečvou“ byl
vznesen dotaz paní Miroslavou Vlčkovou s žádostí o vyjasnění správnosti
předkládaných podkladů.
Ing. Sekanina, náměstek hejtmana, zaslal paní Vlčkové písemnou odpověď dne
25. 11. 2009. Je předkládáno pod bodem č. 14 – Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou – informace.
Miroslava Vlčková: Poděkovala za odpověď, ale vzhledem k tomu, že má stále
nějaké nejasnosti, požádala Ing. Sekaninu o konzultaci k jejich vyjasnění.
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Ing. Tesařík: Konstatoval, že dotaz byl písemnou odpovědí vyřešen, další dotazy si
pí Vlčková odkonzultuje přímo s panem náměstkem.
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
Úvodní slovo přenesl Ing. Tesařík. Základní část materiálů byla zaslána
26. 11. 2009 poštou. Doporučil zařadit do programu materiály projednané Radou
Olomouckého kraje (ROK) 3. 12. 2009, které byly předány v písemné podobě na stůl
a rozeslány elektronicky dne 7. 12. 2009. Jedná se o body 4.3., 5.1., 5.2.1., 5.3.1.,
5.6., 12, 21, 28, 34.1., 35, 26 a 37.1. Dále byla dne 9. 12. 2009 zaslána Příloha č. 3
k bodu 3 a dne 10. 12. 2009 bod č. 14. Z dnešního mimořádného jednání ROK
vzešly dva nové materiály, které byly také rozdány na stůl. Jedná se o bod
s pořadovým číslem 37.2. Úhrada regulačních poplatků ve zdravotnictví a bod
č. 37.3. Personální záležitosti výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje. K bodu
č. 21 byla dnes rozdána na stůl Příloha č. 2 k bodu 21. Mgr. Mačák požádal
o zařazení projednávání bodu č. 26 za bod 12. Dodatečně byl do programu zařazen
bod č. 37.4. Valná hromada Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
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
Dodatky ke smlouvám o financování grantových schémat Olomouckého kraje v rámci

4.2.

Společného regionálního operačního programu
Grantová schémata Olomouckého kraje v rámci Společného regionálního operačního

4.3.

programu – dodatky ke Smlouvám o poskytnutí finanční podpory na akce
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku České republice -

5.1.
5.2.
5.2.1.
5.3.

Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – vývoj daňových příjmů – listopad 2009
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny - DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace za státního rozpočtu obcím

Olomouckého kraje
5.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace za státního rozpočtu obcím
5.4.
5.5.
5.6.

Olomouckého kraje – DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – Významné projekty Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - plnění rozpočtu k 31. 10. 2009
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - žádost obce Tučín o poskytnutí finančního

5.7.

příspěvku
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na
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6.
7.
8.
9.

poskytování sociálních služeb
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - návrh rozpočtu
Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2011 – 2012 - staženo
Projednání žádosti občanského sdružení P-centrum Olomouc o bezúročnou půjčku
Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti Olomouckého kraje veřejnou osobní

10.

dopravou v roce 2008
Zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční osobní dopravou v Olomouckém

11.

kraji v roce 2010
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v Olomouckém kraji

12.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.

v roce 2010
Průběžná informace o projektu Silnice pro rozvoj Olomouckého kraje
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
Majetkoprávní záležitosti – zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s

14.
15.
16.
17.
18.
19.

nemovitým majetkem
Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou – informace
Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti sportu v roce 2010
Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2010
Dodatek zřizovací listiny Vědecké knihovny v Olomouci
Plány oblastí povodí Moravy, Dyje a Odry pro území Olomouckého kraje
Poskytnutí finančního příspěvku obci Příkazy postižené kalamitním přemnožením

20.
21.
22.

komárů
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
Žádost Arcidiecézní charity Olomouc o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje
Nemocnice Olomouckého kraje, a. s. – zvýšení základního kapitálu peněžitým

23.

vkladem
Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné a připravované
(očekávané) těžby nerostných surovin ST1-ST6 (štěrkopísky) na území Olomouckého

24.
25.
26.

kraje
Program obnovy venkova 2010 - oblasti podpory
Regionální letiště Přerov a.s.
Informace o průběžném plnění realizace projektu Modernizace silniční sítě v majetku

27.

Olomouckého kraje
Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 2. výzvy globálních grantů Olomouckého kraje

28.

realizovaných při Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Spolufinancování investičních akcí ze státního rozpočtu prostřednictvím programového

29.

financování
Projekty Olomouckého kraje podané do 15. výzvy regionálního operačního programu

30.

regionu soudružnosti Střední Morava
Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje

31.
32.
33.

na rok 2010
Porušení rozpočtové kázně obce Lipinka
Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě pro další volební období
Zprávy Výboru kontrolního Zastupitelstva Olomouckého kraje
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34.
34.1.
35.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace obcím v oblasti environmentálního vzdělávání,

36.
37.
37.1.

výchovy a osvěty
Změny zřizovacích listin zdravotnických zařízení
Různé
Rozdělení finančních prostředků shromážděných konáním veřejné sbírky

37.2.
37.3.
37.4.
38.

Olomouckého kraje na zmírnění následků povodně v roce 2009
Úhrada regulačních poplatků ve zdravotnictví
Personální záležitosti výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Valná hromada Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu
Závěr

Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
schvaluje upravený program 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 11. 12. 2009
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/1/2009
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Požádal organizační oddělení, aby v návaznosti na schválené změny
připravilo aktuální verzi programu. Avizoval, že k bodu č. 14 se přihlásilo 6 občanů:
Ing. Bortl, Mgr. Hala, Ing. Pokrupa, Milan Sležek, Jiří Šafář a Lukáš Vícha.

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/11/2/2009
Přítomno 50, pro 50, 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. K tomuto bodu byla předložena na stůl Příloha
č. 3. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny
žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/3/2009
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
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4.1. Dodatky ke smlouvám o financování grantových schémat
Olomouckého kraje v rámci Společného regionálního operačního
programu
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Celkem se jedná o 6 jednotlivých smluv
k 6 grantovým schématům, které uzavřel Olomoucký kraj (OK) s Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR. Důvodem uzavření dodatků je možnost zrušení povinnosti udržet
výstupy grantových schémat, které se vyhodnocují prostřednictvím monitorovacích
ukazatelů na úrovni OK jako konečného příjemce.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/4/2009
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

4.2. Grantová schémata Olomouckého kraje v rámci Společného
regionálního operačního programu – dodatky ke Smlouvám o poskytnutí
finanční podpory na akce
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Materiál obsahuje zdůvodnění předložení
dodatků, popis žadatelů a vzorové dodatky ke smlouvám. Vyzval zastupitele
k dotazům.
Ing. Marek: Vznesl dotaz, zda by v usnesení neměly být vyjmenovány konkrétní
dodatky ke smlouvám, aby se tak schvalovaly konkrétní položky.
Ing. Niče: Příjemci jsou vypsáni v důvodové zprávě. Jedná se o standardní postup.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/5/2009
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

4.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku České
republice - Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Obsahem Dodatku č. 1 je žádost o změnu lhůty
poskytnutého příspěvku a termínu předložení vyúčtování. V důvodové zprávě je
okomentován důvod žádosti Hasičského záchranného sboru o změnu.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/6/2009
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Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

5.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – vývoj daňových příjmů –
listopad 2009
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Okomentoval grafy uvedené v přílohách
materiálu. Na str. 3 v Příloze č. 1 je porovnávání křivek daňových příjmů letošního
roku a předcházejících období. Nově je použita zelené křivka za rok 2007. Propad
proti loňskému roku byl tak velký, že se příjmy přibližují spíše skutečnosti právě roku
2007. Červená křivka označující letošní rok je v současné době již pod zelenou
křivkou. Druhý graf na str. 4 porovnává skutečnost letošního roku s upraveným
rozpočtem. Na zářijovém jednání zastupitelstva byly sníženy daňové příjmy
očekávané o částku 437 mil. Kč jako reakce na dramatický propad daňových příjmů,
zejména v červenci a srpnu, o více než 300 mil. Kč za každý z těchto měsíců. ROK
dnes znovu navrhuje upravit očekávané daňové příjmy o 122 mil. Kč směrem dolů,
protože za poslední měsíc by musela být daňová výtěžnost 365 mil. Kč, což není
reálné. Na str. 1 důvodové zprávy je ukázáno, v jakých položkách by se daňové
příjmy snižovaly a na str. 2 důvodové zprávy, čím by snížení bylo kryto. S ohledem
na prováděná úsporná opatření již od dubna letošního roku se lze domnívat, že
hospodaření OK bude i za rok 2009 končit přebytkem.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Prohlásil hlasování za zmatečné z důvodu, že omylem ohlásil
hlasování k následujícímu bodu 5.2. Zahájil nové hlasování k bodu 5.1.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/7/2009
Přítomno 50, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5.2.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/8/2009
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny - DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/9/2009
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace za státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Materiál obsahuje celkem 13 různých
dotačních titulů pro jednotlivé obce. Usnesením bereme materiál pouze na vědomí,
protože se jedná o účelové dotace státní.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/10/2009
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.3.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace za státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/11/2009
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

5.4. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2009

–

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Ve schvalovaném rozpočtu na rok 2009
v prosinci loňského roku byla stanovena na Významné projekty částka 50 mil. Kč.
Dohromady bylo podpořeno 96 projektů v celkovém objemu 51,935 mil. Kč. Dnes
ROK předkládá posledních 12 žádostí s tím, že ani v jednom případě nenavrhuje
vyhovět. Důvodem je, že položka již byla mírně překročena a v současné
ekonomické situaci není rozumné ji dále navyšovat. Pro příští rok bude kapitola
Významných projektů opět otevřena.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/12/2009
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
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5.5.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - plnění rozpočtu k 31. 10. 2009

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Rekapitulace příjmů a výdajů se nachází na
posledních dvou stranách materiálu. Strana 46 dole obsahuje tabulku vlastních
příjmů a výdajů OK, čili bez dotací. Saldo je po zaokrouhlení v částce 487 mil. Kč. Na
poslední straně je potom celkové saldo příjmů a výdajů OK, které činí po
zaokrouhlení 715 mil. Kč. Materiál vypadá podobně jako v minulých letech
a tzv. cash flow kraje dopadne dobře hlavně díky tomu, že byla během celého roku
prováděna úsporná opatření.
Ing. Tesařík: Jedná se o plnění rozpočtu k 31. 10. 2009. Čísla k 31. 12. 2009 budou
samozřejmě jiná, ale je důvod věřit, že saldo bude ke konci roku pozitivní. Vyzval
zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/13/2009
Přítomno 50, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 o poskytnutí finančního příspěvku

žádost obce

Tučín

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Žádost obce nespadá do žádných dotačních
titulů OK. Obec Tučín kromě toho, že vyhrála krajské kolo soutěže Vesnice roku,
vyhrála i celostátní soutěž. Stala se tak pořadatelem celostátního předávání. ROK
doporučuje, aby z celkové částky 130 tis. Kč jí byla poskytnuta dotace ve výši
100 tis. Kč. Je to poprvé, kdy za 15 let vyhrála tuto celostátní soutěž obec našeho
kraje.
Ing. Tesařík: Úvodní slovo doplnil o informaci, že se jedná o akci celorepublikového
významu, které se zúčastní mimo jiné i ministr pro místní rozvoj a řada dalších
významných hostů. Doporučuje vyhovět žádosti obce v navrženém rozsahu. Vyzval
zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/14/2009
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

5.7. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o účelovou dotaci na poskytování
sociálních služeb. Zastupitelstvo bere materiál pouze na vědomí.
Ing. Tesařík: Str. 2 obsahuje tabulku Rozdělení dotace poskytovatelům sociálních
služeb. Upozornil, že dnešního dne bude ještě projednávána žádost Arcidiecézní
charity Olomouc. Je třeba si tyto informace propojit, aby bylo možné správně
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rozhodnout o potřebách jednotlivých žadatelů. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/15/2009
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

6.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - návrh rozpočtu

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík, o které se podělil s RNDr. Kosatíkem. Sestavit
rozpočet na rok 2010 bylo velmi složité, protože stále chyběla spousta indicií k jeho
řádnému vyhotovení. Ve středu poslanecká sněmovna schválila Státní rozpočet na
rok 2010 a tím se vyjasnila například i otázka, v jaké míře lze počítat pro rok 2010
s dotacemi do sociální oblasti. Částka je v obdobné výši, jako byla na tuto oblast
poukázána v roce 2009, tj. 6,8 mld. Kč. Jednotlivé tranše přicházely velmi
neočekávaně a museli jsme o ně hodně bojovat. Tím, že byla schválena konečná
částka pro rok 2010, umožní kontinuální financování nejen potřeb OK a jejich
příspěvkových organizací (PO), ale i neziskových organizací, které mají
s financováním obdobný problém. Doporučil materiál schválit. Schválený rozpočet
OK dává jistotu, že nebude existovat rozpočtové provizorium a bude možné rozjet
investiční akce za více než tři čtvrtě mld. Kč.
RNDr. Kosatík: Sestavení rozpočtu ovlivnily mimo jiné dva důležité aspekty. Od
začátku víme, že daňové příjmy budou podstatně nižší. Oproti roku 2009
o 471 mil. Kč, což je 13% pokles. V rozpočtu kraje je na rok 2010 vyčleněna částka
pro PO v sociální oblasti ve výši 155 mil. Kč, což je téměř o 100 mil. Kč více proti
letošnímu číslu 58 mil. Kč. Na snížení příjmů reaguje rozpočet navrženými úsporami
v odborech krajského úřadu (KÚ), u všech PO, které OK zřizuje i u dotačních titulů,
které OK poskytuje. Krácení dotačních programů je přibližně 10 %. Příkladem
srovnal částky u dotačních titulů (v mil. Kč):
2009
2010
Dotace na jednotky sboru dobrovolných hasičů
6
5,4
Program obnovy venkova
45
40,5
Finanční příspěvky v oblasti sportu
39,23
37
Podpora zahraničních stáží na SŠ a VŠ
2
1,8
Stipendia pro žáky učebních oborů (nově v r. 2010)
1,8
Příspěvky divadlům a filharmoniím
2,2
2
Podpora kultury a památkové péče
32,5
29,6
Příspěvky na hospodaření v lesích
15,3
13,5
Příspěvky obcím na výstavbu cyklostezek
8,5
6
Příspěvek na bezpečností prvky na silnicích
7
5
Částky pro oblast dopravy jsou stanoveny po dohodě s odborem dopravy a silničního
hospodářství, protože určité položky v oblasti dopravy z hlediska zajištění dopravní
obslužnosti nemohly být jakkoliv kráceny. Na Významné projekty byla pro rok 2009
vyčleněna částka 51,5 mil. Kč a pro rok 2010 navržena částka 26 mil. Kč. Nejde
o poloviční snížení, některé projekty, které byly v letošním roce zařazeny do
Významných projektů, budou pouze financovány jinou formou. Zastupitelstvo může,
v případě zajmu, při projednání přebytku hospodaření kraje, položku Významné
projekty na návrh rady dokrýt. Hlavním cílem navržených úspor bylo, aby při relativně
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těžším hospodaření příštího roku byla dosažena úroveň investic srovnatelná
s letošním rokem. Na str. 9 Přílohy č. 1 v bilanční výdajové tabulce je uvedeno 5
položek (Evropské programy, pokračuje Rozpracované investice, Rozpracované
investice ve zdravotnictví (z nájemného), Nové investice, Nové investice –
zdravotnictví (z nájemného)), které po sečtení dávají výslednou částku 893 mil. Kč.
V roce 2009 činily investice 843 mil. Kč. Rada tedy pro příští rok, který bude finančně
těžší, navrhuje investice o 50 mil. Kč vyšší. Jsou tím sledovány dva cíle, jednak
rozvoj kraje není možný bez investic a navíc řada investic bude realizována firmami,
které mají sídlo na území OK. Pro firmy v době hospodářské krize jsou jakékoliv
zakázky, tedy i zakázky z veřejného sektoru, jakýmsi oživením nabídky a také šance
na větší zaměstnanost firem na území OK. K vnějším finančním zdrojům je třeba říct,
že až do roku 2007 platilo, že OK ze svých příjmů dokázal financovat jak svůj provoz,
tak všechny investice. Od roku 2008 začalo fungovat nové programovací období
Evropské unie, začal fungovat ROP a jiné operační programy. Se souhlasem
zastupitelstva si OK vzal úvěrový rámec z Evropské investiční banky (EIB) ve výši
3 mld. Kč, z něhož je dosud vyčerpána částka 1,2 mld. Kč. V roce 2008 sem byly
zařazeny pouze projekty, které získaly dotace z evropských programů. Každoročně
bylo v rámci rozpočtu schvalováno případné čerpání kontokorentního úvěru, které
však za 9 let fungování kraje nebylo využito. Pro rok 2010 bude nutné poprvé využít
úvěrového zdroje ve výši 300 mil. Kč mimo EIB. Schválení revolvingového úvěru od
Komerční banky je součástí návrhu usnesení. Revolving je tzv. přechodná finanční
pomoc, která se v průběhu roku přemění na čtvrtou tranši z úvěrového rámce EIB a
v případech, kde nebude možnost profinancování EIB, bude třeba vysoutěžit klasický
úvěr. Stoprocentně platí, že zmiňovaná částka 300 mil. Kč bude použita pouze na
investice. V celkovém objemu investic se jedná zhruba o třetinu. Pro výpočet
zadluženosti obcí a krajů se používá složitý vzorec metodiky Ministerstva financí ČR.
Jedná se přibližně o 16 parametrů, které skládají celkové číslo zadluženosti. Nejvyšší
možná míra zadluženosti činí 30 %, Olomoucký kraj má v tuto chvíli 2,93 %. Úvěr
z EIB je na 20 let, splátky jsou tedy rozloženy v dlouhém čase. Nejvyšší splátka,
která by příští rok byla v rozpočtu OK, činí zhruba 200 mil. Kč. V rozpočtu, který je na
začátku roku ve výši cca 4 mld. Kč a s dotacemi 11,5 mld. Kč.
Navrhl provést dvě opravy v materiálu. V bilanční výdajové tabulce na str. 9 v Příloze
č. 1 je v posledním řádku uvedeno „Celkové příjmy Olomouckého kraje celkem
(včetně financování)“. Slovo „příjmy“ bude nahrazeno výrazem „výdaje“. Druhá
úprava se týká důvodové zprávy na str. 1, posledního odstavce v bodu 3a).
V poslední větě je uvedena informace, že bude ZOK dnešního dne předložen nový
rozpočtový výhled. Rada se rozhodla s ohledem na právě projednaný Státní rozpočet
tento materiál stáhnout a předložit ho na jednání ZOK dne 5. 3. 2010. V poslední
větě posledního odstavce 3a) bude tedy změněno datum na 5. 3. 2010.
Za nepřítomného předsedu Finančního výboru ZOK, JUDr. Ing. Wisińskeho, sdělil,
že výbor se návrhem rozpočtu zabýval na svém jednání ve středu 9. 12. 2009.
Z usnesení výboru citoval: „...doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzít na
vědomí důvodovou zprávu, schválit materiál v předložené podobě. Pro bylo 12 členů,
proti nikdo, zdržel se nikdo.“
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Miroslava Vlčková: Zaujala ji kapitola Zastupitelé, která byla pro rok 2010
navýšena. Konkrétně jsou navýšeny položky 5139 Nákup materiálu, 5166
Konzultační, poradenské a právní služby a 5901 Nespecifikovaná rezerva, která je
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navýšena téměř o 2 mil. Kč. Požádala o zdůvodnění těchto navýšení a co je
obsahem vyjmenovaných položek.
Ing. Tesařík: K položce 5139 je na str. 20 popsán komentář, ze kterého citoval:
„Tato položka je navýšena o 400 tis. Kč oproti roku 2009 z důvodu zavedení
směrnice č. 2/2009 o hospodaření s výdaji na pohoštění, dary a propagační
předměty s účinností od 1. 7. 2009, kdy dárkové předměty a v pořizovací ceně do
3 000 tis. Kč jsou vedeny jako propagační předměty, a jsou tedy účtovány na tuto
položku (o částku 400 tis. Kč byly sníženy finanční prostředky na pol. 5194).“
Ing. Niče, vedoucí kanceláře hejtmana: Okomentoval položku 5166 Konzultační,
poradenské a právní služby, kterou zahrnují dva základní výdaje - smlouvy uzavřené
s tajemníky klubů a mandátní smlouvy, které jsou uzavřeny na výkon činností
souvisejících s propagačními akcemi kraje, smlouvy na poradce hejtmana. Položka
se tedy skládá výčtem uzavřených služeb, které jsou takto nasmlouvány pro příští
rok.
Ing. Tesařík: Položka Nespecifikované rezervy má trochu zavádějící název,
stanovený však podle účetních osnov. Byly zde zahrnuty finanční prostředky na akce
uvedené příkladně v komentáři na str. 23, prostřednictvím kterých bude OK
prezentován.
Miroslava Vlčková: Vyjádřila názor, že navýšení položky s názvem Zastupitelé, je
pro ni nepřijatelné, obzvlášť v době, kdy se řeší úsporná opatření, šetří se v jiných
kapitolách.
RNDr. Kosatík: Zopakoval, že název kapitoly je stanoven zákonem. Všechny akce
zde uvedené, musí být zaúčtovány v kapitole Zastupitelé. Jsou to však akce určené
veřejnosti, jako například oceňování lidí za služby v sociální oblasti. Tato částka
bývala v minulých letech v kapitole odboru sociálních věcí. Rozhodně se zde
nejedná o navyšování částky za občerstvení pro zastupitele apod.
Ing. Tesařík: Poděkoval RNDr. Kosatíkovi za vysvětlení a potvrdil, že se jedná
především o akce pro občanskou veřejnost a současně byly některé položky
přesunuty z kapitol rozpočtu jiných odborů.
Miroslava Vlčková: Přivítala tuto diskuzi a poděkovala za vysvětlení. Jsou to
důležité informace nejen pro zastupitele, ale i pro veřejnost. Pro upřesnění ještě
požádala o konkrétní specifikaci položky 5901 Nespecifikovaná rezerva v kapitole
Zastupitelé.
Ing. Tesařík: Přislíbil požadavek splnit. Jakmile budou k dispozici rozpočty
jednotlivých akcí, bude informace zaslána.
Ing. Horák: Rozpočet OK na rok 2010 je jeden z nejzásadnějších materiálů kraje.
Byl potěšen, že projednávání rozpočtu na krajské úrovni probíhá v jiné rovině než
v poslanecké sněmovně. Za klub zastupitelů KDU-ČSL sdělil, že rozpočtu věnovali
velkou pozornost a uvítali, že v některých rezortech, jako je například obnova
venkova, nebyl pokles v takové výši, jako u jiných dotačních titulů. Stejně kladně
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hodnotí otázku úhrady sociálních služeb u nestátních organizací. Schválení rozpočtu
na příští rok klub KDU-ČSL podpoří.
Milada Vašíčková: Vznesla dotaz ke kapitole Zastupitelé, položce 5172
Programové vybavení, kde se zmiňuje pořízení systému EKUS. K čemu tento
systém slouží? Dále se dotázala na dotace pro lesy v kapitole odboru životního
prostředí a zemědělství. Dotace jsou specifikované pro právnické osoby, pro obce
a fyzické osoby samostatná položka není. Bude položka v příštím roce, stejně jako
letos, v průběhu roku rozúčtována?
Ing. Niče: Program EKUS je využíván již druhé volební období. Tento systém slouží
k evidenci všech materiálů rady, zastupitelstva, včetně usnesení a nastavení úkolů,
výstupů z komisí a výborů apod. Umožňuje vyhledání podle klíčových slov, termínů,
čísel usnesení aj. Částka v rozpočtu je určena na případné úpravy a upgrade
systému.
RNDr. Kosatík: Dotace do lesů jsou zatím opravdu shrnuty do jedné, protože není
možné dopředu odhadnout částky pro jednotlivé druhy žadatelů. Během roku bude
rozpočet upraven podle skutečnosti. Obdobný systém je i v oblasti kultury, také nelze
odhadnout, jaký objem získají církve, jaký obce nebo fyzické osoby. Postup je stejný
jako v předešlých letech.
Ing. Horák: Souhlasí s vysvětlením, jedná se pouze o formální věc, pravidla
zůstávají stejná pro všechny příjemce.
Miroslava Vlčková: K položce 5166 Konzultační, poradenské a právní služby se
zeptala na možnosti využití právních služeb zastupitelem.
Ing. Niče: Název položky je daný účetní osnovou, její obsah tvoří jen již výše
sdělené, tzn. výdaje za služby tajemníků klubů a úhrada uzavřených mandátních
smluv. Z hlediska smlouvy, kterou má kraj uzavřenou s právní firmou, jsou právní
služby pravděpodobně nárokovány na položce odboru majetkového a právního.
Miroslava Vlčková: Vznesla žádost k SW EKUS. V průběhu roku byl na
zastupitelstvu vznesen dotaz na možnost připojení zastupitelů do této aplikace přes
notebooky z domu. Bylo odpovězeno, že je to možné. Požádala tedy, zda by toto
připojení mohlo být uskutečněno, protože by velmi usnadnilo práci zastupitelů
s materiály.
Ing. Tesařík: Uložil řediteli úřadu sesbírat do konce letošního roku požadavky od
všech zastupitelů a přístup realizovat nejpozději do 15. 1. 2010
Miroslava Vlčková: Poděkovala za vstřícnost, konstruktivní řešení a za vyřešení
problému.
Ing. Kapoun: Upozornil, že by se měla nejdříve zpracovat studie realizovatelnosti
z finančních důvodů. Vzdálený přístup na server vyžaduje určitá opatření
k zabezpečení možného zneužití.
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Ing. Tesařík: Pokud by vznikl jakýkoliv problém, například i finanční, vše bude
konzultováno. 15. 1. 2010 je tedy termín, do kterého bude zastupitelům přístup do
EKUS umožněn, a v případě, že nastanou nějaké komplikace, bude o tom zaslána
informace.
RSDr. Nekl: Vystoupil jako předseda opozičního zastupitelského klubu, klubu
KSČM. Poděkoval všem tvůrcům, kteří se podíleli na sestavování rozpočtu našeho
kraje na rok 2010 a také za společnou práci při provádění rozpočtových opatření
vedoucích k dobrému hospodaření kraje v letošním roce. Závěrem sdělil, že klub
KSČM návrh rozpočtu na příští rok podpoří.
RNDr. Kosatík: Doporučil provést změny v návrhu usnesení tak, jak bylo promítnuto
v dopracované podobě. V bodě 2 budou doplněny nové dva odstavce c) a d):
c) odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Olomouckého kraje, kteří jsou
členy Rady Olomouckého kraje, nebo jsou zařazení ve výborech Zastupitelstva
Olomouckého kraje, v komisích Rady Olomouckého kraje nebo zvláštních
orgánech, případně jinak nezařazeným s účinností od 1. 1. 2010 v maximální
výši dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění účinném v příslušném období, za něž má odměna
náležet
d) proplácení cestovních náhrad občanům – členům výborů, komisí a
zvláštních orgánů dle skutečnosti v souvislosti s výkonem jejich funkce.
Následující odstavce bodu 2 usnesení budou přečíslovány. Důvodem doplnění je, že
by se k 1. 1. 2010 mělo změnit nařízení vlády, které upravuje odměny zastupitelům.
Nařízení se běžně v minulých letech měnilo až během měsíce února, března. Aby
nebylo nutné ještě do konce roku svolávat jednání zastupitelstva, je to řešeno
doplněným usnesením. Zpětné schválení není možné. Odstavec 2d) se pak týká
proplácení cestovních náhrad občanům, kteří jsou členy komisí a výborů.
V rámci usnesení ještě upozornil na odstavce 2e) – 2g) původního číslování (před
úpravou). V rámci rozpočtu se dnes budou schvalovat někteří příjemci, kteří
v předcházejících letech čekali na finanční dotace až po vyhlášení příslušeného
programu. V bodě 2e) zastupitelstvo schvaluje poskytnutí přímé podpory vrcholovým
sportovním oddílům dle Přílohy č. 5a). Jedná se o vybraných 16 sportovních klubů.
V bodě 2f) schvaluje zastupitelstvo poskytnutí přímé podpory 10 zvoleným kulturním
akcím na území celého kraje. V bodě g) se schválení příspěvku týká 3 vysokých škol,
které mají sídlo na území OK.
Závěrem za radu požádal, aby zastupitelé návrh rozpočtu hlasováním podpořili.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje
a) rozpočet Olomouckého kraje na rok 2010 v předložené podobě,
b) uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi Olomouckým krajem
a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969,
IČ: 45317054, ve výši 300 mil. Kč dle důvodové zprávy,
c) odměny neuvolněným členům Zastupitelstva Olomouckého kraje, kteří
jsou členy Rady Olomouckého kraje, nebo jsou zařazení ve výborech
Zastupitelstva Olomouckého kraje, v komisích Rady Olomouckého kraje
nebo zvláštních orgánech, případně jinak nezařazeným s účinností od
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1. 1. 2010 v maximální výši dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění účinném v příslušném období,
za něž má odměna náležet
d) proplácení cestovních náhrad občanům – členům výborů, komisí
a zvláštních orgánů dle skutečnosti v souvislosti s výkonem jejich funkce.
e) na rok 2010 náhradu ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva
Olomouckého kraje, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném
poměru paušální částkou ve výši 150,- Kč/1 hod. (ustanovení § 46 odst. 4
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů),
f) Pravidla pro čerpání finančních příspěvků určených na Významné projekty
Olomouckého kraje pro rok 2010 dle Přílohy 6a důvodové zprávy,
g) poskytnutí přímé podpory vrcholovým sportovním oddílům dle Přílohy
č. 5a),
h) poskytnutí přímé podpory významných kulturních akcí dle Přílohy č. 5b),
i) poskytnutí příspěvku Univerzitě Palackého Olomouc, IČ: 61989592,
Křížkovského 511/8, Olomouc ve výši 9 000 000 Kč, Moravské vysoké škole
Olomouc, o.p.s., IČ: 26867184, Jeremenkova 1142/42, Olomouc ve výši
3 150 000 Kč a Vysoké škole logistiky o.p.s., IČ 25875167, Palackého
1381/25, Přerov ve výši 1 350 000 Kč
3. ukládá Ing. Martinu Tesaříkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje, podepsat
Smlouvu o revolvingovém úvěru dle bodu 2 b)
O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje
T: ihned
4. zmocňuje
a) Radu Olomouckého kraje k provádění vnitřních rozpočtových změn, které
neovlivní celkové příjmy a výdaje, k provádění rozpočtových změn
týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu a státních fondů a k
provádění rozpočtových změn, kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým
organizacím zřizovaných Olomouckým krajem do rozpočtu Olomouckého
kraje,
b) Radu Olomouckého kraje k rozpočtovým změnám v oblasti investic
v rámci jednotlivých odvětví,
c) Radu Olomouckého kraje ke schvalování investic pro zastupitele
Olomouckého kraje a Krajský úřad Olomouckého kraje,
d) Radu Olomouckého kraje k rozdělování dotací na přímé náklady na
vzdělávání, které budou poukazovány zálohově školským příspěvkovým
organizacím zřizovanými obcemi Olomouckého kraje a příspěvkovým
organizacím z oblasti školství zřizovanými Olomouckým krajem,
e) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se
dílčích čerpání z úvěrového rámce u České spořitelny, a.s. pro financování
projektů individuálních projektů a globálních grantů,
f) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se
dílčích čerpání z úvěru EIB a úvěrového rámci z EIB (poznámka: zmocnění
pro Radu Olomouckého kraje bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
Olomouckého kraje UZ/7/5/2005 ze dne 12.12.2005 (úvěr na projekt
"Modernizace silniční sítě") a UZ/18/4/2007 ze dne 22.6.2007 (úvěrový rámec
na financování projektů v období 2008-2013),
g) Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatků k 31. 12. 2009 na zvláštních
bankovních účtech určených pro financování grantových schémat,
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globálních
grantů,
individuálních
projektů
a
dalších
projektů
spolufinancovaných z evropských fondů a k zapojení zůstatků k 31. 12. 2009
na zvláštních bankovních účtech určených pro financování půjček z EIB do
rozpočtu Olomouckého kraje roku 2010,
h) Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se
příjmů z plnění pojistných událostí (škody na majetku Olomouckého kraje)
včetně provádění rozpočtových změn, týkajících se přijetí finančních darů,
příspěvků a dotací přijatých na odstraňování škod na majetku Olomouckého
kraje,
5. ukládá Radě Olomouckého kraje informovat pravidelně Zastupitelstvo
Olomouckého kraje o provedených rozpočtových změnách
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: průběžně
6. ukládá Radě Olomouckého kraje předložit Zastupitelstvu Olomouckého
kraje ihned po obdržení rozpisu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR rozdělení dotace na přímé náklady na vzdělávání
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: 30. 4. 2010
7. ukládá Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého
kraje čtvrtletně o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2010
O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
T: čtvrtletně
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/16/2009
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Poděkoval všem, kdo se podíleli na sestavení rozpočtu, na jeho
projednání a hlasování. Olomoucký kraj má pro rok 2010 rozpočet schválený, plány
pro příští rok tak mohou být zahájeny.

8.
Projednání žádosti občanského sdružení P-centrum Olomouc
o bezúročnou půjčku
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. P-centrum požádalo kraj o bezúročnou
půjčku ve výši 300 tis. Kč na zajištění činnost sdružení v prvních třech měsících roku.
Existencí sloučeného fiskálního a kalendářního roku vzniká organizacím každoročně
počátkem roku problém s vlastním financováním. Řešení by mělo být však na straně
státu. Doporučení rady je nevyhovět. Poskytnutí půjčky může být precedentem vůči
dalším organizacím různých zřizovatelů. Kraj musí najít od 1. ledna finanční zdroje
především pro své PO.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/17/2009
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.
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9.
Vyhodnocení základní dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
veřejnou osobní dopravou v roce 2008
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Důvodová zpráva obsahuje všechny důležité
informace. Doplnil, že odbor dopravy a silničního hospodářství dlouhodobě
a pravidelně velmi důsledně provádí kontroly jednotlivých dopravců. Před nedávnem
byla například jednomu nejmenovanému dopravci uložena sankce ve výši cca
34 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o rok 2008, na dotazy je připraven
odpovídat i vedoucí odboru Ing. Kocourek
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/18/2009
Přítomno 50, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

10. Zajištění dopravní obslužnosti regionální
dopravou v Olomouckém kraji v roce 2010

železniční

osobní

Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Rozsah dopravní obslužnosti pro příští rok
zůstane obdobný jako v roce letošním., tj. 5,94 mil. vlakokilometrů. Vyzval zastupitele
k dotazům.
Bc. Urbánek, DiS.: Poděkoval Mgr. Mačákovi za rozeslání e-mailu se stanoviskem
kraje k počínání agentury Student Agency, které se hojně objevovalo v médiích
v souvislosti s útoky na kraje a jejich hospodaření. Zaslané informace s jasným
stanoviskem kraje tak bylo možné využít při komunikací s veřejností a reagovat na
námitky pana Jančury, majitele firmy Student Agency.
Ve schválenému memorandu o železniční dopravě na minulém jednání byla zmínka,
že do rozpočtu kraje poteče každoročně cca 200 mil. Kč, za deset let by to mělo být
celkem kolem 2 mld. Kč. Dotázal se, zda již existuje nějaká představa, jak s touto
částkou bude naloženo, jakým způsobem bude kraj sledovat rozdělení finančních
prostředků.
Ing. Tesařík: Pro kraj tato situace opravdu není příliš jednoduchá, je stále pod
mediální palbou pana Jančury. Zaslechl, že chce dokonce podat na hejtmany trestní
oznámení. Pokud chce kraj dlouhodobě stabilizovat zajištění obslužnosti v železniční
osobní dopravě, musí si partnera pečlivě vybírat. Podpisem memoranda se stát
zavázal podílet na dofinancování ztráty, která vyplývá z provozování dopravy. Projekt
tak nabízí především stabilitu a případné čerpání evropských peněz. Vyjednávání
o tomto záměru probíhala dávno před tím, než pan Jančura přišel se svou nabídkou.
Zastupitelstvo přijalo návrh spolupráce s ČD na zajištění železniční osobní dopravy
v příštích 15 letech a učinilo tak v souladu s platnou legislativou. Smlouva mimo jiné
obsahuje ustanovení o tom, v jaké kvalitě, v jakém rozsahu a jak budou fungovat
kontrolní mechanizmy.
Mgr. Mačák: Nabídka firmy RegioJet, která je dceřinou společností Student Agency
pana Radima Jančury, byla doručena na podatelnu OK až 13. 11. 2009. Dne
2. 12. 2009 RegioJet uskutečnil tiskovou konferenci, na kterou byl pozván e-mailem
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pouze necelý den a půl předem, což považuje za neseriózní jednání. Citoval některé
důležité informace z dopisu zaslaného zastupitelům e-mailem: „Dojednali jsme
podmínky, které jsou jedny z nejvýhodnějších ze všech 14 krajů včetně ceny 58,55
korun za vlakokilometr, které hradíme z rozpočtu kraje. Předpokládá se částka ve
výši 348 milionů korun. Nárůst oproti roku 2009 činí 26 milionů korun. K tomu je
nezbytné započítat i příspěvek od státu zaručený ze zmíněného memoranda ve výši
208 milionů korun pro rok 2010. V rámci úhrady prokazatelné ztráty RegioJet nabízí
zhruba 93 korun za vlakokilometr. Musím zdůraznit, že nabídka dopravce firmy
RegioJet není ucelená a je účinná až od roku 2012 s rozvojem do roku 2014. Jakým
způsobem bychom zajišťovali v souladu se zákonem a výše uvedeným
„Memorandem“ základní dopravní obslužnost do této doby a za jakou cenu, už
zástupce RegioJetu nezajímá. Olomoucký kraj měl totiž s ČD, a. s., uzavřenou
smlouvu pouze do roku 2011. Představitelé těchto společností jednají nekorektně
a obviňují kraje z korupce, a že cestující okrádají o více jak 22 miliard korun.
Železniční doprava je bezesporu specifická. Zůstává mnoho nezodpovězených
otázek například, jak by majitel těchto firem, pan Radim Jančura, zajistil obrovské
finanční prostředky na provozování drážní osobní dopravy nebo strojvůdce a další
kvalifikované zaměstnance. Je zřejmé, že bez spolupráce s velkými partnery jako
například Arriva, Veolie, Keolis, německé nebo rakouské dráhy není schopen svoje
nabídky realizovat. Od března letošního roku kraj připravuje studii „Generel veřejné
osobní dopravy v Olomouckém kraji“. Studie jednak řeší optimalizaci veřejné osobní
dopravy a mimo jiné řeší také i způsob výběrových řízení dopravců, kteří budou
zajišťovat v budoucnu dopravní obslužnost kraje. Jedná se o systémový postup,
podle kterého se kraj hodlá řídit. Výběrová řízení na dopravce v železniční osobní
dopravě nejsou vyloučena. Seriózní příprava jednoho výběrového řízení však trvá
3 až 4 roky a to pouze na část tratí nebo vybrané úseky. Vybraná odborná firma
uvedenou studii zpracuje v lednu příštího roku. Předpokládáme, že orgány kraje
studii projednají v I. čtvrtletí roku 2010. Olomoucký kraj postupuje v souladu
s platnou legislativou a jedná s péčí řádného hospodáře, abychom nepřišli
o příspěvek od státu, který celkem činí zhruba 2,5 miliardy korun a je zajištěný výše
uvedeným „Memorandem“. Podstatný je také fakt, že v roce 2010 zachováme jako
jeden z mála krajů pro naše občany rozsah dopravní obslužnosti.“ RegioJet nabízí
rozsah dopravní obslužnosti snížit minimálně o více než 13 %.
K podpisu memoranda vedla dlouhá cesta složitými jednáními, videokonferencemi.
Jednalo se od května do 28. října 2009, kdy vláda memorandum schválila. Dopravní
obslužnost je jednou ze základních priorit kraje, zvlášť v době krize. Dlouhodobá
smlouva umožňuje, že za určitých podmínek je možno dosáhnout na významné
finanční prostředky z ROP. Výsledky budou prezentovány veřejnosti prostřednictvím
měsíčníku Olomoucký kraj a jiných médií.
Dále citoval obsah článku zveřejněného na webových stránkách Student Agency:
„Krajští politici Vás okradli o 0,5 mld. Kč. V době, kdy si připomínáme 20let od pádu
socialismu, se v krajích odehrává jeden z nejděsivějších případů korupce, dobře
skryt před zraky veřejnosti. Kraje v čele s hejtmany ČSSD protizákonně bez
poptávkového řízení (resp. výběrového řízení) zadaly provoz vlaků na dalších 15let
přímo do rukou Českým drahám. Tím Vás cestující okrádají o více jak 22 miliard
korun, které by kraje při řádných tendrech ušetřily na dotacích a které mohly být
použity např. ve školství či zdravotnictví. Kraje Vám berou naději do tří let cestovat
už jen moderními a bezpečnými vlaky a za nižší jízdné, než doposud.“ Je na
každém, aby si každý z citovaného udělal svůj vlastní názor na věc. V podání
trestního oznámení nevidí problém, spíše to bere jako osobní mediální show

17

některých osob. Pokud by chtěl někdo seriozně podnikat v drážní dopravě, která je
naprosto specifická, je jasné, že musí mít velké množství peněz nebo za sebou musí
mít velmi silného partnera. A pokud to tak je, proč to potom neříct.
Závěrem sdělil, že spousty lidí se na kraj obrací s dotazy a ne všechny jsou hanlivé.
Podstatná část žádá pouze o vysvětlení. A co veřejnost nejvíce zajímá,
je i obsahem závazku smlouvy s ČD. Aby byla čistá a bezpečná nádraží, aby po kraji
nejezdily staré a zničené soupravy, ale soupravy se standardem 21. století, aby vlaky
jezdily včas. Kraj udělá vše pro to, aby byly závazky plynoucí ze smlouvy splněny.
Bc. Horák: Dotázal se, jestli existuje garance, že státem poskytnuté finance,
(v příštím roce 208 mil. Kč a dále až do roku 2019), budou opravdu použity na
obnovu vozového parku. Podotkl, že některé vlakové soupravy jsou jistě mnohem
starší než 35 let.
Mgr. Mačák: Zástupci ČD nám poskytli informaci, že 35 let je průměrná doba stáří
vlakových souprav. Součástí smlouvy uzavřené s ČD je ustanovení, že tyto finanční
prostředky jsou účelově vázány na obnovu vozového parku. Částka ze Státního
rozpočtu je určena Usnesením vlády č. 1132/2009 z 31. 8. 2009 ve výši 208,570 mil.
Kč. Základní podmínky stanovuje memorandum schválené ZOK dne 5. 11. 2009.
Peníze se nemají kde ztratit, Olomoucký kraj je bude přijímat postupně, zálohově.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/19/2009
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

11. Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
v Olomouckém kraji v roce 2010
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Rozsah obslužnosti pro rok 2010 činí
17,5 mil. km za zhruba 330 mil. Kč s tím, že 308 mil. Kč je základní dopravní
obslužnost + žákovské jízdné 21 mil. Kč. Oproti roku 2009 je zde drobný nárůst.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/20/2009
Přítomno 50, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

12. Průběžná informace o projektu Silnice pro rozvoj Olomouckého
kraje
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Jedná se o průběžnou informaci. Na jednání
ZOK 25. 9. 2009 byl schválen rámcový seznam staveb a rekonstrukce silnic II. a III.
třídy v Olomouckém kraji. Z materiálu vyplynul úkol předložit ke schválení při
přípravě rozpočtu plány konkrétních investičních akcí, s výjimkou akcí v rámci ROP.
Vzhledem k ničivým povodním v červnu 2009 se skladba investic trochu změnila.
Olomoucký kraj plánuje v roce 2010 realizovat investiční akce na silnicích v hodnotě
zhruba 813 mil. Kč, což je o téměř 7 mil. Kč více, než bylo plánováno. Zprávy
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o projektu budou předkládány zastupitelstvu průběžně, stejně jak tomu je
u Modernizace silniční sítě v majetku OK.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/21/2009
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.

26. Informace o průběžném plnění realizace projektu Modernizace
silniční sítě v majetku Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Projekt byl schválen a zahájen již v minulém
volebním období a jako takový byl velmi úspěšný. Věří, že i projekt Silnice pro rozvoj
Olomouckého kraje bude mít obdobný výsledek. 42 investičních akcí bylo zajištěno
přímo Olomouckým krajem, 28 zajistila Správa silnic Olomouckého kraje o celkovém
objemu cca 3,5 mld. Kč. K dokončení zbývá posledních 5 akcí. Vnitřní dluh, který
vznikl při předání silnic ve velmi špatném technickém stavu od státu, se pohybuje
někde mezi 20-25 mld. Kč. Co se týká povodní, je ke krajům nespravedlivé, že
kompenzace ze státu je pouze 50 % bez DPH a škody na infrastruktuře byly bezmála
za 300 mil. Kč.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/40/2009
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.

13.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/22/2009
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

13.2. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/23/2009
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.
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13.3. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/24/2009
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

13.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/25/2009
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

13.5. Majetkoprávní
nemovitého majetku

záležitosti

–

vzájemné

bezúplatné

převody

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/26/2009
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

13.6. Majetkoprávní záležitosti – zásady postupu orgánů Olomouckého
kraje při nakládání s nemovitým majetkem
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Materiál byl zastupitelstvu předložen
z důvodu, že byla přijata novela zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a ta mění pojmosloví ve vztahu majetek a příspěvkové organizace. Jiné
změny zde nejsou. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/27/2009
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

Ing. Tesařík vyhlásil polední přestávku. Přestávka trvala od 11:54 do 12:45 hod.
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Ing. Tesařík: Zahájil odpolední část zasedání a informoval, že z dalšího jednání se
omluvili Mgr. Krákorová Pajůrková, Ing. Faltýnek, Ing. Pořízka. Mgr. Mačák zasedání
opustí ve 13,15 hod., Bc. Horák ve 14,15 hod. Připomněl, že k bodu č. 14 jsou
přihlášení občané.

14.

Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou – informace

Ing. Tesařík: Podle standardu z minulých jednání navrhl, aby se hlasovalo
o vystoupení občanů v délce 5 minut.
Přítomno 49, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.
Mgr. Hala: Vystoupil jako zaměstnanec přerovského odloučeného pracoviště Střední
školy elektrotechnické (SŠE). Své argumenty a návrhy již přednesl na minulém
zasedání. Po tomto vystoupení došlo ze strany vedení ke změnám, které považuje
za šikanování a jako trest za spravedlivý boj. Argumenty v důvodové zprávě označil
za úsměvné. To, že jsou učitelé líní dojíždět do Lipníku nad Bečvou nepovažuje za
argument. Poděkoval jménem svým i svých kolegů těm, kteří se touto problematikou
vážně a upřímně zabývali a také členům Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost ZOK, kteří se nebáli vyslovit veřejně svou podporu. Poděkování dále
patřilo všem občanům a potencionálním voličům, kteří podpořili snahy o záchranu
historií osvědčeného přerovského pracoviště. K dnešnímu dni petici podepsalo více
než 2,5 tis. lidí. Přepočtem na počet obyvatel města Lipník nad Bečvou by to byl více
než každý třetí občan toho města. Petice se samozřejmě podepisovala na celé
Moravě, protože studenti školy nejsou jen místní. Nezapomněl poděkovat rodičům
žáků, kteří s peticí přišli. Sdělil, že někteří ze žáků přerovského pracoviště také
vystoupí k tomuto bodu. Závěrem všem popřál příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok.
Milan Sležek: Na dotaz Ing. Tesaříka uvedl, že mu již bylo 18 let. Představil se jako
žák přerovského pracoviště SŠE, školy s 64letou tradicí, kterou místní obyvatelé
znají pod názvem „elektrárna“. Rozhodl se předstoupit, aby informoval
o nedůstojných praktikách vedení školy, které postupně ale jistě směřují k zániku
tohoto pracoviště a přestěhování do Lipníku nad Bečvou. Postihne to žáky, obyvatele
města i regionu, neboť tak dojde k uzavření tradiční instituce a rapidnímu poklesu již
tak nedostatkového a trhem práce žádaného oboru elektrikář. Škola má
nejmodernější vybavení v celé Moravě a možná i v celé ČR. Vlastní tři budovy, ve
kterých se vyučuje teoretická i praktická výuka. Nachází se u „malého“ Tesca na
Velkých Novosadech a dále v areálu elektrárny. V areálu zemědělské školy je
umístěn nejlépe vybavený polygon v ČR, na kterém se pracuje za každého počasí.
Během své existence škola vyučila spousty kvalitních elektrikářů, a proto není dobře
ji zavřít.
Lukáš Vícha: Na dotaz Ing. Tesaříka potvrdil, že mu již bylo 18 let. Jako žák SŠE,
odloučeného pracoviště Přerov přišel, aby upozornil na nedůstojné praktiky, které se
na škole dějí. Důvodem k zachování učiliště je neustálá poptávka na trhu práce jak
o vyučené elektrikáře, tak i elektrikáře s maturitou. V přerovském regionu se jedná
především o ČEZ, Signalbau, Prechezu aj. Trhu práce by bylo možné pomoci
například i tím, že škola může provádět rekvalifikační kurzy po dobu jednoho roku
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pro uchazeče z úřadu práce, a tím se otevře další třída. Tříleté obory mají jako jedni
z mála v Přerově stipendia, je zde nejmodernější polygon, který stál více než 20 mil.
Kč. Sám je studentem čtyřletého oboru a již od druhého ročníku vykonává
opravářské práce i tahání kabelů, o práci elektrikářů je opravdu velký zájem.
Přerovské pracoviště má, dle vlastních propočtů, 60-70 % dojíždějících žáků.
V případě přestěhování do Lipníku nad Bečvou by se dojíždění zkomplikovalo
přestupy a také samozřejmě finančně. Závěrem sdělil, že všichni žáci, učitelé i rodiče
tuto snahu o zachování přerovského pracoviště podporují.
Ing. Pokrupa: Jako ředitel SŠE se vyjádřil k některým řečeným podnětům. Mgr. Hala
považuje za „trest za spravedlivý boj“ provedenou kontrolu docházky pracovní doby
pedagogických pracovníků. K tomu jen dodal, že všichni pracovnici mají podle
zákoníku práce osmihodinovou pracovní dobu. Petice za osamostatnění přerovského
pracoviště je samozřejmě iniciativou pracovníků z Přerova. Ke zmíněným
nedůstojným praktikám vedení školy uvedl, že konkrétně nebyly uvedeny žádné.
Výuka žáků probíhá standardním způsobem a není žádným způsobem narušována,
snad jen projevy petentů a vystupujících zde na jednání. Sám za sebe sdělil, že do
funkce ředitele nastoupil 1. 11. 2006. Ke sloučení původních dvou škol SŠE
v Lipníku nad Bečvou a Střední školy elektroenergetické v Přerově došlo již
k 1. 7. 2006. Největší snahou je optimalizovat počet budov, počet pracovníků tak,
aby byla škola co nejlépe připravena na rapidní pokles počtu žáků vycházejících ze
základních škol. Pro zajímavost sdělil, že v letošním roce vycházelo ze škol
zřizovaných městem Přerov 531 žáků, příští rok to bude již pouze 399. Jedná se
o více než 20 % pokles, a to nejen v Přerově, ale i v celé republice.
Ing. Bortl, Ph.D.: Vystoupil jménem svým i jako bývalý ředitel Střední odborné školy
elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou. Před čtyřmi lety ZOK schválila sloučení
elektrotechnických škol v Lipníku a Přerově v rámci optimalizačního procesu OK ve
školství. Jako pamětník danou problematiku shrnul do následujících bodů:
1) Realizovaná optimalizace je v souladu se záměry OK z hlediska rozmístění škol
v rámci regionu kraje.
2) V rámci optimalizace tak došlo ke vzniku SŠE v Lipníku nad Bečvou
s odloučeným pracovištěm v Přerově.
3) Škola v Lipníku nad Bečvou má více jak 50letou tradici jako nadregionální
škola, byla zde výuka televizních mechaniků jako jediná na Moravě. Je v zájmu
Zastupitelstva města Lipníku nad Bečvou, aby ve městě existovaly alespoň dvě
střední odborné školy – Střední průmyslová škola stavební a SŠE. Střední
odborné učiliště zemědělské bylo spojeno se Střední zemědělskou školou
v Přerově a učiliště se z Lipníku odstěhovalo do Přerova.
4) V průběhu loňského roku došlo k přestěhování SŠE do objektu bývalého
Středního zemědělského učiliště v Lipníku nad Bečvou a tím má OK v rámci
svých škol dostatečný počet vyučovacích prostor včetně učeben pro praktickou
a odbornou výuku.
5) Jsou zajištěny podmínky pro zajištění mimoškolních aktivit žáků. V areálu školy
je rozsáhlý sportovní komplex, včetně sportovní haly v majetku školy, tzn. OK.
Škola disponuje internátem pro žáky, kvalitní kuchyní s jídelnou v dostatečné
kapacitě.
6) Město Lipník nad Bečvou vytváří kvalitní podmínky pro činnost SŠE i pro
Střední průmyslovou školu stavební.
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7)

Ve fázi rozhodování o optimalizaci škol příslušné orgány kraje, tzn. Výbor pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZOK, ROK a ZOK rozhodly, že
optimalizační projekt zpracovaný tehdejším managementem SŠE v Lipníku je
jednoznačně kvalitnější a v souvislosti s fungování nové SŠE v Lipníku nad
Bečvou je pro kraj výhodný, rentabilní a provozně nejefektivnější.
Management současně SŠE řeší situaci, kdy chce zajistit alespoň stejný počet žáků
pro příští roky a současně řeší i situaci ekonomickou. Škola má pracoviště v Lipníku i
Přerově, obě s velkými prostorovými rezervami. Jen náklady na energie vkládané do
těchto prostor jsou vysoké. Je zřejmé, že otázka budoucnosti odloučeného
pracoviště v Přerově není z pochopitelných důvodů zřejmá. Návrh, aby se odloučené
pracoviště přesunulo z Přerova do Lipníku, je ekonomicky velmi výhodný a
v celkovém ročním obratu ušetří asi 3 mil. Kč, z toho asi 2,5 mil. Kč z prostředků OK
za rok. Ostatní prostředky se ušetří na mzdách pedagogických pracovníků.
Pracovníci školy v Lipníku nad Bečvou jednoznačně odmítají neustálé výpady
některých pracovníků odloučeného pracoviště v Přerově proti vedení školy a škole
samotné. Důvody, které uvádějí, diskreditují na veřejnosti nejen školu, ale
i pracovníky a město Lipník nad Bečvou. Na závěr vyjádřil, že považuje optimalizační
projekt za velmi kvalitní a smysluplný. Je pevně přesvědčen, že rozhodnutí ROK
a ZOK v době projednávání bylo správné. Přesun výuky odloučeného pracoviště
z Přerova do Lipníku vidí jako jediné možné řešení, jako další krok v optimalizačním
procesu školství OK.
Jiří Šafář: Jako člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZOK a jako
člen Rady hospodářské a sociální dohody (Tripartity), resp. její místopředseda sdělil,
že zmiňovaný projekt zná již od prvopočátku. Jako málokde v ČR se zde veškeré
projekty, které se zabývaly slučováním škol, přesunem škol a žáků, projednávaly se
všemi sociálními partnery. Proto je udiven, že se opětovně po letech vrací k této
kauze. Připomněl, že se v rámci kraje již sloučilo možná 60 i více škol. V každé byl
určitě někdo, kdo nebyl úplně spokojen. Nicméně školy běží, v krajském uspořádání
fungují. Určitě by nedopustil, aby jakákoliv učňovská škola nějakým způsobem
zanikla. Tuto školu nikdo nelikviduje, žákům nikdo neublížil, výuka pokračuje stejným
tempem. Nepovažuje Lipník nad Bečvou za město druhé kategorie, že by
pedagogický sbor nebo část pedagogického sboru byla zatížena dojížděním.
Vzhledem k vývoji demografické křivky je obtížné říct, která škola přežije a které ne.
Závěrem sdělil, že tento projekt od začátku podporuje stejně jako všichni zástupci
Tripartity a doporučují, aby nadále pokračoval.
Úvodní slovo k materiálu přednesl Ing. Sekanina. V důvodové zprávě je popsána
celá geneze zpracování materiálu. Vzhledem k neustálému vývoji informací zde
uvedených, byl materiál předložen až na stůl a zastupitelům rozeslán elektronickou
poštou 10. 12. 2009. Uvedl, že určitě nedojde k zániku oboru. Naopak, je mezi 17
obory, které jsou krajem finančně podporovány. Snažil se vyvrátit, že by byl na
někoho ze členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZOK učiněn
jakýkoliv nátlak. Tripartita o tomto problému jednala dvakrát, na svém květnovém
a listopadovém jednání (11. 11. 2009) se závěrem sděleným samotným
místopředsedou, panem Šafářem. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
ZOK jednal rovněž dvakrát. Přílohou materiálu je zápis z jednání výboru ze dne
23. 11. 2009 včetně závěrů. Problémem se opakovaně zabývala i Rada SŠE se
závěrem: „Rada školy po seznámení a projednání obsahu petic pracovníků
odloučeného pracoviště je považuje za neopodstatněné. Způsob prezentace
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a zejména bez vědomí vedení školy, neprospívají dobrému jménu školy. Rada školy
doporučuje řediteli a zřizovateli pokračovat nadále v optimalizačním procesu
s ohledem na ekonomické provozní podmínky a zejména s ohledem na vývoj
demografické projekce do roku 2020.“
Před rokem 2006, kdy se jednalo v poradních orgánech o plánovaném sloučení,
proběhlo setkání s částí zaměstnanců přerovského pracoviště, na kterém jim bylo
přislíbeno, že v případě dostatečného počtu žáku k přesunu do Lipníku nad Bečvou
nedojde. Tento stav platí i nyní. V případě, že bude zajištěn dostatek žáků, je
existence detašovaného pracoviště v Přerově představitelná. V současné době stojí
pracoviště v Přerově OK 3,4 mil. Kč ročně. Zaměstnanci školy by měli vystupovat
jako jeden tým. Všichni, včetně vedení, by se měli soustředit na to, aby byla škola
prezentována v dobrém světle a nevzbuzovala pochybnosti. Medializace problému
neprospívá dobrému jménu školy
Ing. Sekanina vyzval zastupitele k dotazům.
Bc. Urbánek, DiS.: Uvítal, že na jednání výboru měly možnost předstoupit obě
strany. Od začátku nabyl dojmu, že v případě těchto dvou škol se jedná
o nedorozumění, neshody mezi vedením a pracovníky odloučeného pracoviště.
Možnost nápravy viděl v lepší komunikaci např. při nabírání žáků. Záměr OK
pochopil jednoznačně, rozumí i finančním důvodům. Vzhledem k očekávanému
poklesu žáků je vcelku jasné, že ke sloučení v budoucnu dojde. Má pocit, že tato
velmi pravděpodobná možnost nebyla hned v počátcích zaměstnancům ani žákům
dostatečně vysvětlena. Za klub KSČM vyjádřil, že se jim projekt nelíbil již od počátku.
Navrhovali i jiné možnosti slučování v rámci těchto měst. Sloučení dvou stejně
zaměřených škol je logické, stejně jako to, že v rámci optimalizace se přesunula
zemědělská škola do Přerova a elektrotechnická do Lipníku. Jako klub však
stanovisko dalšího slučování škol do jedné, tedy do Lipníku nad Bečvou, nepodpoří.
Ing. Sekanina: Upřesnil, že v době přípravy projektu a fůze škol v roce 2006 bylo
žákům garantováno studium na pracovišti v Přerově. Tito žáci jsou však již
dostudovaní. Na základě informací Mgr. Gajdůška, vedoucího odboru školství,
mládeže a tělovýchovy sdělil, že dnes je žákům i jejich rodičům studium
prezentováno tak, že za jistých okolností je možné, že v Přerově nedostudují.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/28/2009
Přítomno 48, pro 37, proti 2, zdržel se 6, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

15. Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti
sportu v roce 2010
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Pro rok 2010 je v rozpočtu určena částka
37,067 mil. Kč na realizaci podpory vrcholového, výkonnostního a mládežnického
sportu. Je rozdělena do tří oblastí. Na přímou podporu vytipovaných vrcholových
sportovních oddílů bylo již v rámci rozpočtu schváleno 24 mil. Kč. Na přímou
podporu projektu Centra individuálních sportů byla určena částka 1 mil. Kč pro
program Podpory sportu I. a II. je k rozdělení určena částka 12,067. Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy mírně upravil pravidla, ale k zásadním změnám nedošlo. Po
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dnešním schválení v zastupitelstvu budou tato pravidla zveřejněna a od 15. 12. 2009
do 15. 1. 2010 bude možno žádat o příspěvek dle formuláře zveřejněného na webu.
Jediný rozdíl oproti minulým letům je ten, že jednotlivé sportovní subjekty mohou
žádat jedenkrát jak v programu I., tak taktéž jedenkrát v programu II.
Mgr. Rašťák vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: Po jednáních na zastupitelstvu přibližně před tři čtvrtě rokem a potom po
jednáních s Ing. Juřenou předpokládal, že bude provedena úprava pravidel v tom, že
se zde objeví i varianta podpory sportu, kterou krajské organizace rozdělují dál na
své jednotlivé subjekty, jak je tomu v rámci Významných projektů. Pravidla však
obsahují ustanovení, že příspěvek není bez souhlasu poskytovatele převoditelný na
jiný subjekt a nelze z něj také bez souhlasu poskytovatele jiný subjekt financovat. Při
projednávání Významných projektů opět nastane diskuze na téma, jestli významným
projektem v oblasti sportu OK je příspěvek na běžnou činnost organizací ČSTV,
rozdělovaný krajskou organizací ČSTV svým jednotlivým členům tak, jak o tom bylo
diskutováno loni. Doufá, že se zde objeví i jiné krajské organizace zabývající se
sportem, které mají své krajské ústředí, jako je Sport pro všechny apod. Uvítal by,
kdyby se příspěvky na běžný provoz dostaly právě do této podpory sportu, i za cenu,
že by se měly pokrátit finanční příspěvky na Významné projekty. S rozdělováním
přes ČSTV souhlasí, jen si myslí, že se nejedná o významný projekt.
Na závěr požádal Mgr. Rašťáka o základní informace k projektu Centra
individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. (CISKO). S tímto názvem se s kolegy
setkávají poprvé.
Ing. Tesařík: Přepokládá, že první část příspěvku je jen komentář. V případě, že
bude zájem na úpravě pravidel, je nutné předložit písemný návrh. Otázku týkající se
CISKO, zodpoví Mgr. Rašťák.
Mgr. Rašťák: CISKO je organizace, která podporuje mladé talentované sportovce,
kteří reprezentují ve významných sportech kraj nebo ČR. CISKO získává prostředky
i z jiných zdrojů, a proto tedy ta obecně prospěšná společnost. Není problém dodat
přesnější informace o tom, kolik sportovců bylo v letošním roce podporováno
a k jakému účelu byly prostředky využity. Jedná se tedy především o jejich vlastní
přípravu, tzn., soustředění, vybavení apod. Ke komentáři, který k pravidlům zazněl,
sdělil, že osobně nedostal žádné zásadní podněty mimo to, co zde zaznělo ústně.
Při jednání Komise pro mládež a sport ROK navrhl, aby se podpora Sokolům, ČSTV
a Sportu pro všechny dostala přímo do tohoto programu. Komise ale doporučila, aby
byl program nastaven způsobem, jak je předloženo.
RNDr. Kosatík: Doplnil komentář Mgr. Rašťáka o informaci, že 16 vrcholovými
sportovními kluby, které byly podpořeny již v rámci rozpočtu, jsou pouze kolektivní
sporty. Aby se dala šance i individuálním sportovcům, vzniklo CISKO. Program běží
již nejméně tři roky a tři roky prochází rozpočtem, v loňském rozpočtu v objemu
1,5 mil. Kč. Smysl je v tom, aby i sportovci, kteří se například připravují na olympiádu
v CISKO dostali srovnatelnou podporu s klubem, který hraje až druhou nejvyšší
soutěž, ale my ho počítáme mezi vrcholové sporty v rámci OK. Co se týká
Významných projektů, tak jsou zde pouze investiční peníze, v Programu I. a II.
peníze na provoz. Finance, které v minulosti získaly organizace ČSTV a Sokol
z Významných projektů, byly vždy na investice.

25

Ing. Marek: Poděkoval za tzv. rychlé peníze pro vrcholové sportovce v rámci kraje
a požádal o zaslání informací k organizaci CISKO - její založení, členové, jak
funguje, jakým způsobem hospodaří, ...
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/29/2009
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

16. Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji
v roce 2010
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Zájem žadatelů a zkušenosti z letošního roku
i let předcházejících ukázaly, že Program podpory kultury a památkové péče je
funkční, pokrývá nejdůležitější oblasti aktivit v oblasti ochrany kulturních památek
i živé kultury. Pro příští rok byla vyčleněna částka 29,6 mil. Kč, z toho je poskytnuto
6,8 mil. Kč v rámci rozpočtu přímo vybraným subjektům na významné kulturní akce.
K rozdělení pro žadatele v rámci Programu podpory kultury a památkové péče zbývá
částka 22,8 mil. Kč. Program bude vyhlášen a vyvěšen na webu od 18. 12. 2009 do
3. 2. 2010. Všechny materiály prošly Komisí pro kulturu a památkovou péči ROK
a komise vybrala i akce a aktivity, které se mají podpořit přímo v rozpočtu.
Mgr. Rašťák vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/30/2009
Přítomno 48, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.

17.

Dodatek zřizovací listiny Vědecké knihovny v Olomouci

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Jedná se o čistě technickou záležitost, která
má zamezit tomu, aby se naše PO stala plátcem DPH. Proto se mění zřizovací listina
v tom smyslu, že příjem za pronájmu bytu a nebytových prostor, je příjmem
zřizovatele. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/31/2009
Přítomno 48, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

18. Plány oblastí povodí Moravy, Dyje a Odry pro území Olomouckého
kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Plány oblastí povodí Moravy, Dyje a Odry
a obecně plánování v oblasti vody je zcela novým institutem, který dosud naše
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legislativa neznala. Je to nový nástroj, který zejména v oblasti veřejné správy,
územního plánování, vodoprávního rozhodování má naprosto nové možnosti. Dá se
říct, že ve velké části se jedná o přenesenou působnost státní správy. Pořizovatelem
ze zákona není OK, ale příslušný správce povodí. Na území OK se nachází tři
povodí, dominantní je povodí Moravy. Povodí Odry se týká pouze Jesenicka, povodí
Dyje malá část oblasti Konicka. Práce na tomto materiálu byly zdlouhavé, začínaly již
v roce 2004. Za KÚ se tomu intenzivně věnoval odbor životního prostředí
a zemědělství v oblasti vody a odbor strategického rozvoje kraje z pohledu územního
plánování. Jednotlivé etapy zpracování probíhaly stejně jako v ostatních podobných
případech, tj. byly průběžně projednávany se všemi dotčenými orgány, které v dané
problematice mají své postavení. Zásadní informace je, že materiál v této podobě,
projednává ještě řada dalších krajů. Současné znění je vykomunikováno
s představiteli Zlínského, Moravskoslezského kraje, Pardubického a Jihomoravského
kraje, takže možnost provedení změn je nyní téměř nemožná. Tento materiál
vzhledem k složitosti jakýchkoliv přehrad na našem území neřeší protipovodňová
opatření, údolní nádrže a přehrady. Obdobně je tomu se záměrem průplavního
kanálu Dunaj - Odra – Labe. Pardubický kraj a Olomoucký kraj mají zejména
k Labské větvi zásadní připomínku. Je zde i stručná informace o tom, co se bude
v příštích letech na území konat v rámci zachování nejvyšší kvality vody. K dispozici
je k nahlédnutí velmi rozsáhlé plné znění Plánu oblasti povodí Moravy. Obdobně
rozsáhlé jsou i plány ostatních povodí. Protože se jedná o vážný materiál, jsou zde
připraveni odpovídat na dotazy konzultanti. Z Povodí Moravy je to Ing. Miroslav
Foltýn, z Povodí Odry Ing. Břetislav Tureček a samozřejmě i vedoucí odboru
strategického rozvoje kraje a odboru životního prostředí a zemědělství.
Ing. Tesařík: V tabulce na str. 23 je uveden Souhrn předpokládaných nákladů
v celkovém objemu 4 mld. Kč. Bude náročné tyto finanční prostředky sehnat, protože
z centrálních zdrojů se jedná zhruba o 3-3,5 mld. Kč. Určitě budeme bojovat za to,
aby se protipovodňová opatření skutečně realizovala, protože povodně, jak jsme
viděli v letošním roce, si nevybírají čas ani místo. Je lepší být připraven, než potom
odstraňovat vzniklé následky.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/32/2009
Přítomno 47, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.
Ing. Horák: Poděkoval všem, kteří se pět let podíleli na přípravě tohoto materiálu.

19. Poskytnutí finančního příspěvku obci Příkazy postižené kalamitním
přemnožením komárů
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Poslední žádost, která byla předložena, je žádost
obce Příkazy o příspěvek z krajského rozpočtu. V letošním roce nebylo postižení
našeho území takové, jako v jiných letech. Celkem je vyčerpáno z původně
plánované částky 250 tis. Kč, 121 761 Kč. Obec Příkazy žádá o 8 996 Kč. Vyzval
zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/33/2009
Přítomno 47, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 8. Návrh byl přijat.

20.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Jedná se o procesní záležitost
v návaznosti na zrušenou službu denní stacionář u dvou zařízení. Vyzvala
zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/34/2009
Přítomno 47, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 9. Návrh byl přijat.

21. Žádost Arcidiecézní charity Olomouc o příspěvek z rozpočtu
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Arcidiecézní charita Olomouc (charita),
jako druhý největší poskytovatel sociálních služeb a zaměstnavatel v rámci sociální
oblasti, byla také krácena na příspěvcích z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Charita požádala o schůzku, která proběhla napříč koaličním spektrem ROK. Rada
se usnesla, že by vyčlenila částku 1 mil. Kč na dokrytí chybějících finančních
prostředků pro vybrané charitní organizace. Ředitel organizace Václav Keprt poslal
souhrnnou žádost s tím, že 1 mil. Kč si v rámci svého mechanizmu rozdělí tak, jak je
navrženo v důvodové zprávě. Z technických důvodů byla až na stůl předložena
Příloha č. 2. Jedná se o žádosti jednotlivých charitních zaregistrovaných služeb
a jednotlivé částky. Vyzvala zastupitele k dotazům.
Ing. Tesařík: Upozornil na str. 4, Přílohy č. 2 - žádost Charity Javorník, služba
Charitní pečovatelská služba Javorník. Materiál je z 25. 11. 2009 a hovoří v prvním
řádku o vývoji celkových nákladů, v roce 2007 – 254 tis. Kč, v roce 2008 – 592 tis.
Kč, žádost na rok 2010 – 1 273 tis. Kč. V rozmezí 2007 – 2010 se jedná o nárůst
o 1 mil. Kč, když v předposledním řádku je kapacita zařízení stále stejná. Požádal
o vysvětlení.
Mgr. Kubjátová: Veškeré ukazatele v Příloze č. 2 si vyplnila Charita jako žadatel
samostatně. Důvodem navýšení může být to, že stoupají ceny za energie, letos
narostly 4x mzdy, ... Konkrétní odpověď nezná.
Ing. Tesařík: Konkrétní důvody zná pouze zpracovatel přílohy. Tato čísla nebyla
známa při jednání se zástupci Charity. Obtížně se pak posuzuje oprávněnost žádosti
a rozhodnutí rady je motivováno spíš tím, vyjít organizaci vstříc.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/35/2009
Přítomno 47, pro 38, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 8. Návrh byl přijat.
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22. Nemocnice Olomouckého kraje, a. s. – zvýšení základního kapitálu
peněžitým vkladem
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Opakovaně jednáme o navýšení jak
nepeněžitým, tak peněžitým vkladem základního jmění Nemocnice Olomouckého
kraje, a.s. (NOK). Dne 25. 9. 2009 bylo schváleno navýšení nepeněžitým vkladem,
které dnešního dne nabylo právní moci. Dnes se schvaluje navýšení základního
jmění peněžitým vkladem o 10 mil. Kč ve skladbě, jaká je uvedena v důvodové
zprávě. Ve zkratce se jedná o 7 mil. Kč za úhradu nevybraných dovolených
zaměstnanců nemocnic Šternberk, Přerov a Prostějov do 30. 6. 2007, dále o částku
3 mil. Kč, která je určena k úhradě soudního sporu za újmu na zdraví ještě z doby,
kdy nemocnice v Prostějově byla ve zřizovatelské působnosti OK.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/36/2009
Přítomno 47, pro 38, proti 2, zdržel se 3, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

23. Územní studie využití oblastí s vysokou koncentrací prováděné
a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin ST1-ST6
(štěrkopísky) na území Olomouckého kraje
Ing. Tesařík: Informoval, že se chce v tomto okamžiku do diskuze k bodu č. 23
přihlásit Ing. Miroslav Müller, místostarosta obce Bohuslavice. Jednací řád ZOK říká,
že občan, který chce vystoupit, má právo tak učinit do 15 minut po zahájení
zastupitelstva. Navrhl však, aby mu byla dána možnost vystoupit v délce 5 minut.
Přítomno 47, pro 38, proti 0, zdržel se 4, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.
Ing. Müller: Poděkoval za možnost vystoupení. Představil se jako místostarosta
obce Bohuslavice u Zábřeha. Omluvil se za pozdní příchod z pracovních důvodů,
funkce místostarosty není uvolněná. Problém vidí v těžbě štěrkopísku. Právě proto
oceňuje územní studii těžby štěrkopísku. Začala dávat jakýsi řád a smysl v době, kdy
se již od roku 2001 zdálo, že se začne chaoticky a neřízeně těžit. Ve studii se mu
nelíbí, že projektanti sem nezanesli některá usnesení koncepce KÚ, konkrétně se
jedná o koncepci Územního plánu velkého územního celku Jeseníky, kde se
vyloženě hovoří o vynětí některých ložisek z důvodu právě ochrany vodních zdrojů.
Myslí, že je ve studii málo zohledněna silná ochrana oblastí přirozené akumulace
vod. K tomu, aby se začalo těžit v této oblasti je zapotřebí souhlasu vlády a výjimky
Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP). Dále mu ve studii chybí principy
Obnovené strategie udržitelného rozvoje ČR z roku 2007, a to principy generační
odpovědnosti, princip předběžné opatrnosti, princip prevence a princip udržení života
na venkově. Nesouhlasí s velikostí dobývacích prostor, protože pokud se budou na
ložisku dělat menší dobývací prostory, než je celé ložisko, odporuje to hornímu
zákonu, kde se jednoznačně praví, že ložisko musí být hospodárně vytěženo. Pitnou
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vodu považuje za strategickou surovinu a po klimatických neřestech přírody právě ta
voda je až na druhém místě.
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Studie nejedná o schvalování těžby, ale pouze
o povinnosti kraje, kterou má na základě rozhodnutí MŽP. Ta ukládá zabývat se
pravidly, zásadami, lokalitami, které jsou MŽP evidovány pro těžbu nerostů včetně
štěrkopísku. OK nerozhoduje, jestli existuje ložisko nebo neexistuje, o tom rozhoduje
pouze MŽP. Úkolem kraje bylo popasovat se s podmínkami, za kterých by případně
mohla těžba na těchto lokalitách existovat. V důvodové zprávě je uveden celý
proces, jak tato studie vznikala, že bude i součástí Zásad územního rozvoje. Způsob
projednávání byl transparentní a návrh na veřejné projednávání byl řádně vystaven
nejen na webových stránkách OK, ale také v dotčených obcích. Následně veřejné
projednávání proběhlo ve dnech 22. – 26. 6. 2009 v Litovli, Mohelnici, Lipníku nad
Bečvou, Tovačově, Lutíně. Stanovisek dotčených orgánů bylo 24, vyjádření obcí 18
a dalších subjektů 20. Mezi ostatními subjekty byly převážně těžařské společnosti
nebo občanská sdružení. Závěrečné znění následné regulace využití území bylo
projednáno na obcích s rozšířenou působností a zde byly také projednány případně
připomínky obcí a dalších subjektů. Zdůraznil, že studie říká mimo jiné to, že bez
rozhodnutí zastupitelstva dané obce se nemůže nikde těžit, a to bez ohledu na to,
jestli je zde registrované ložisko nebo není. Zmínil, že existují i ložiska, která jsou
státem chráněná a registrovaná a dotčené těžařské společnosti pak odvádějí určité
prostředky státu.
V e-mailu, který obdržel od místostarosty obce Bohuslavice se říká: „… zásadně
nesouhlasím a schválením územní studie byste dali další zelenou bezuzdnému
drancování naší krajiny.“ Naopak, jedná se o materiál, který dává červenou těmto
snahám. Materiál umožní pouze se souhlasem obce těžit v daném území. Pan
místostarosta se dále v e-mailu zmiňuje, že nedostal dostatečnou odpověď. Na dopis
z 15. 7. 2009 odpovídal dne 23. 7. 2009. Z odpovědi krátce citoval: „ Paní starostko,
pane místostarosto, mohu vás ujistit, že cílem územní studie není v žádném případě
plánování těžby v jednotlivých ložiscích, naopak prostřednictvím územních regulativů
zabezpečit ochranu obyvatel a veškerých kulturních a přírodních hodnot území. Pro
povolení těžby je rozhodné stanovisko obce a shora uvedená studie bude
jednoznačně požadovat soulad těžby s územním plánem obce včetně posuzování
vlivu v rámci širších vazeb“.
Ing. Tesařík: Vyzval zastupitele k dotazům. Informoval, že na jednání je k dispozici
i vedoucí odboru strategického rozvoje kraje. Dotazy a nejasnosti budou, nejen dnes,
ale i kdykoliv v budoucnu, zodpovězeny a vysvětleny. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/37/2009
Přítomno 47, pro 42, proti 0, zdržel se 2, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
Ing. Horák: Poděkoval pracovníkům územního plánování za péči, kterou věnovali
tak složité věci, jako je právě těžba štěrkopísku na území OK.

24.

Program obnovy venkova 2010 - oblasti podpory
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Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Program obnovy venkova (POV) je dlouhodobým
dotačním titulem OK, který pomáhá vyrovnat některé nespravedlivé oblasti ve
financování malých obcí. Předmětem schvalování zastupitelstva, kromě konkrétních
dotací, je před vyhlášením tohoto programu určit, které oblasti budou podporovány
v rámci POV. Budou podpořeny tři oblasti. V první oblasti jde již o tradiční
mechanizmus, a to o podporu obnovy, rekonstrukce obecního majetku (obecní
silnice, školy, sakrální stavby, veřejná prostranství, veřejná osvětlení, chodníky,
obecní mobiliáře apod.). Jde o standardní oblast podpory a směřuje sem nejvíce
finančních prostředků. Druhá oblast podpory je věnována příjemcům z řad svazků
obcí, mikroregionů, místních akčních skupin a má charakter podpory některých
společných investičních záměrů, zejména v oblasti nákupu společných sekaček,
pódií, ozvučení apod. Třetí oblast směřuje tradičně do zodpovědného chování obcí,
tj. do oblasti podpory územně plánovacích dokumentací malých obcí. Vyhotovení
těchto materiálů je finančně velmi nákladné. Co se týká rozdělení financí do těchto tří
oblastí, tak je navrženo radou rozdělit pro oblast č. 1 - 85 %, pro oblast č. 2 - 5 %
a pro oblast č. 3 - 10 %. Pokud nebudou v některé oblasti, zejména oblasti č. 3,
prostředky vyčerpány, budou automaticky převedeny do předchozích dvou, kde bývá
většinou větší zájem, zejména v oblasti č. 1. Při schvalování rozpočtu bylo pro tento
dotační titul navrženo 40,5 mil. Kč.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/38/2009
Přítomno 47, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

25.

Regionální letiště Přerov a.s.

Úvodní slovo přednesl RND. Kosatík. Materiál řeší dvě témata, jednak delegaci
zástupce OK na první valnou hromadu, která proběhne 18. 1. 2010 ve 14,00 hod.,
a na druhé straně, že podle stanov je potřeba obměnit složení dozorčí rady. Na str. 3
je nominace podle návrhu rady tří členů, kteří by zatupovali OK v dozorčí radě
v následujícím čtyřletém období. Vyzval zastupitele k dotazům.
RSDr. Nekl: O dění kolem přerovského letiště se zajímá od prvopočátku a byl
i jedním z iniciátorů. Vznesl dotaz ke složení řídících orgánů, jestli jsou tvořeny čistě
politicky nebo i z řad odborníků. Zajímá ho, jestli je zde alespoň jeden odborník na
problematiku leteckého provozu, popřípadě výstavby a organizace letišť atd.
RNDr. Kosatík: Minimálně pro období založení společnosti, vytvoření společnosti,
dopracování projektu, který má šanci případně získat podporu z evropských zdrojů,
potažmo z ROP, je to tak, že zastoupení obou orgánů, jak představenstva, tak
dozorčí rady, je ze zástupců, kteří jsou členy zastupitelstva. Co se týká tříčlenného
managementu, tak v osobě technického náměstka je generál Ing. Kubala, který je
považován za odborníka, i když již není činný v armádě. Společnost nyní vybírala
člověka, který musí mít odbornou způsobilost pro zajištění toho, aby mohla
v budoucnu získat licenci pro civilní provoz. Určitě je to člověk, který se letecké
dopravě dlouhodobě věnuje. Je to rozděleno na rovinu rozhodování o finančních
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prostředcích, které dnes přichází jen z veřejných prostředků OK, Statutárního města
Přerov a Zlínského kraje, a management, kde budou lidé, kteří jsou odborníky.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/39/2009
Přítomno 47, pro 40, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 7. Návrh byl přijat.

27. Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 2. výzvy globálních grantů
Olomouckého kraje realizovaných při Operačním programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost
Úvodní slovo přednesl Ing. Sekanina. Jedná se o schválení 2. výzvy tzv. měkkých
projektů v rámci globálních grantů v Operačním programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. První výzva byla loni uprostřed roku, letos druhá výzva, rok
poté. Při první výzvě se rozdělovalo 208 mil. Kč, při druhé výzvě pak 158 mil. Kč do
tří opatření. První opatření 1.1 směřovalo do základních a středních škol. Opatření
1.2. jsou rovné příležitosti, většinou do speciálních škol a 1.3. je další vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení v OK. Bylo předloženo velké množství projektů.
U těch, které komise nedoporučila, je v komentáři uvedeno zdůvodnění. Bude
vyhlášena ještě jedna výzva, předpokládá se do března roku 2010. Není zde žádné
spolufinancování kraje. Projekty jsou hrazeny v poměru 85 % EU a 15 % ČR, stát.
Vesměs byly projekty na velmi dobré a kvalitní úrovni.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/41/2009
Přítomno 47, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

28. Spolufinancování investičních akcí
prostřednictvím programového financování

ze

státního

rozpočtu

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Jedná se o tři projekty v sociální oblasti, které již
byly schváleny 25. 9. 2009 v ZOK. Bohužel se nepodařilo je zrealizovat v roce 2009.
Navrhuje se přeložit jejich realizaci do roku 2010, kdy bude ale změněna sazba DPH
z 9 % na 10 % a z 19 % na 20 %. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyžaduje
nový doklad o zajištění finančních prostředků, na kterých se bude OK spolupodílet.
Zastupitelstvu je tento materiál předkládán s cílem, aby potvrdilo zajištění těchto
finančních prostředků.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/42/2009
Přítomno 47, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.
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29. Projekty Olomouckého kraje podané do 15. výzvy regionálního
operačního programu regionu soudružnosti Střední Morava
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Tak, jak obce, tak i OK může soutěžit
v některých těchto opatřeních o peníze z EU. Materiál je rozčleněn do 3 základních
částí. První část se týká podoblasti podpory Silnice II. a III. třídy, na str. 3 je popsáno
9 projektů. Část II se týká žádostí, které chce OK předložit do podoblasti podpory
2.2.2 s názvem Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb, zde se jedná celkem
o 4 projekty, které jsou uvedeny na str. 5 v tabulce. Část č. III s podoblastí podpory
2.2.5 a názvem Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit obsahuje jeden
projekt, a to Dostavba tělocvičny ve dvoře - Střední odborné učiliště Prostějov.
Uveden je v tabulce na str. 6. OK chce v rámci 15. výzvy uplatnit celkem 14 projektů
za zhruba 330 mil. Kč uznatelných nákladů, z čehož dotace by mohla být
280 mil. Kč. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/43/2009
Přítomno 47, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.

30. Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2010
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Pro letošní rok je navržena částka 5,4 mil. Kč,
která již byla schválena v rozpočtu. Použití je na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí OK. Pravidla zůstávají principielně stejná, jako v roce 2009, tzn. aby byla
zachována spoluúčast obce a zároveň zachována maximální výše příspěvku
300 tis. Kč. Součástí důvodové zprávy je i složení hodnotící komise.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/44/2009
Přítomno 47, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

31.

Porušení rozpočtové kázně obce Lipinka

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Vše podstatné je uvedeno v důvodové
zprávě. V programu bylo uzavřeno celkem 226 smluv. V tomto případě se
neshodoval schválený účel se skutečností. Je zde popsán i průběh administrace
celého procesu. Rada navrhuje kompromis, tzn. schválit prominutí povinnosti obce
zaplacení penále. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/45/2009
Přítomno 47, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.
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32. 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/11/46/2009
Přítomno 47, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

33.

Zprávy Výboru kontrolního Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Šmíd. Materiál obsahuje zprávu o výsledku provedené
kontroly. Nebyla zjištěna žádná pochybení, zpráva byla projednána tak, jak ukládá
jednací řád, s ředitelem a nyní je předkládána zastupitelstvu.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/47/2009
Přítomno 47, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

34.

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/11/48/2009
Přítomno 47, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.

34.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje –
DODATEK
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/49/2009
Přítomno 47, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.
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35. Poskytnutí neinvestiční účelové dotace
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

obcím

v

oblasti

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Jedná se o udělení neinvestiční účelové dotace
ve výši 7,5 tis. Kč Mateřské škole Citov, Mateřské škole Olomouc, Helsinská 11,
Základní škole a mateřské škole Prostějov, Základní škole Přerov, Základní škole
a mateřské škole Lipová – lázně, Gymnáziu, Lipník nad Bečvou, Slovanskému
gymnáziu, Střední lesnické škole, Hranice a Střední odborné škole, Šumperk. Vyzval
zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/50/2009
Přítomno 47, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

36.

Změny zřizovacích listin zdravotnických zařízení

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. V souvislosti s novými rozpočtovými pravidly
územních rozpočtů a v souladu s doplňujícím vysvětlujícím komentářem Ministerstva
financí ČR jsou měněny zřizovací listiny zdravotnických zařízení. Jedná se
o daňovou záležitost. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/51/2009
Přítomno 47, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

37.1. Rozdělení finančních prostředků shromážděných konáním veřejné
sbírky Olomouckého kraje na zmírnění následků povodně v roce 2009
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Poděkoval RNDr. Kosatíkovi za přípravu
materiálu a také všem, kdo do sbírky přispěli. Není jednoduché navrhnout
spravedlivé rozdělení. Úkolem zastupitelstva je radou navržený mechanizmus
schválit.
RNDr. Kosatík: Povodně byly 24. – 27. 6. 2009 a již 1. 7. 2009 rada rozhodla
o konání sbírky ve dnech 6. 7. - 30. 11. 2009. Přes starosty byly získány nominace
na lidi a rodiny, kteří by měli být sbírkou obdarováni. Celkem se sešlo
1 276 015,44 Kč. Pokud by se měla částka rozdělit mezi obce, jednalo by se o malou
částku, navíc již v mezidobí kraj i stát poskytli obcím různé dotační programy.
Z tohoto důvodu byla pomoc zaměřena konkrétním rodinám. Rada navrhla stanovit 3
kritéria, která jsou uvedena na str. 1 důvodové zprávy dole. Z každé obce bude
vybráno maximálně 5 občanů a pouze na obnovu bydlení. Případy, které splňují
kritéria 1 a 2 budou poděleny stejnou částkou, tj. 22 700 Kč na občana, rodinu.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Tesařík: Vznesl dotaz, jakým způsobem peníze doputují ke konkrétním lidem.
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RNDr. Kosatík: Proces je nastartován tak, že přes starosty budou obstarány žádosti
včetně vyplněných osobních údajů o příjemcích. Snaha je, aby byly peníze vyplaceny
do konce kalendářního roku. Vzhledem k tomu, že může nastat zdržení, navrhl
doplnit usnesení o bod 2, kterým se rada zmocní k zapojení zůstatku peněz, které by
se nestihly do konce roku rozeslat a mohlo tak být učiněno bezprostředně po
začátku nového roku bez nutnosti svolávat zasedání zastupitelstva.
Hlasováni o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí rozdělení finančních prostředků shromážděných konáním
veřejné sbírky Olomouckého kraje na zmírnění následků povodně v roce 2009
dle Přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy
2. zmocňuje Radu Olomouckého kraje k zapojení zůstatku k 31. 12. 2009 na
bankovním účtu veřejné sbírky Olomouckého kraje za účelem zmírnění
následků živelních pohrom na území Olomouckého kraje v roce 2009 do
rozpočtu Olomouckého kraje roku 2010
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/52/2009
Přítomno 46, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

37.2. Úhrada regulačních poplatků ve zdravotnictví
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Před necelým rokem zastupitelstvo schválilo
úhradu regulačních poplatků v krajských zdravotnických zařízeních. Tento materiál
řeší zkušenosti získané všemi kraji, kde je systém úhrady regulačních poplatků
nějakým způsobem realizován. Snaží se poučit z chyb a pro další období vyvodit
optimálnější postup. OK začal regulační poplatky v zdravotnických zařízeních hradit
od 1. 2. 2009. Již 12. 2. 2009 si Ministerstvo vnitra ČR vyžádalo veškerá předmětná
usnesení, protože vyjádřilo ne úplnou spokojenost s naším právním výkladem.
Diskuze s Ministerstvem vnitra ČR probíhala i po pádu vlády v letních měsících.
Poslední sdělení jsme obdrželi z 22. 10. 2009. V zásadě bylo polemizováno
s právním výkladem a byla zpochybňována legalita zvoleného systému. Dále kraj
jednal o tomtéž se zdravotními pojišťovnami, zejména s pojišťovnou Metal-Aliance,
která vede správní řízení s některými zdravotnickými zařízeními, kde je úhrada
regulačních poplatků krajem realizována. V neposlední řadě se kraj dostává i do
problémů s krajskými soudy. V lékárně prostějovské nemocnice bylo předběžným
opatřením krajského soudu zakázáno proplácet regulační poplatky.
Situace byla vážně diskutována i na půdě Asociace krajů. Výsledkem je předložený
návrh. Původní systém, realizovaný dosud spočívá v tom, že pacient přijde, dostane
nabídnuto, aby podepsal návrh darovací smlouvy, neplatí žádný regulační poplatek.
Zdravotnické zařízení nám návrh darovací smlouvy v elektronické podobě, a posléze
v podobě písemné, odešle. Kraj ji zpracuje a zdravotnickému zařízení s prodlevou
přibližně 6-8 týdnů poplatek uhradí. Tento způsob je však zpochybňován a nese pro
kraj poměrně značná rizika v případě, že by Ministerstvo vnitra ČR zrušilo usnesení
lednového zastupitelstva z roku 2009. Závazky by se zpětnou platností nemohly být
uhrazeny a zdravotnická zařízení bychom přivedli do určitých finančních potíží. Aby
bylo možné pokračovat v realizaci Programového prohlášení ROK a dál hradit
regulační poplatky, je nutné systém změnit. Nejedná se o změnu spektra
zdravotnických zařízení ani jednotlivých poplatků, ale pouze hrazení poplatků tak,
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aby byl systém zcela nezpochybnitelný. Určitý model je v Plzeňském kraji, který takto
postupuje od začátku roku a je třeba říct, že nemá potíže ani s jedním s dotčených
subjektů. Následuje Karlovarský kraj, který přistoupil na obdobnou variantu a nyní je
radou tento systém navrhován i vám. Spočívá v tom, že pacient přijde, zaplatí
regulační poplatek, ale zároveň dostane nabídnut vzor darovací smlouvy, který si
doma v klidu vyplní. Současně si nechá vystavit účet, který je zdravotnické zařízení
povinno vyhotovit a obojí zašle na adresu KÚ. PO zpracování agendy bude
pacientovi příslušná částka složenkou nebo na účet poukázána. Jedná se o jediný
systém, který se prokázal v průběhu roku jako jediný právně zcela nezpochybnitelný.
Určitě tato změna není úplně komfortní, ale je to jediná cesta, o které v současné
době víme, že umožní Programové prohlášení ROK plnit.
K návrhu usnesení dodal, že rada v tuto chvíli navrhuje, aby byl schválen postup
v souvislosti s regulačními poplatky od 1. 1. 2010. Rada se bude dále tímto
materiálem zabývat na jednání 17. 12. 2009. Budou zrealizovány kroky ve smyslu
změny smluv s dotčenými zdravotnickými zařízeními, informační kampaň,
organizační opatření na straně KÚ tak, abychom byli schopni od 1. 1. 2010 tento
nový systém provozovat. Závěrem zopakoval, že se jedná o jedinou variantu, která
se ukázala jako nezpochybnitelná a fungující již dnes ve dvou jiných krajích ČR.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Sumara: Za klub KSČM sdělil, že materiál je chápán jako metodika, jak
překlenout legislativní a technické překážky při vyplácení regulačních poplatků.
V tomto směru klub souhlasí a materiál podpoří. Připomněl však, že by raději viděli
proplácení regulačních poplatků ve všech zařízeních. Berou to jako prodloužení
provizoria, které pochopitelně kraj zatěžuje a zároveň slouží občanům. Doufají, že
se, třeba i společnými silami, podaří prosadit změny ve sněmovně, byť třeba
v mezeném míře nebo v určitých věkových kategoriích, aby se situace dala řešit
legislativně čistě.
Ing. Tesařík: Shrnul, že by se určitě dal najít rozumný kompromis, který by prošel
celou sněmovnou. Navrhl bod 4 usnesení, který reaguje na část důvodové zprávy,
kdy Ministerstvo vnitra ČR uložilo, abychom informovali do 7 dnů o krocích, které
vedly k zjednání nápravy:
4. ukládá poslat ministrovi vnitra informaci o novém způsobu úhrady regulačních
poplatků v Olomouckém kraji platném od 1. 1. 2010
O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
T: do 22. 12. 2009
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. schvaluje postup darování v souvislosti s regulačními poplatky ve
zdravotnictví v Olomouckém kraji od 1. 1. 2010 dle důvodové zprávy
3. ukládá provést potřebná opatření k realizaci postupu dle bodu 2 usnesení
do 31. 12. 2009
O: Rada Olomouckého kraje
T: 5. 3. 2010
4. ukládá poslat ministrovi vnitra informaci o novém způsobu úhrady
regulačních poplatků v Olomouckém kraji platném od 1. 1. 2010
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O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana
T: do 22. 12. 2009
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/53/2009
Přítomno 45, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

37.3. Personální záležitosti výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Klub zastupitelů KDU-ČSL žádá o schválení
personálních změn ve výborech ZOK, které budou lépe reflektovat aktuální politickou
situaci v zastupitelstvu. Vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Chalánková: Oznámila, že ji včera, tzn. 10. 12. 2009, pan náměstek Horák
informoval o záměru klubu KDU-ČSL. Dal jí na vybranou, dobrovolně rezignovat,
nebo nechat tuto pravomoc ze zákona zastupitelstvu. Vybrala si druhou možnost
a požádala o sdělení důvodů.
Ing. Horák: Je známé i ze sdělovacích prostředků, že MUDr. Jitka Chalánková se
stala plnohodnotnou členkou strany Top 09 a vystoupila z KDU-ČSL. Top 09 je
strana, která nekandidovala ve volbách před rokem do krajského zastupitelstva
a nezískala žádný mandát v těchto volbách. Současně je třeba říct, že nepřevzala
žádnou politickou zodpovědnost za řízení tohoto kraje, která byla definována
v koaliční smlouvě. Post předsedy Výboru pro regionální rozvoj ZOK byl
zastupitelstvem svěřen zástupci KDU-ČSL. Změní-li nositel této funkce své politické
barvy, jeví se jako naprosto přirozené, že je potřeba udělat tuto změnu. Očekával
i určitý vstřícný krok od kolegyně. Problém přeběhlictví považuje za velký nešvar,
který politickou kulturu v naší zemi hodně snižuje. Jeho důsledky jsme viděli
v uplynulých třech letech také ve sněmovně a z tohoto pohledu je třeba dát jasný
signál i v rámci krajského zastupitelstva. Kolegyni bylo tedy naznačeno jménem
klubu zastupitelů KDU-ČSL, že za dané situace se jeví vhodná rezignace na tento
post tak, jak to vyplývá z koaliční smlouvy. Současně jí bylo nabídnuto, zda-li má
zájem pracovat v nějakém konkrétním výboru, komisi. Bohužel toto nebylo
vyslyšeno, proto je navržena výměna za kolegu Františka Kubíčka do Finančního
výboru ZOK.
JUDr. Šiška: Doplnil, že se v žádném případě nejedná o nějaké osobní stanovisko
pana náměstka hejtmana. Jedná se o jednomyslný návrh klubu KDU-ČSL. Za sebe
sdělil k nešvaru přeběhlictví, že by bylo slušné, kdyby paní kolegyně nabídla i svůj
mandát, protože ho získala na kandidátce KDU-ČSL.
Mgr. Polášek: Z vystoupení MUDr. Chalánkové nabyl pocitu, že s tím
MUDr. Chalánková ne úplně souhlasí a rád by slyšel, zda souhlasí se svou nominací
do Finančního výboru ZOK.
MUDr. Chalánková: Projevila souhlas.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/54/2009
Přítomno 46, pro 34, proti 0, zdržel se 9, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
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37.4. Valná hromada Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Informoval, že v průběhu jednání v bodu Různé
obdržel od Bc. Petříka návrh usnesení k novému bodu 37.4. s názvem Valná
hromada Střední Morava-Sdružení cestovního ruchu ve znění:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání
1. deleguje Bc. Miroslava Petříka zástupcem Olomouckého kraje na jednání valné
hromady Střední Morava-Sdružení cestovního ruchu, se sídlem Horní nám. 9,
772 00 Olomouc, IČ: 750 87 057, konané dne 17. 12. 2009.
Původně se měl valné hromady účastnit za Olomoucký kraj RNDr. Kosatík, který je
v dané době na dovolené.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/11/55/2009
Přítomno 46, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Sdělil, že s návrhem samozřejmě souhlasí, i když fakticky omylem
nehlasoval.
Závěrem informoval o konání Vánoc Olomouckého kraje před budovou krajského
úřadu od pondělí 14. 12. 2009. Z důležitých termínů připomněl: Cenu sportovce
Olomouckého kraje – 10. 2. 2010, Ceny v oblasti kultury – 14. 4. 2010 (místa a doba
konání budou upřesněny). Na prezenci byly k dispozici termíny schválených jednání
ROK a ZOK na I. pololetí 2010. Příští jednání ZOK se bude konat 5. 3. 2010. Všichni
dnes obdrželi kartu zastupitele. Poděkoval za letošní spolupráci a popřál vánoční
rodinnou pohodu a do nového roku hodně štěstí a zdraví.

Ing. Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 15,15 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 11. 12. 2009“

V Olomouci dne: 21. 12. 2009
Zapsala: Veronika Gavendová

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

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

……………………………………….
Bc. Dalibor Horák
člen zastupitelstva kraje

…………………………………….. .
František Kubíček
člen zastupitelstva kraje

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