Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 30. 4. 2010
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 30. 4. 2010
v 10:00 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 47 členů zastupitelstva kraje,
8 členů bylo nepřítomno.
Z účasti na zasedání byli omluveni: PaedDr. Crhonek, Ing. Drmola, I. Dvořáková,
Ing. Faltýnek, Mgr. Krákorová Pajůrková, Bc. Petřík, Mgr. Polášek,
JUDr. Ing. Wisiński.
Záhájení zasedání se neúčastnili: MUDr. Sumara (příchod v 10:10 hod.), M. Novotný
a Mgr. Rašťák (10:07 hod.)
V průběhu zasedání odešli: Dr. Černý, RSDr. Nekl (11:30 hod.)
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík.
1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Martin Tesařík zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku Vendulu
Staškovou, hlasovací zařízení obsluhuje a hlasování spouští Ing. Niče, vedoucí
kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
- ČSSD
- ODS
- KSČM
- KDU-ČSL

Prof. PhDr. Mezihorák, CSc. Dr.h.c.
Ing. Sekanina
Ing. Marek
Mgr. Slavotínek

Přítomno 45, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
- ČSSD
- ODS
- KSČM
- KDU-ČSL

Prof. PhDr. Mezihorák, CSc. Dr.h.c.
Ing. Sekanina
Ing. Marek
Mgr. Slavotínek

Přítomno 45, pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 11. 3. 2010 nebyly
vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva Olomouckého
kraje se tedy zápis považuje za schválený.
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K dotazům členů zastupitelstva vzneseným na posledním zasedání dne 11. 3. 2010
K bodu 24 „Různé“ Miroslava Vlčková uvedla informaci, že na zasedání
Zastupitelstva obce Sobotín byla starostou obce vznesena výtka proti Jednacímu
řádu Zastupitelstva Olomouckého (JŘ ZOK) kraje s tím, že je v rozporu se zákonem
o krajích. Požádala o právní názor, ve kterém bodu je rozpor se zákonem.
Ing. Tesařík uvedl, že nechá posoudit, co je napsáno v zápise z jednání
Zastupitelstva obce Sobotín. Vyžádá si tento zápis a co v něm bude uvedeno, na to
bude reagovat. S výtkou i odpovědí seznámí na příštím zasedání.
V zápise ze zasedání Zastupitelstva obce Sobotín, konaného dne 10. 3. 2010 není
uvedena žádná informace o diskuzi týkající se JŘ ZOK. Ing. Niče, vedoucí odboru
kanceláře hejtmana proto zaslal dne 22. 3. 2010 e-mail Josefu Širáňovi, starostovi
obce Sobotín s prosbou o upřesnění části JŘ ZOK, která by měla být v rozporu se
zákonem o krajích, případně o jeho stanovisko k uvedené záležitosti. Ten odpověděl
e-mailem dne 8. 4. 2010 s tím, že žádná konkrétní výtka k našemu JŘ nezazněla.
Odpověď pana starosty je v příloze k nahlédnutí.
M. Vlčková: Poděkovala a požádala, zda by informace, týkající se jejího dotazu
a vyjádření pana starosty mohla dostat v písemné podobě. Tato výtka padla na
veřejném zasedání zastupitelstva v Sobotíně a musí na ni reagovat. Potřebuje tedy
vědět, co bylo panem starostou konstatováno panu hejtmanovi, a co bylo
konstatováno na zasedání zastupitelstva. Poprosila o předání, či zaslání těchto
podkladů.
Ing. Tesařík: Ihned může poskytnout zápis ze zasedání zastupitelstva. Vše co bylo
na zastupitelstvu řečeno, by mělo být v tomto zápise uvedeno. K tomuto tématu
v zápise nic uvedeno není. Požádal Ing. Niče o předání zápisu M. Vlčkové.
M. Vlčková: Požádala o vyjádření, které poskytl pan starosta panu hejtmanovi, že na
zasedání nic neproběhlo.
Ing. Tesařík: Toto vyjádření má u sebe. Požádal opět Ing. Niče o předání
M. Vlčkové.
Ing. Martin Tesařík připomněl, že návrhy na úpravy, změny a doplnění usnesení,
navrženého v materiálu pro jednání zastupitelstva, předloženého zastupitelstvu dle
§ 7 odst. 4 jednacího řádu, se předkládají předsedajícímu písemně.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Ing. Tesařík: Materiály byly zaslány dne 14. 4. 2010 poštou. Do programu byly
doplněny materiály, které projednala Rada Olomouckého kraje (ROK) na své
poslední schůzi 21. 4. 2010. Tyto materiály jsou dnes předkládány na stůl a navíc
byly odeslány e-mailem dne 23. 4. 2010. Jedná se o materiály: nová verze
programu, příloha č. 5 k bodu 3, body 4.2., 6.1.1., 6.3., 20., 27.1. a 28.
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Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.
2.
3.
4.1.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
Smlouva č. 137P/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu

4.2.
5.1.
5.2.

dopravní infrastruktury na rok 2010
Půjčka městu Javorník – povodně
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím

Olomouckého kraje
6.1.
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny
6.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny - DODATEK
6.2.
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
6.3.
7.

Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - plnění rozpočtu k 31. 3. 2010
Žádost Správy železniční dopravní cesty, s. o., o poskytnutí finančního příspěvku na

8.

přestavbu železničního mostu - Mádrův podjezd v Přerově
Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Olomouckém kraji doporučená k finanční

9.

podpoře z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2010
Seznam staveb pro cyklodopravu doporučených k finanční podpoře z rozpočtu

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.

Olomouckého kraje v roce 2010
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
Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje na rok

12.

2010
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém kraji za školní rok

13.

2008/2009
Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území

14.
15.
16.
17.
18.

Olomouckého kraje - poskytnutí dotace
Aktualizace č. 3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje
Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2009
"Zdraví 21" - Program podpory zdraví obyvatel Olomouckého kraje za rok 2009
Program obnovy venkova 2010 - vyhodnocení žádostí o příspěvek
Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012 předkládaný do Regionálního

19.

operačního programu Střední Morava
Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize - poskytnutí

20.
21.

příspěvků na zateplení a výměnu oken
Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2010
Informace o plnění realizace projektu Modernizace silniční sítě v majetku

22.
23.

Olomouckého kraje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na rok 2010
Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotky sborů dobrovolných

24.

hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2010
Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
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25.

obcí Olomouckého kraje na rok 2010 - I. etapa
Finanční příspěvky složkám integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje

26.
27.
27.1.
28.
29.
30.

na rok 2010
Volba přísedících Krajského soudu v Ostravě pro další volební období
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
Řešení nezaměstnanosti v Olomouckém kraji
Různé
Závěr

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/1/2010
Přítomno 45, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0 . Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík avizoval vystoupení hostů a občanů:
- k bodům č. 23, 24 a 25 – vystoupí plk. Ing. Karel Kolářík, ředitel Hasičského
záchranného sboru OK (HZS OK)
- k bodu č. 13 - Karel Galas, starosta obce Potštát

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/13/2/2010
Přítomno 45, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Chalánková: Vznesla dotaz k usnesení č. UR/35/56/2010, týkající se
Personálních záležitostí příspěvkových organizací v sociální oblasti. Vzhledem
k tomu, že v médiích k této věci proběhla spousta informací, požádala o vysvětlení
současné situace.
Ing. Tesařík: Do médií se dostaly nepřesné informace, které toto téma zveličují.
Aktuální stav této záležitosti je takový, že výběrové řízení bylo ROK zrušeno
a vyhlášeno nové. Částečně se změnilo i personální obsazení výběrové komise.
O přesný časový harmonogram poprosil Mgr. Kubjátovou.
Mgr. Kubjátová: V současné době byl ukončen sběr přihlášek. 3. 5. 2010 proběhne
administrativní kolo a cca týden poté výběrové řízení. Členkou výběrové komise již
není paní PhDr. Čožíková a stává se jí vedoucí oddělení sociálních služeb
Mgr. Navrátilová.

4

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/3/2010
Přítomno 45, pro 43, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.

4.1. Smlouva č. 137P/2010 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Požádal o opravu názvu materiálu a návrhu
usnesení: „Smlouva č. 137P/2010 a v bodě 4 usnesení schvaluje přijetí závazku
k vrácení finančních prostředků uvolněných z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na roky 2008 - 2009.“
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí důvodovou zprávu
2.
schvaluje
uzavření Smlouvy č. 137P/2010 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 mezi Olomouckým krajem a
Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, dle
důvodové zprávy
3.
schvaluje přijetí závazku k vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury pro akce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy č.
137P/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2010, dle důvodové zprávy
4.
schvaluje přijetí závazku k vrácení finančních prostředků uvolněných z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na roky 2008 - 2009, specifikovaného v Příloze č. 2
Smlouvy č. 137P/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2010, dle důvodové zprávy
5.
zmocňuje Mgr. Aloise Mačáka, MBA k podpisu smlouvy dle bodu 2 usnesení
6.
zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění rozpočtových změn, týkajících se
financování projektů z půjčky od Státního fondu dopravní infrastruktury

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/4/2010
Přítomno 45, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.

4.2.

Půjčka městu Javorník – povodně

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Hlavešová: Dobře zná situaci na Javornicku, jelikož je v kontaktu s představiteli
města. Situace je velmi vážná po povodních, ale i poté co došlo k uzavření továren,
jsou tam pracovní příležitosti velmi špatné. Představitelé města Javorníka si velmi
váží, že jim krajské zastupitelstvo poskytlo tuto půjčku a souhlasilo s tím, aby byla
vrácena tak, jak je navrhováno v dodatku smlouvy. Navrhuje toto usnesení schválit.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/5/2010
Přítomno 45, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
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5.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/6/2010
Přítomno 45, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

5.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/7/2010
Přítomno 45, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

6.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Vzhledem k nepřítomnosti předsedy
Finančního výboru ZOK (V-F ZOK) JUDr. Ing. Wisińského doplnil, že V-F ZOK na
svém zasedání dne 27. 4. 2010 všechny body projednal a doporučil je ke schválení.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/8/2010
Přítomno 45, pro 42, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2 . Návrh byl přijat.

6.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny - DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. V-F ZOK doporučil tento materiál schválit.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/9/2010
Přítomno 45, pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
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6.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/10/2010
Přítomno 45, pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

6.3.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - plnění rozpočtu k 31. 3. 2010

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Saldo vlastních příjmů a výdajů, bez dotací,
činí za I. čtvrtletí částku 706 mil. Kč. Celkové saldo příjmů a výdajů OK je částka přes
2 mld. Kč. Upozornil, že řada dotací chodí čtvrtletně a čerpání poté průběžně
měsíčně. Letošní rok se vyvíjí lépe, než minulý. Dne 21. 4. 2010 projednala ROK
materiál k vývoji daňových příjmů a za první 4 měsíce je předstih daňových příjmů
o 48 mil. Kč vyšší, než je v rozpočtu. Z toho vyplývá, že v letošním roce zatím ROK
nemusí dělat žádná úsporná opatření.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/11/2010
Přítomno 45, pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

7.
Žádost Správy železniční dopravní cesty, s. o., o poskytnutí
finančního příspěvku na přestavbu železničního mostu - Mádrův podjezd
v Přerově
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA.
Ing. Tesařík: Považuje za správné, aby i ZOK, které bylo zvoleno v roce 2008 ctilo
kontinuitu u usnesení předchozích zastupitelstev, případně zvážilo, zda důvody,
které byly posuzovány k přijetí usnesení ZOK v minulém období, trvají. Materiál,
který je předkládán na své aktuálnosti neztratil. S postupem vzrůstající dopravní
zatíženosti města Přerova i ostatních měst, je potřeba se touto problematikou
zabývat.
Mgr. Mačák, MBA: Jedná se o kontinuální záležitost. Orgány kraje o tomto materiálu
jednaly již v minulém volebním období, v roce 2006. ROK se této záležitosti velmi
věnovala a uskutečnilo se mnoho jednání. Byly stanoveny tři varianty řešení,
k realizaci byla nakonec doporučena varianta č. 1 ve výši 20 mil. Kč. Jedná se
o náklady na rozšíření mostu. Došlo k rozumnému kompromisu. Schválení tohoto
záměru je především řešením z pohledu složité dopravní situace v městě Přerov. Po
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realizaci plánovaných dopravních staveb dojde k rozložení dopravní intenzity do více
dopravních směrů. Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Tesařík: Z pohledu hledání řešení je tato problematika v okolí Přerova velmi
složitá. Tímto materiálem bude učiněn krok do budoucna, kdy pod Mádrovým
podjezdem má být jedna z přípojek na budoucí dálnici D1. Pokud by Správa
železničních dopravních cest nezískala od OK příspěvek, podjezd by nebyl
zrekonstruován do parametrů, které by v budoucnosti umožnily vést zde tuto
komunikaci.
RSDr. Nekl: Požádal o plnou podporu tohoto materiálu. V Přerově je, jak i jiných
městech, těžká dopravní situace. Podpořil pomoc finančními prostředky OK opravit
Mádrův podjezd, který by i v dopravní špičce mohl ulehčit dopravní situaci.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/12/2010
Přítomno 45, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

8.
Opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v Olomouckém kraji
doporučená k finanční podpoře z rozpočtu Olomouckého kraje v roce
2010
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA.
Ing. Tesařík: Řada obcí je vybavena zařízeními na měření rychlosti. Doufá, že bude
více žádostí. Jedná se o princip prevence, řada řidičů si tak může uvědomit, že
překračuje rychlost. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/13/2010
Přítomno 45, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.

9.
Seznam staveb pro cyklodopravu doporučených k finanční podpoře
z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2010
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA. Tuto problematiku projednávala Komise
pro dopravu ROK dne 22. 3. 2010. Vyčleněná částka na rok 2010 je 6 mil. Kč.
V termínu do 26. 2. 2010 byly podány 4 žádosti na 4 akce v celkové výši přes
6,5 mil. Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/14/2010
Přítomno 45, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.

10.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
8

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/15/2010
Přítomno 45, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

10.2. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/16/2010
Přítomno 45, pro 43, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1 . Návrh byl přijat.

10.3. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/17/2010
Přítomno 45, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

10.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/18/2010
Přítomno 45, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

10.5. Majetkoprávní
nemovitého majetku

záležitosti

–

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
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vzájemné

bezúplatné

převody

Mgr. Hlavešová: V bodě 1 usnesení je návrh na revokaci darovacích smluv, které
nemohly být zapsány do katastru nemovitostí. Je to více než rok, kdy se o tomto na
zasedání ZOK hlasovalo a smlouvy měly být správním řízením do katastru
nemovitostí zapsány. Snažila se najít jedinou smlouvu, ale zjistila, že žádná ze dne
20. 2. 2009 nebyla k usnesení přiložena. Proto by měla v této souvislosti několik
dotazů:
Proč byl vklad do katastru nemovitostí zamítnut?
Byly stejné chyby u předkládaných smluv?
Byly již zaplaceny poplatky za správní řízení, případně byly smlouvy vráceny
před zaplacením poplatků?

Kdo smlouvy sepisoval a byly vyvozeny důsledky vůči oprávněným osobám,
pokud došlo k pochybení z jejich strany?

Požádala, až se budou příště schvalovat smlouvy, aby byla alespoň jedna ze
smluv přiložena a bylo možno se s ní seznámit, případně upozornit na
nedostatky ve smlouvách?




Mgr. Kamasová: K uzavření darovacích smluv nedošlo, protože se nepodařilo
přesvědčit jednoho soukromého vlastníka, aby dal souhlas s geometrickým plánem.
Smlouvy nebyly zaslány na katastr, nebyly vůbec uzavřeny. Čeká se na komplexní
pozemkovou úpravu, kde byly požádány příslušné státní orgány, aby vyhověly
a zapsaly geometrický plán tak, aby mohly být smlouvy realizovány.
RNDr. Kosatík: Vzhledem k velkému rozsahu smluv není možné smlouvu
k materiálu přiložit. Nikdy tomu tak nebylo v krajském, ani městském zastupitelstvu.
Pokud by měl někdo ze zastupitelů zájem, pokud upozorní dopředu, mohou být
smlouvy připraveny k nahlédnutí.
Mgr. Hlavešová: Dotázala se, kdo sepisuje smlouvy.
Mgr. Kamasová: Konkrétního pracovníka neví. Obecně smlouvy sepisuje odbor
majetkový a právní, oddělení správy majetku KÚOK. Konkrétního pracovníka lze
zjistit.
Mgr. Hlavešová: Poděkovala, odpovědi ji takto stačí.
Ing. Tesařík: Otázky byly v plném rozsahu zodpovězeny.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/19/2010
Přítomno 45, pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

11. Rozpis rozpočtu škol a
Olomouckého kraje na rok 2010

školských

zařízení

v

působnosti

Úvodní slovo přednesl Ing. Sekanina. Jde o každoroční materiál. Jedná se
o náklady na školství, které hradí stát prostřednictvím krajských úřadů. Finanční
prostředky jdou ze státu na kraje podle zahajovacích výkazů škol vždy k 30. září
běžného roku, podle věkových normativů. KÚOK je rozděluje podle principu
rozdělování dotace, které jsou vždy v únoru schvalovány ROK.
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/20/2010
Přítomno 47, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

12. Výroční zpráva o stavu a rozvoji
v Olomouckém kraji za školní rok 2008/2009

vzdělávací

soustavy

Úvodní slovo přednesl Ing. Sekanina. Jedná se o druhý cyklicky se opakující
materiál, který byl zastupitelům k dispozici v elektronické podobě na CD. Jedná se
o statistiku školního roku 2008/2009, sumarizaci veškerého regionálního školství.
OK, na rozdíl od jiných, se podařilo sít škol za posledních osm let zracionalizovat tak,
že nejsou problémy, které se mohou objevit při poklesu populace v jiných krajích,
kde zůstala síť škol původní, bez nějakého zásahu.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
RSDr. Nekl: Zpráva je vypovídající o stavu školství na území kraje, ale s panem
náměstkem nesouhlasí. Četl poslední dobou rozbory odborníků z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) i z odborných organizací, které se
týkají školství. Odborníci varují, aby za 4 - 5 let nenastala situace jako u mateřských
škol, že v rámci slučování a sdružování nebude zájemce kde učit. Obrací se na
ROK, popř. na odborné orgány s písemnou žádostí. Na základě jednání odborné
skupiny pro fungování Střední školy elektrotechnické v Přerově, které se konalo dne
3. 3. 2010 a zúčastnili se ho také pan náměstek Ing. Sekanina a Mgr. Gajdůšek,
MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚOK, byl dán příslib, že
pokud město bude činit nějaké kroky, tak OK mu bude nápomocen. Na základě
jednoznačného výsledku hlasování zastupitelstva města Přerova dne 12. 4. 2010,
které podpořilo záměr pokračovat v jednání o zachování výuky silnoproudých oborů
v Přerově, požádal vedení kraje, aby se tímto zabývalo. Dále požádal o zachování
oborů pro školní rok 2010/2011:





Elektrikář silnoproud
Elektrikář slaboproud
Mechanik elektronik – silnoproudá zařízení
Elektrotechnika – denní nástavbové studium

Ředitel školy, která má sídlo v Lipníku nad Bečvou, nevyhlásil 2. kolo přijímacího
řízení na učiliště. Pracovníci učiliště v Přerově jsou plně připraveni, pokud jejich
žádosti bude vyhověno, udělat okamžitě velmi masivní nábor pro získání žáků na
jejich učiliště. Potřebují ale i podporu ve formě zřizovatele těchto oborů, speciálně
pro pracoviště v Přerově, samozřejmě po domluvě s orgány města Přerova.
Ing. Sekanina: Tento kraj jako jediný od roku 2002 nekopíroval dlouhodobý záměr,
základní strategický materiál státu, který naznačoval, že by se mělo ubírat školství
spíše vzděláváním všeobecným a v letech 2002 – 2004 navrhoval utlumit odborné
školství a posilovat školství všeobecné, tj. gymnázia a lycea. Dlouhodobé záměry
kraje byly v mírném rozporu se záměry státními, se zachováním významného podílu
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odborného školství. Stipendia pro vybrané učební obory, kterých je 15, byla
zavedena od školního roku 2010 – 2011. Situace je tedy v souladu s tím, co říká
RSDr. Nekl. Hlavní populační pokles přijde se školním rokem 2012 - 2013 a bude
trvat do roku 2019 – 2020. Už nikdy pak nedosáhne populace 15letých jako bylo
např. v 70. a 80. letech. Zásahy do sítě škol byly dělány opravdu citlivě. OK má nyní
ve své síti středních škol velkou výhodu, že nebude docházet k jejich spontálnímu
zániku. Optimalizace za poslední roky, která vycházela ze statistiky, to docela dobře
vyřešila na rozdíl od některých ostatních krajů, např. Pardubického či
Královéhradeckého. Na informačních serverech byl za to OK hodnocen jako nejlepší
v ČR.
Město Přerov odstoupilo, dle informací ze Zastupitelstva města Přerova, od záměru
být samostatným zřizovatelem této školy. Materiály, které má k dispozici a usnesení
zastupitelstva města vypovídají o tom, že mají být obory zachovány v Přerově. Město
Přerov však po prověření si situace (populace, možná dotace od ČEZu, náklady,
které by na město činily asi 4,5 mil. Kč/rok) ustoupilo od záměru zřizovat novou
střední školu, která by převzala výuku silnoproudých oborů. Proběhne jednání mezi
OK a Soukromou střední odbornou školou živnostenskou Přerov, s.r.o., za jakých
podmínek by mohla škola tyto obory vyučovat. Situace je pečlivě sledována,
pravidelně je předmětem jednání porad vedení OK i jednání ROK.
Ing. Tesařík: Od RSDr. Nekla obdržel dopis, na který bude reagováno.
RSDr. Nekl: Souhlasí s panem náměstkem. Jedná se o to, aby škola, která by tyto
obory mohla nadále provozovat, nebo vyučovat, potřebuje určitý čas k tomu, aby si
připravila potřebné věci. Jde zde o udržení překlenovacího období jednoho roku, aby
tyto obory byly v Přerově zachovány.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/21/2010
Přítomno 47, pro 46, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

13. Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Olomouckého kraje - poskytnutí dotace
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Avizoval, že v úvodu se k tomuto bodu přihlásil
pan Karel Galas a předal mu slovo.
K. Galas: Jako starosta města Potštát poděkoval jménem občanů města členům
ROK i ZOK za podporu akce“Výstavba skupinového vodovodu s napojením na
vodovod Hranice“, který vyřeší dlouhodobý problém s pitnou vodou.
Ing. Horák: Poděkoval panu starostovi. Dodal, že se jedná o finanční prostředky,
které vznikají z odvodů obcí za čerpání spodní vody. Tento finanční zdroj je závislý
na okolnostech čerpání spodní vody. Z důsledku nečerpání zejména hospodářských
subjektů, nejsou finanční prostředky v takovém objemu. Celkem bylo doručeno
44 žádostí, z toho 29 do oblasti odpadních vod a 15 do oblasti výstavba vodovodů
a úpraven vod. Požadavky byly v celkové výši 146 mil. Kč. Nemohli být uspokojeni
všichni žadatelé. Hlavním kritériem výběru byla určitá spoluúčast. Celkem bylo
vyhověno 17 žádostem o celkové částce 42 400 tis. Kč. Doporučuje zastupitelstvu
tento materiál schválit.
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/22/2010
Přítomno 47, pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

14. Aktualizace č. 3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Kraje mají v samostatné působnosti povinnost ze
zákona o vodovodech a kanalizacích zpracovávat a schvalovat tyto plány. Jedná se
o koncepční materiál, který řeší zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů
povrchové a podzemní vody, úpravu na pitnou vodu a oblast odpadních vod. Poprvé
byl plán schvalován v roce 2004, od té doby proběhli již dvě aktualizace. Bylo
nashromážděno dalších 36 žádosti od obcí o provedení změn. Příslušné orgány
vyhodnotily tyto žádosti a 35 vyhovělo. Nyní je předkládána informace, že změna
byla provedena.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/23/2010
Přítomno 47, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

15. Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním
postižením za rok 2009
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová.
Ing. Tesařík: Po zkušenostech z minulého roku, pokud budou zastupitelé souhlasit,
bude cena udělena zřejmě na příštím, červnovém zasedání ZOK. Vyzval zastupitele
k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani
dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/24/2010
Přítomno 47, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

16. "Zdraví 21" - Program podpory zdraví obyvatel Olomouckého kraje
za rok 2009
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/25/2010
Přítomno 47, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

17.

Program obnovy venkova 2010 - vyhodnocení žádostí o příspěvek

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedná se o tradiční materiál a dotační titul.
Termín pro podávání žádostí byl do 26. 2. 2010, celkem bylo podáno 239 platných
žádostí s celkovou výší požadovaného příspěvku 91 164 tis. Kč. Oproti předchozím
letům je to méně žádostí. Kritéria byla nastavena tak, aby nebyli žadatelé zatěžováni.
Byla zavedena kladná bodová bonifikace při hodnocení ve prospěch obcí
postižených bleskovou povodní na Hranicku a Jesenicku, z důvodů vysoké
nezaměstnanosti. Změnou je oblast podpory pořízení společného vybavení pro
kulturně – společenské akce v rámci mikroregionů, nebo svazku obcí. O tuto
podporu byl velký zájem, proto se bude Komise pro rozvoj venkova a zemědělství
ROK při příštím sestavování pravidel pro následující ročník touto oblastí zabývat.
ROK se na svém jednání v červnu bude zabývat přebytkem hospodaření
předchozího období. Je možnost, že se ještě vrátí k žadatelům, kteří jsou těsně pod
čarou a jejich žádosti vyhoví.
Ing. Tesařík: Dotázal se Ing. Horáka na celkový počet schválených žádostí.
Ing. Horák: Celkový počet schválených žádostí je 111.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/26/2010
Přítomno 47, pro 41, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

18. Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012 předkládaný
do Regionálního operačního programu Střední Morava
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/27/2010
Přítomno 47, pro 40, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 7. Návrh byl přijat.

19. Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize poskytnutí příspěvků na zateplení a výměnu oken
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. V rámci plánu dává kraj příspěvky na zateplení
vlastníkům obytných domů, příp. na obnovu oken, či dveří. V materiálu jsou
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předloženy pouze žádosti, které překračují zákonnou hranici 200 tis. Kč. K dnešnímu
dni činí celkový počet žádostí cca 250, v celkové finanční částce cca 6,5 mil. Kč.
Doporučil zastupitelstvu schválit předložený materiál.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/28/2010
Přítomno 47, pro 41, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík vyhlásil přestávku od 11. 35 – 11.45

20.

Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2010

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Materiál obsahuje informaci o návrhu změn
investic pro rok 2010, jak jsme v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku obdrželi
požadavky jednotlivých odborů či náměstků. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/29/2010
Přítomno 45, pro 42, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

21. Informace o plnění realizace projektu Modernizace silniční sítě
v majetku Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. K 31. 12. 2009 byly dokončeny a uvedeny do
provozu všechny investiční akce. Byly proinvestovány cca 2 mld. Kč spolu s úvěrem
od Evropské investiční banky. V září minulého roku zastupitelstvo schválilo materiál
Silnice pro rozvoj OK na roky 2010 – 2012, kde byla naplánovaná částka
cca 3,2 mld. Kč. Zdůraznil, že peníze jsou investovány. Jestliže jsou pro firmy
zakázky, bude práce pro zaměstnance. Kvalitní komunikace jsou předpoklad pro
kvalitní dopravní obslužnost, která má v období nezaměstnanosti svůj význam.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/30/2010
Přítomno 45, pro 41, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

22. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého
kraje na rok 2010
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Ing. Tesařík: Požádal předsedu Kontrolního výboru ZOK (V-K ZOK), Ing. Šmída,
o úvodní slovo.
Ing. Šmíd: Na základě usnesení ZOK z minulého volebního období je předložen
zastupitelstvu návrh činnosti V-K ZOK na tento rok. Plán činnosti by měl předkládat
každý výbor ZOK. V-K ZOK je jediný, který usnesení zastupitelstva plní. Požádal
ROK, aby se tímto usnesením znovu zabývala, zda je potřeba v současné době
Plány činností výborů předkládat, nebo zda se dá výborům volnost a budou dělat tyto
plány dobrovolně.
Ing. Tesařík: Tímto návrhem se budou zabývat. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/31/2010
Přítomno 45, pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

23. Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2010
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Materiál obsahuje dva dotační tituly. Jeden
dotační titul je v částce 5,4 mil. Kč a je obsažen v rozpočtu. Je určena komise pro
zpracování návrhu přehledu navrhovaných příspěvků. Druhý dotační titul je v částce
5 mil. Kč. Tato částka není uvedena v rozpočtu. V 1. etapě je o desítky víc žádostí,
vykryty budou částkou 5,4 mil. Kč. To vedlo ROK k zamyšlení, zda by v letošním
roce neměla mimořádně podpořit Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) další
částkou. Jde o částku 5 mil. Kč, jejíž uvolnění pro obce už má jiný charakter. OK tyto
pomůcky nakoupí. Při výběrovém řízení se podaří získat lepší cenu, než kdyby tyto
prostředky obec nakupovala individuálně.
RNDr. Kosatík: Odhad výše přebytku je cca 70 mil. Kč. Částka 5 mil. Kč je něco
méně než 10%. Při rozhodování na konci loňského roku při rozpočtu na rok 2010
byly všechny dotační tituly kráceny, včetně krizových. JSDH neměly 6 mil. Kč jako
v minulých dvou letech , ale částku zkrácenou o těch 10% na 5,4 mil. Kč. ROK tak
učinila rok poté, co byly loňské povodně. ROK se shodla, že by v letošním roce
mohla být tato částka jednorázově vyčleněna. Rozdíl je v tom, že v částce 5,4 mil. Kč
se vyžadují pravidla, která platila již v minulých letech (50% obec, 50% dotace kraje),
v této částce 5 mil. Kč se jedná o 100% dotaci od kraje.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/ 32/2010
Přítomno 45, pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

24. Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2010 - I. etapa
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Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/33/2010
Přítomno 45, pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

25. Finanční příspěvky složkám integrovaného záchranného systému
Olomouckého kraje na rok 2010
Ing. Tesařík: V materiálu je obsaženo rozdělování krajských peněz. V rozpočtu OK
na rok 2010 bylo vyčleněno 5 mil. Kč na nespecifikovanou rezervu pro krizové řízení.
Obecně platí, že tato rezerva je určena pro případy náhlé krize, např. loňské
bleskové povodně. V loňském roce činila tato rezerva 10 mil. Kč. Když se
přestavoval rozpočet a hledali jsme peníze tak byl přijat úzus, že pro rok 2010 se
půjde na poloviční částku. Dnes je předložen návrh na částečné uvolnění těchto
prostředků, z 5 mil. Kč navrhuje ROK a BROK částky - 700 tis. Kč pro Krajské
ředitelství policie OK (KŘP OK), 1 575 tis. Kč pro HZS OK, 568 800 Kč pro KÚOK,
oddělení krizového řízení na propojení KÚ a Zdravotnické záchranné služby OK
a propojení KÚ a KŘP OK a 300 tis. Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na
mzdy a potřebné odvody. Celkový objem finančních prostředků bude v částce
3 143 800 Kč, k dočerpání zbývá částka 1 856 200 Kč.
Informoval o předání techniky, která dnes proběhla za jeho účasti. Tuto techniku OK
podpořil částkou 5 mil. Kč z rozpočtu OK 2009. Jednalo se o příspěvek na zakoupení
dvou nosičů kontejnerů, které budou předány do Přerova a do Jeseníku. Dnes
probíhá také Den Integrovaného záchranného sboru (IZS) v prostorách HZS
Olomouc.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Bc. Urbánek, DiS.: Tento materiál byl poměrně diskutovaný na jednání klubu,
zejména pak příspěvek dopravní policii, a to tyto položky – 6 ks kontrolních lehátek
a radarová technika. Jaký vliv má nákup těchto věcí na krizové řízení a na
zefektivnění práce při mimořádných událostech? Všechny dotace jsou kráceny, od
státu policie dostává velký kus rozpočtu. Domnívá se, tyto položky by si zasloužily
pozornost spíše ze strany státu.
Ing. Tesařík: V BROK jsou zastoupeny také složky IZS a diskutují se tam
i záležitosti přípravy na možnou krizovou situaci. Požadavek Policie ČR byl
projednán velmi podrobně, ten se stává ze 2 oblastí – pořádkové jednotky a
dopravní policie. Rozhodnutí přijala BROK i ROK s tím záměrem, že poskytování
těchto příspěvku nemusí zásadně souviset s odstraňováním následků krizové
situace, ale je důležitá i prevence proti vzniku této události.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/34/2010
Přítomno 45, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: V úvodu avizoval vystoupení plk. Ing. Karla Kolaříka, ředitele HZS OK.
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plk. Ing. Kolařík: Po dohodě s vedením JSDH OK vyjádřil poděkování za
dlouhodobou podporu OK, jak profesionálním, tak dobrovolným hasičům. „ Dovolte
mi, abych Vám jménem profesionálních i dobrovolných hasičů OK poděkoval za
přístup a ochotu zajištění připravenosti na krizové situace. Díky Vám byla
v uplynulých letech pořízena řada speciálního vybavení nutného k provádění
zásahů, na které se v našich rozpočtech nedostávalo finančních prostředků.
Specifické činnosti hasičů prováděné v podmínkách na místě mimořádné události
vyžadují kvalitní vybavení, bez kterého není možné tuto práci provádět na
odpovídající úrovni. Hasiči jsou většinou skromní lidé, kteří toho pro sebe moc
nepotřebují. Chtějí však mít prostředky, aby mohly pomáhat druhým. Bez zapojení
více zdrojů financí se úroveň vybavení posouvá jen velmi těžce. S potěšením mohu
konstatovat, že u nás v OK, se to především díky Vašemu pochopení a vstřícnosti
daří, čehož si velmi vážíme. Věřím, že tento trend bude pokračovat i nadále, což
bude mít bezprostřední pozitivní vliv na bezpečnost obyvatel kraje.“ Dále navázal na
slova pana hejtmana o programu dnešního dopoledne v areálu stanice HZS
v Olomouci. Došlo k předávání dvou kontejnerových nosičů, který převzali jako HZS
OK. Tuto techniku chtěli zastupitelům přiblížit. Ten, kdo bude mít zájem, má možnost
si tyto vozidla prohlédnout, popř. zodpoví dotazy, k čemu budou využita a k čemu
slouží.

26. 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/13/35/2010
Přítomno 45, pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

27.

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/13/36/2010
Přítomno 45, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

27.1. 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/13/37/2010
Přítomno 45, pro 43, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
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28.

Řešení nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Na minulém zasedání informoval o tom, co
ROK, potažmo kompetentní náměstci, mají za úkol v této záležitosti řešit. Informoval
o jednotlivých krocích, které jsou posuzovány, připravovány a realizovány. Na
minulém ZOK se obrátil na zastupitele s žádostí o náměty, jak zlepšit tento stav.
Všichni vnímají nelichotivá čísla, která vykazují úřady práce. Nepříznivé jsou také
informace, které se dozvídáme v novinách, mimo jiné je nyní velmi diskutované
téma OP Prostějov, a.s. ROK by chtěla průběžně podávat informace o projednaných
záležitostech. Veřejná správa není orgánem, který by mohl vytvářet nová pracovní
místa. Avšak má v kompetenci určitá dílčí opatření, např. v oblasti dopravní
obslužnosti, či v oblasti využití přírodního bohatství v kraji.
Ing. Horák: Materiál se zde objevuje v návaznosti na debatu, která zde proběhla na
minulém zasedání. Nezaměstnanost je rok od roku stále vyšší. Vzhledem k celkové
situaci je potřeba hledat možnosti, jak pomoci subjektům na území OK, aby
nezaměstnanost výrazněji klesala, nejen díky nyní začínajícím sezónním pracím.
Materiál obsahuje výčet různých setkání a aktivit, které vedení kraje absolvovalo.
Upozornil na jednání Tripartity, která se schází častěji než v minulých letech
a pravidelně se otázkou nezaměstnanosti zabývá. V řadě případů se také obrací
přímo na centrální orgány v Praze. Pan hejtman se také velice aktivně zasazuje
v oblasti evropských dotací. Je za celou AKČR nositelem úkolu, kdy se snaží
vyjednat s Ministerstvem zemědělství ČR, respektive s Vládou ČR vstřícnější
přealokování finančních prostředků ve prospěch malých obcí. Náš kraj má charakter
venkovský, zemědělský, tak aby i zde bylo více finančních prostředků. Chystá se
další schůzka v Jeseníku, kde se setkají se zásadními subjekty (Úřad práce,
Hospodářská komora, vedení města Jeseníku, Spolek měst a obcí Jeseníku). Bude
s nimi diskutováno na téma, co pro ně kraj může udělat. Chtějí iniciovat z jejich
strany návrhy, podněty. Odbor strategického rozvoje kraje KÚOK navrhuje v rámci
připomínkování dotačních titulů, aby bylo vždy více než doposud přihlíženo k míře
nezaměstnanosti u místa působnosti těchto žadatelů. Tento bod je možné
předkládat pravidelně k informaci.
Ing. Tesařík: Tato problematika je rozdělena na dvě části. První část je operativní
řešení, příležitosti, které přijdou a vyžadují pozornost a pomoc. Hlavní cesta není
operativa, ale strategie, jakým směrem se má OK pro svůj rozvoj vydat. Je k tomu
potřeba nejen analýza, ale také reálná skutečnost. Regionální inovační strategie OK
musí vycházet z reality. OK nestaví svou prosperitu pouze na cestovním ruchu. Je
potřeba se podívat i na podporu podnikatelských subjektů kraje. Zamyslet se, zda
bylo využito všech možností, jak tyto podnikatelské aktivity podpořit, protože
podnikatelé vytvářejí pracovní místa. Zájmem kraje je posuzovat tyto podnikatelské
záměry tak, aby neškodili životnímu prostředí. Jedná se pouze o dílčí zprávu, která
se bude na zasedání objevovat pokaždé.
Mgr. Mačák, MBA: Diskutované memorandum – zástupci Asociace krajů ČR, Vláda
ČR, Ministerstvo dopravy, České dráhy, a.s. (ČD). Média se tomuto dostatečně
nevěnují. Pokud by nebylo toto memorandum vyjednáno, tak železniční regionální
trati měly být redukovány v průměru o 12 – 20%. Regionální železnice se
stabilizovala na 10 let, což je pro OK přísun 2,5 mld. Kč. Požádal o podněty, návrhy
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a připomínky nejen co se týkají dopravní obslužnosti. Investice se oproti loňskému
zvýšily o 50 mil. Kč. Je rád, že i Tripartita se této problematice věnuje.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/13/38/2010
Přítomno 45, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

29.

Různé

Ing. Tesařík: Navázal na slova Mgr. Mačáka ohledně dopravní obslužnosti.
Upozornil na pana Jančuru. V médiích se objevuje mnoho nepřesných informací.
Pokud by chtěl někdo ze zastupitelů získat podrobnější informace na téma Dopravní
obslužnost v OK, potažmo smlouva mezi Ministerstvem dopravy ČR, Českých drah,
a. s. a OK versus nabídka pana Jančury, který hodlá jezdit v květnu demonstrativně
půjčenými vlakovými soupravami po území OK za dumpingové jízdné, nechť se
obrátí na pana náměstka Mačáka. Jedná se o mediální bublinu, která nemá
racionální opodstatnění, tedy nabídku, která by mohla být využita. Psal dopis
předsedovi správní rady ČD, Petru Žaludovi, aby se dotázal, jaké kroky hodlají ČD
provést ke zkvalitnění osobní hromadné železniční dopravy. Není možné, aby se
zástupci ČD ohrazovali tím, že nemají finanční prostředky a lidé budou v OK jezdit
tak, jak před 20 lety. Ředitel ČD je zodpovědný za to, aby odpověděl na otázku, jak
hodlá tuto situaci řešit. Krajská samospráva vešla ČD, vstříc tím, že Úřad regionální
rady nachystal pro jednání Výboru Regionální rady výzvu na podpoření nákupu
nových vlakových souprav pro ČD, které budou jezdit v OK. Výzva byla vypsána,
žádost ČD byla podána, na nejbližším jednání Výboru Regionální rady se budou
touto žádostí zabývat. Tato dotace má podpořit nákup třech elektrifikovaných
vlakových souprav. Dvě soupravy budou využity na trati Prostějov - Nezamyslice
a jedna na trati Zábřeh – Šumperk. Je potřeba dále úzce komunikovat z ČD a hledat
zlepšení podmínek. Na jedné straně se hovoří o ceně této služby, která byla dobře
vyjednána s dobrým horizontem, na straně druhé je kvalita, která je v rukách
dopravce.
Mgr. Mačák, MBA: Jedná se o dlouhodobou záležitost, kdy je s vedením ČD o této
problematice jednáno. Připomínky, náměty a podněty, které získává od občanů OK
je možno dát do dvou kategorií. Čistá, bezpečná nádraží se standardem 21. století
a nové vlakové soupravy, které by jezdily v souladu s jízdním řádem. Proběhlo
několik jednání s generálním ředitelem ČD o tom, aby část zisku šla do nových
vlakových souprav, které budou jezdit v rámci OK. Atraktivnost železniční dopravy
ve vyspělých zemích EU a celé Evropy dnes nabývá na významu. Znovu se začíná
investovat do železnic, jako velmi významné dopravy. Co se týče samotné nabídky
pana Vančury, není problém s tím, že by nemohly být výběrová řízení. Proč nejednat
o seriózní nabídce, ale pokud někdo nabízí, že začne jezdit na konci roku 2010
a úplnou regionální dopravní obslužnost by doplnil v roce 2013, kdo by do té doby
dopravní obslužnost zajišťoval? Kde by se získalo odborné personální zajištění?
Tato nabídka je nereálná. Pokud budou konkrétní dotazy, bude na ně odpovězeno.

20

Ing. Muroň: Byl požádán zaměstnanci Domova důchodců (DD) Šumperk, jehož je
OK zřizovatelem, aby informoval o dosti složité situaci. Nechce tento problém dostat
do roviny, v jakém se nedávno řešil DD Prostějov. Obdržel materiály, od petic až po
dopis pro pana hejtmana a paní náměstkyni Kubjátovou. Prosí o krátké usnesení,
které předložil v písemné podobě, aby se těmito podněty zabýval V-K ZOK a poté
podal zprávu. Poslední materiál je ze včerejšího odpoledne, kdy bylo podáno trestní
oznámení. Situace začíná být vážná a zřizovatel by se měl tímto zabývat.
Ing. Tesařík: Zřizovatel se tímto problémem již zabývá. Situace je opravdu
nepřehledná. V tuto chvíli již probíhá kontrola KÚOK. Jsme připraveni poskytnout
zastupitelstvu informaci jak se tato záležitost řeší. Neví, jestli to musí řešit V-K ZOK.
Doplnil slova Ing. Muroně. Chodí dopisy i petice, které vyjadřují nespokojenost
s rozhodnutími vedení tohoto zařízení, konkrétně těmi, která činí ředitel DD. Po řídící
stránce kontrolu řeší KÚOK. Je nutné svěřovat to V-K ZOK, nebo stačí v zápise
uložený úkol hejtmanovi, aby na příštím jednání poskytnul zprávu k tomuto bodu?
Ing. Muroň: Byl osloven jako člen ZOK, který je z města Šumperk. Slíbil, že bude na
zasedání o tomto problému informovat. Nyní je na zastupitelích, zda tento návrh
usnesení přijmou. Již se na tuto záležitost také dotazoval ředitele KÚOK. Ten jej
informoval, že úředníci již konají, tak jak jim to ukládá zákon. Jsou vázáni svými
předpisy a nemohou jít nad rámec šetření. Jsou dokumenty, které prošly podatelnou
KÚOK a nebylo na ně reagováno. Byli za ním lidé, kteří jej informovali o tom, že již
napsali petici, ale ta byla hozena pod stůl, že nemá charakter petice. Je to vyjádření
1/3 zaměstnanců, kteří jsou nespokojeni.
Ing. Tesařík: Navrhl řešení, že by byla zastupitelům poskytla informace ze šetření,
které provádějí úředníci KÚOK. O petici, která je hozena pod stůl nemá žádné
informace. Dotázal se, ze kterého data petice je a zda je to skutečně petice podle
petičního zákona, nebo jestli se jedná jen o dopis. Situace je velmi vážná a KÚ se jí
již zabývá. Zeptal se Bc. Ing. Koláře, zda by mohl doplnit podrobnější informace
týkající se kontroly.
Bc. Ing. Kolář: Petice z DD Šumperk chodí na KÚOK pravidelně již několik měsíců.
Proběhlo jedno šetření, nyní probíhá druhé. Poslední písemnosti přišly v tomto
týdnu. Na poslední poradě vedení dostala náměstkyně Kubjátová od pana hejtmana
úkol připravit odpovědi na poslední písemnosti, které přišly. Pokud se petic týče,
pokud přišla písemnost ve formě petice, tak rozhodně nebyla hozena pod stůl.
Pokud přišla, ale nesplňovala náležitosti, tak s ní bylo naloženo jako s kteroukoliv
jinou písemností, tzn. bylo na ni odpovězeno. Nemůže být pravda, že by na některou
písemnost, která prošla podatelnou nebylo odpovězeno. Vzhledem k tomu, že
písemností přišla celá řada od jednotlivců, anonymů a skupin, je možné, že na ni
bylo odpovězeno v některé další písemnosti. Z pohledu KÚOK je děláno vše proto,
aby na veškeré záležitosti v rámci kompetencí odpověděli, přičemž vrcholná
kompetence je na úrovni ROK, která vykonává funkci zřizovatele.
Ing. Tesařík: Obdržel stručný přehled doručených písemností. Slovo petice je
u jediného dokumentu z 23. 4. 2010, který je označen jako petice a je podepsán
38 zaměstnanci. Při evidenci tohoto podání bylo zjištěno, že písemnost jako petice
nesplňuje náležitosti § 44 a 45 zákona o právu petičním. Vzhledem k těmto
skutečnostem bylo podání zaevidováno oddělením kontroly kanceláře ředitele KÚOK
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jako stížnost a předáno k vyřízení odboru sociálních věcí. Podání bylo adresováno
řediteli a vedoucí odboru sociálních věcí KÚOK. Ing. Muroň navrhl hlasovat o jeho
usnesení, které předložil v písemné podobě. Podal protinávrh. O šetření
provedeném pracovníky KÚOK by zastupitele podrobně informoval. Hlasováním se
rozhodne, který z návrhů bude přijat.
Ing. Muroň: Je pro konstruktivní jednání. Navrhuje, aby se o jeho usnesení
nehlasovalo a uvidí se, jaký bude výsledek šetření.
Ing. Šmíd: V-K ZOK se touto záležitostí zabýval. Zatím byla přijata dohoda, že bude
sledována, počká se na výsledek kontroly, která probíhá. Sdělil, že se tímto K-V ZOK
bude zabývat nezávisle na dalším šetření.
Ing. Tesařík: Informoval o termínech následujících zasedání ZOK - 28. 6. 2010
14. zasedání ZOK, 24. 9. 2010 15. zasedání ZOK 10. 12. 2010 16. zasedání ZOK.
Dále uvedl blížící se významné akce: 2. 5. 2010 pietní vzpomínka vypálení obce
Javoříčko, 11. 5. 2010 setkání starostek obcí OK v hotelu Flora, 19. 5. 2010
společné jednání Rad Olomouckého a Zlínského kraje, 14. – 16. 6. 2010 návštěva
prezidenta ČR (pokud bude schválen rámcový program, 14. 6. proběhne setkání
členů ZOK s prezidentem ČR) 24. – 25. 6. 2010 jednání Rady Asociace krajů ČR

Ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje ve 13:00 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 30. 4. 2010“

V Olomouci dne: 10. 5. 2010
Zapsala: Vendula Stašková

……………………………….
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje
Ověřovatelé zápisu:
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………………………………
Ing. Pavel Sekanina
náměstek hejtmana

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

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

………………………………………
Mgr. Ivo Slavotínek
člen zastupitelstva kraje
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