Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 28. června 2010
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 28. 6. 2010
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.
Z účasti na zasedání byli omluveni: Ing. Faltýnek, M. Novotný, Bc. Petřík,
MUDr. Sumara, M. Vlčková.
Zahájení zasedání se neúčastnili: JUDr. Ing. Wisiński, Doc. MUDr. Vomáčka, Ph.D.,
MBA, (příchod v 10:04 hod.), Mgr. Papajk (10:08 hod.), I. Dvořáková (11:25 hod.).
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík. Jménem Rady
Olomouckého kraje i Zastupitelstva Olomouckého kraje pogratuloval všem
zastupitelům, kteří uspěli ve volbách do Poslanecké sněmovny.
Společně s náměstkyní Mgr. Kubjátovou předal Cenu hejtmana za práci ve prospěch
osob se zdravotním postižením za rok 2009 Mgr. Barunce Trávníčkové.

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. Niče, vedoucí
kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
ČSSD
Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr.h.c.
ODS
Ing. Pavel Sekanina
KSČM
Ing. Miroslav Marek
KDU-ČSL
Mgr. Ivo Slavotínek
Přítomno 49, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
ČSSD
Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., Dr.h.c.
ODS
Ing. Pavel Sekanina
KSČM
Ing. Miroslav Marek
KDU-ČSL
Mgr. Ivo Slavotínek
Přítomno 49, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
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K zápisům z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 4. 2010
a 28. 5. 2010 nebyly vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem
Zastupitelstva Olomouckého kraje se tedy zápisy považují za schválené.
K dotazům členů zastupitelstva vzneseným na zasedání dne 30. 4. 2010:
K bodu č. 12 „Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Olomouckém
kraji za školní rok 2008/2009“ požádal RSDr. Nekl vedení kraje, aby se zabývalo
problematikou dodatečného otevření oborů pro školní rok 2010/2011 – elektrikář
silnoproud, elektrikář slaboproud, mechanik elektronik – silnoproudá zařízení,
elektrotechnika – denní nástavbové studium pro pracoviště Střední školy
elektrotechnické – odloučené pracoviště v Přerově.
Ing. Tesařík, hejtman Olomouckého kraje, zaslal RSDr. Neklovi písemnou odpověď
dne 27. 5. 2010.
K bodu č. 22 „Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
(ZOK) na rok 2010“ uvedl Ing. Šmíd, že plán činnosti výboru by měl předkládat každý
výbor ZOK. Požádal Radu Olomouckého kraje, aby se tímto usnesením znovu
zabývala, zda je potřeba v současné době plány činnosti výborů předkládat, nebo
zda tak budou výbory činit dobrovolně.
Ing. Niče, vedoucí odboru kanceláře hejtmana zaslal odpověď e-mailem dne
7. 5. 2010. Uvedl, že od 22. 6. 2007 není v platném Jednacím řádu výborů ZOK
zakotvena povinnost předkládat plán činnosti výboru do ZOK.
Na minulém zasedání dne 28. 5. 2010 nebyly vzneseny žádné dotazy.
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. První část materiálů byla zaslána zastupitelům
poštou dne 10. 6. 2010. Jedná se o materiály - 1, 2, 3, 5, 6, 7.2., 7.3., 8, 9.1.-9.3.,
9.6., 13.1.-13.5., 14, 15, 18 – 19. Druhá část materiálů byla zaslána poštou dne
21. 6. 2010. Jedná se o materiály – 1 - nová verze programu, 4, 7.1., 7.4., 7.5.,
9.1.1., 9.2.1., 9.4., 10, 13.1.1., 13.2.1., 13.3.1., 13.4.1., 13.5.1., 16, 17, 29.1., 30, 31
a 32. Na stůl jsou předkládány materiály č. 9.5., 33 a Příloha č. 5 k bodu 3.
Z programu byly staženy materiály pod body 11 a 12.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.
2.
3.
4.

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
Delegování zástupců Olomouckého kraje na valné hromady Jeseníky - Sdružení
cestovního ruchu, Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu
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5.

Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu - zakladatelská smlouva a stanovy

6.
7.1.
7.2.
7.3.

zájmového sdružení právnických osob OK4EU
Regionální letiště Přerov a.s. - delegace na valnou hromadu
Smlouva o poskytnutí příspěvku statutárnímu městu Olomouc
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky obci Skorošice
Smlouva o spolupráci a spolufinancování projektu „Morava a Slezsko – cykloprůvodce“

7.4.
7.5.

mezi kraji Zlínským, Jihomoravským, Moravskoslezským a Olomouckým
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce obci Horní Štěpánov
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (Klub

8.
9.1.
9.1.1.
9.2.

českých turistů)
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - závěrečný účet
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny - DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím

Olomouckého kraje
9.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.

Olomouckého kraje - DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - Významné projekty Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - plnění rozpočtu k 31. 5. 2010
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - úvěrový rámec - materiál bude předložen na stůl
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - příspěvek obci Velké Losiny
Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize - poskytnutí příspěvku

11.
12.

na zateplení a výměnu oken
Generel veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji - staženo
Rekonstrukce silnice III/36621 Na Příhonech v Konici - přijetí finančního příspěvku od

13.1.
13.1.1.
13.2.
13.2.1.
13.3.
13.3.1.
13.4.
13.4.1.
13.5.
13.5.1.

města Konice - staženo
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku - DODATEK
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku - DODATEK
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku - DODATEK
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku -

14.
15.
16.

DODATEK
Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
Poskytnutí účelové dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti

17.
18.
19.

vodohospodářské infrastruktury
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v sociální oblasti
Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2010“
Projednání žádosti občanského sdružení Národní institut pro integraci osob s
omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace

20.
21.

Olomouckého kraje, o zamezení tvrdosti při porušení rozpočtové kázně
Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2010 –
vyhodnocení prvního kola žádostí
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22.

Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2010 –

23.
24.

schválení výsledků jednání hodnotící komise
Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu – roční zpráva o činnosti
Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova 2009

25.

- porušení rozpočtové kázně
Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí finanční podpory s příjemcem Zlatý Chlum a.s.– v

26.

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

27.

regionálního operačního programu
Plnění podmínek Smlouvy o realizaci grantového projektu u příjemce Církevní

28.

gymnázium Německého řádu, spol. s r. o.
Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů předkládané ke

29.
29.1.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

schválení financování
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK
Regulační poplatky ve zdravotnictví
Řešení povodňové situace v Olomouckém kraji II. etapa
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje
Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc - Hejčín - materiál bude předložen na stůl
Různé
Závěr

Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/1/2010
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

2.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/2/2010
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Chalánková: Požádala o informaci k usnesení rady č. UR/42/45/2010
Organizační záležitosti v sociální oblasti (Příloha č. 5, str. 23).
Mgr. Kubjátová: Tento materiál se týká sloučení dvou krajských příspěvkových
organizací vzdálených od sebe asi 100 m, Poradenského centra sociálních služeb
Olomouckého kraje (OK) a Střediska sociální prevence Olomouc. Středisko sociální
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prevence Olomouc má zaregistrovaných asi 6 služeb, mimo jiné také odborné
poradenství, což je jediná služba, kterou Poradenské centrum sociálních služeb OK
poskytuje. Jedná se o racionalizační opatření, ke sloučení by mělo dojít od
1. 1. 2011.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/3/2010
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

4.
Delegování zástupců Olomouckého kraje na valné hromady
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Střední Morava – Sdružení
cestovního ruchu
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Materiál obsahuje přehledný soupis jednotlivých
orgánů jak sdružení cestovního ruchu Jeseníky, tak sdružení cestovního ruchu
Střední Morava. Je zde vidět stávající složení a také návrh na změnu v zastoupení
OK. Ve sdružení cestovního ruchu Jeseníky je do správní rady navržen neuvolněný
radní Ing. Martínek za Ing. Sekaninu, do dozorčí rady Mgr. Rašťák. OK zde dosud
neměl žádného zástupce. Pokud se týká sdružení cestovního ruchu Střední Morava,
do správní rady je navržen Bc. Petřík za RNDr. Kosatíka, do dozorčí rady Mgr.
Rašťák za Ing. Horáka. Součástí materiálu je i návrh na delegaci zástupců OK na
valné hromady.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/4/2010
Přítomno 49, pro 46, proti 0, zdržel se 2, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

5.
Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu - zakladatelská smlouva
a stanovy zájmového sdružení právnických osob OK4EU
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Obsahem materiálu je další postup ve věci
zastupování OK v Bruselu, minulé zastoupení skončilo v únoru 2010. Jedná se
o založení zájmového sdružení právnických osob s názvem OK4EU. Důvodová
zpráva obsahuje zakládající členy sdružení, zakladatelskou smlouvu, stanovy
a rozložení členského příspěvku na jednotlivé členy. Dnes by se mělo schválit
personální zastoupení kraje jak na valné hromadě, tak ve správní radě.
Ing. Tesařík: Dnešní materiál je výsledkem práce řady lidí a za to jim náleží
poděkování. Mezi partnery (města Olomouc, Přerov, Jeseník, Šumperk, Prostějov,
vysoké školy, …) probíhají neustálé diskuze a zdá se, že se takto OK vydal správnou
cestou.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/5/2010
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Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

6.

Regionální letiště Přerov a.s. - delegace na valnou hromadu

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Tento týden ve středu se uskuteční v pořadí
již druhá valná hromada akciové společnosti Regionální letiště Přerov. Ke zvážení Stejně jako v případě první valné hromady je předkládán návrh, aby nominaci
zástupce OK získal pan hejtman. V případě, že by nemohl, aby náhradníkem byl
opět náměstek Mgr. Mačák, který má na starost oblast dopravy.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/6/2010
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

7.1.

Smlouva o poskytnutí příspěvku statutárnímu městu Olomouc

Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Jedná se o příspěvek statutárnímu městu
Olomouc, který řeší úhradu ztráty tržeb z důvodu začlenění dalších linek dopravců
VOJTILA TRANS s.r.o. a FTK First Transport Lines, a.s. do integrovaného
dopravního systému OK od 1. 7. 2010. Příspěvek je navržen ve výši 185.316 Kč
a řeší období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/7/2010
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

7.2.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí půjčky obci Skorošice

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Tímto materiálem se vracíme k bleskovým
povodním minulého roku, kdy jsme v srpnu 2009 na mimořádném zastupitelstvu
schválili půjčku obci Skorošice na Jesenicku na překlenutí období čekání na státní
dotaci. Následně se na nás obrátila obec s tím, že by chtěla změnit půjčku na dotaci.
OK dosud nikdy nezměnil půjčku na dotaci, proto je navržen stejný postup jako
v případě obce Javorník, kdy jsme obci na minulém zastupitelstvu prodloužili půjčku.
V tomto případě je navrženo prodloužení splatnosti do 30. 9. 2012. Doporučil
zastupitelům schválit návrh na usnesení.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/8/2010
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

7.3. Smlouva o spolupráci a spolufinancování projektu „Morava
a Slezsko – cykloprůvodce“ mezi kraji Zlínským, Jihomoravským,
Moravskoslezským a Olomouckým
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Moravské kraje od roku 2005 úzce spolupracují
při vytváření společných projektů. V roce 2005 vydaly první společný propagační
materiál s názvem „Na kole celou Moravou a Slezskem“. V roce 2009 získala
destinace Morava 1. místo v soutěži TTG Travel Awards v kategorii „Turistický
region, oblast či město, kde jste se setkali s nejlepší kvalitou přijetí“. v roce 2010
kraje pokračují ve vzájemné spolupráci v oblasti cestovního ruchu, a to v rámci
projektu „Morava a Slezsko – cykloprůvodce“. OK se na tomto projektu podílí
částkou 300 tis. Kč, stejně jako ostatní kraje. Příspěvek byl schválen již v rámci
schvalování rozpočtu 2010. Doporučil schválit předložený návrh na usnesení.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/9/2010
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

7.4.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce obci Horní Štěpánov

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Bod je podobný jako 7.1., který komentoval
Ing. Horák. V tomto případě se jedná o Dodatek č. 2 ke smlouvě s obcí Horní
Štěpánov. V důvodové zprávě je situace přesně popsána, jde o návrh posunout
o rok druhou splatnost částky, takže do konce roku 2011 by půjčka měla být
kompletně splacena.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/10/2010
Přítomno 49, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

7.5. Smlouva o poskytnutí finančního
Olomouckého kraje (Klub českých turistů)

příspěvku

z

rozpočtu

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. V rámci schváleného provozního rozpočtu
cestovního ruchu byla také schválena částka 360 tis. Kč na údržbu pěších,
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lyžařských a cyklistických značení turistických tras v OK. Spolupráce s Klubem
českých turistů probíhala i v minulých letech.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/11/2010
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

8.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - závěrečný účet

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Rozpočet OK 2009 byl v prosinci 2008
koncipován v úhrnné výši cca 4 mld. Kč. Díky dotacím, které přichází během roku, se
zvýšil přibližně o 7,5 mld. Kč, z toho 6,5 mld. Kč činily dotace na přímé náklady ve
školství. V loňském roce poprvé musela být provedena úsporná opatření. Proběhla
ve třech vlnách a celkové ušetřila v rozpočtu na provozních výdajích cca 557 mil. Kč.
Investiční akce škrtány nebyly, naopak díky povodním v roce 2009 byly zařazeny
během roku nové akce, protipovodňové a popovodňové. V důvodové zprávě jsou
také rekapitulovány všechny externí finanční zdroje, i ze smluv uzavřených dříve,
které se do rozpočtu 2009 promítly. Rada ve své kompetenci provedla 766
rozpočtových změn a všechny byly předloženy zastupitelstvu na vědomí. ZOK
schválilo ve své kompetenci 26 rozpočtových změn. OK zřizuje 173 příspěvkových
organizací (PO), z toho pouze 9 skončilo „v mínusu“ cca 4 mil. Kč, 150 organizací
naopak skončilo „v plusu“ cca 18,5 mil. Kč. Zbývajících 14 organizací skončilo
s vyrovnaným rozpočtem. Celkové hospodaření OK včetně dopadů PO skončilo
přebytkem cca 72 mil. Kč. K této částce je možné ještě přičíst 1,5 mil. Kč –
vypořádání dotací a příspěvků, které poskytl v loňském roce OK. V roce 2008 činil
přebytek 152 mil. Kč, zhruba tedy dvojnásobný, v roce 2007 dokonce 236 mil. Kč.
Hospodaření OK přezkoumalo Ministerstvo financí, závěrečnou zprávu
obsahuje Příloha č. 19. Ministerstvo konstatovalo, že hospodaření nevykazuje žádné
vážné právní problémy a zobrazuje věrným obrazem stav hospodaření OK. Příloha č.
18 pojednává o návrhu rozdělení přebytku, který je výši 72 mil. Kč + část vypořádání
dotací a příspěvků. Po odečtení účelově vázaných zdrojů, které nelze znovu
přerozdělovat, je disponibilních cca 55 mil. Kč. Je zde uveden seznam akcí v deseti
položkách, které rada doporučuje ke schválení. Namátkově uvedl:
pol. č. 3 – Správa silnic OK – navýšení provozního příspěvku (8 mil. Kč) –
částka bude použita na pořízení dvou sypačů;
pol. č. 5 – Jednotky sborů dobrovolných hasičů (5 mil Kč) – jedná se o závazek
z minulého zasedání, kdy zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s poskytnutím
mimořádných 5 mil. Kč SDH na dovybavení po loňských a letošních povodních;
pol. č. 6 – Posílení rezervy pro krizové řízení (10 mil. Kč) – díky provozním
nákladům souvisejícím s povodněmi je letošní rezerva vyčerpána. Je navrženo
ji znovu vytvořit částkou 10 mil. Kč s tím, že pokud nebude použita na řešení
krizových situací, bude postupně během roku či v závěru roku uvolněna pro
jednotlivé složky IZS jako v jiných letech;
pol. č. 7 – Investiční akce OK přecházející z roku 2009 – cekem (1,607 mil. Kč)
- slouží na dofinancování dle uvedeného přehledu jednotlivých investičních
akci;
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-

pol. č. 9 – Posílení rozpočtu na Významné projekty (20 mil. Kč) – loni byla
rozdělena částka přesahující 52 mil. Kč, v prosinci byla schválena pro letošní
rozpočet částka 26 mil. Kč a ta je již vyčerpána. Nyní je navrženo kapitolu
Významné projekty navýšit o dalších 20 mil. Kč. Dohromady by se letos jednalo
o 46 mil. Kč oproti loňským 52 mil. Kč.
pol. č. 10 – Vyšší náklady na odstraňování povodňových škod (8,4 mil. Kč).
Dohromady činí součet všech položek necelých 55 mil. Kč, které doporučuje Rada
Olomouckého kraje (ROK) ke schválení.
Závěrem sdělil, že za celých deset let byl loňský rok z hlediska rozpočtu nejtěžší
a vyjádřil naději, že nyní čekají OK již jen lepší roky.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
JUDr. Ing. Wisiński: Výbor finanční OK se na posledním zasedání touto
problematikou zabýval. Z důvodu nižší účasti členů výboru nebylo možno materiál
řádně prohlasovat, čili výrokem finančního výboru je souhlas přítomných členů
s návrhem rady.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/12/2010
Přítomno 49, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
Upravené hlasování na žádost MUDr. Chalánkové (viz bod Různé, str. 27):
Přítomno 49, pro 46, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

9.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - 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/15/13/2010
Přítomno 49, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

9.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny - DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/14/2010
Přítomno 49, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

9

9.2. 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/15/15/2010
Přítomno 49, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

9.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/16/2010
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

9.3. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2010

-

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. V bodě č. 8 Rozpočet OK 2009 - závěrečný
účet zastupitelstvo schválilo posílení kapitoly Významné projekty o 20 mil. Kč. Na
poslední straně (str. 30) je z rekapitulace patrné, že bylo v této vlně podáno 75
žádostí. Rada doporučuje poskytnout dotaci v celkové výši 16,720 mil. Kč. K čerpání
zbývá ještě 3,2 mil. Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
JUDr. Ing. Wisiński: Výbor finanční se s návrhem ztotožňuje.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/17/2010
Přítomno 49, pro 43, proti 0, zdržel se 5, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

9.4.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - plnění rozpočtu k 31. 5. 2010

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Na str. 36 matriálu je uvedeno saldo vlastních
příjmů a výdajů s plusovým znaménkem 709,531 mil. Kč. Na poslední straně je pak
uvedeno saldo celkem k 31. 5. 2010 v částce 931,164 mil. Kč. Rozpočet letošního
roku i cash flow OK se vyvíjí příznivě.
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Ing. Tesařík: Připomněl komentář RNDr. Kosatíka k závěrečnému účtu, týkající se
provedených loňských úsporných opatření. Je třeba zůstat obezřetní při čerpání
rozpočtu, proto i v letošním roce je nákladovým položkám věnována mimořádná
pozornost a rada je pravidelně informována o vývoji daňových příjmů a také
o čerpání nákladů. Jedním z posledních témat na jednání vedení kraje byl úkol
navrhnout a vytipovat komodity, které by OK mohl nakupovat prostřednictvím
elektronické aukce. Hledáme tak i vnitřní úspory v režijních nákladech, snažíme se
najít optimální objem finančních prostředků, které se budou vynakládat na oblast
čerpání mandatorních výdajů. Další způsob optimalizace nákladů by se mohl nalézt
i v záležitostech výběrových řízení na investiční akce. Toto téma je řešeno nyní i při
přípravě programového prohlášení nové vlády, a pokud dojde ke změně legislativy,
OK bude připraven na ni reagovat.
Vyzval zastupitele k dotazům.
JUDr. Ing. Wisiński: Výbor finanční doporučuje materiál v navržené podobě
schválit.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/18/2010
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

9.5.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - Úvěrový rámec

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Při projednávání rozpočtu byla schválena
částka 300 mil. Kč na možné čerpání kontokorentu, resp. revolvingu. Tento zdroj měl
být účetně použit na pokrytí případných provozních výdajů. Tato částka však bude
potřeba na financování investic, proto rada vyhlásila veřejnou obchodní soutěž na
úvěrový rámec v částce 700 mil. Kč. Bude se jednat o jednu soutěž do konce našeho
volebního období, do konce roku 2012. Původně si dokumentaci vyzvedlo 6 firem,
přihlásily se jen dvě a lepší nabídku podala Komerční banka (KB). Soutěž byla
vyhodnocena dnešního dne a i na základě doporučení konzultanta JUDr. Paclíka
bylo usneseno, že navržené podmínky KB jsou výhodné, a proto rada doporučuje
schválit tuto smlouvu o úvěrovém rámci. Zopakoval, že se jedná o úvěrový rámec až
do konce volebního mandátu a čerpání je možné v případě potřeby, ještě o půl roku
prodloužit. V letošním roce se předpokládá čerpání ve výši 300 mil. Kč, které jsou již
v rozpočtu zahrnuty.
Ing. Tesařík: Ze str. 1 důvodové zprávy zdůraznil odstavec, který říká, že finanční
zdroje budou použity na financování investičních akcí OK, které nejsou kryty
vlastními (daňovými) příjmy OK. V rámci posledního bodu bude ještě dnes
zastupitelstvo projednávat projekt s názvem Vzdělávací centrum pro slabozraké
Olomouc - Hejčín. Jedná se o investiční akci, která by měla být zahájena ještě
v tomto roce. Financování bude prostřednictvím úvěrového rámce EIB, který byl
vysoutěžen v minulém volebním období. Rada se dohodla, že menší investiční akce
budou financovány z vlastních zdrojů, odhadovaná částka je kolem 300 – 400 mil.
Kč. Velké investiční akce, jako např. centrum pro slabozraké v Hejčíně, dostavba
Slovanského gymnázia, rozvoj komunikací, dostavba nebo rekonstrukce areálu
domova pro seniory ve Chválkovicích aj., pak budou hrazeny ze zdrojů
mimorozpočtových. Jedná se o téměř dvě desítky projektů, které OK v horizontu
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příštích pěti až deseti letech neumí zafinancovat z vlastních zdrojů. Samozřejmě bylo
nutné zvážit naši dluhovou službu, možnosti a povinnosti.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/19/2010
Přítomno 49, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

9.6.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - příspěvek obci Velké Losiny

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Rada ve své kompetenci schvaluje příspěvky
do 25 tis. Kč. Pro jejich poskytování jsou schválena pravidla. Výjimky jako ty, které
jsou předloženy v dnešním materiálu, musí schválit zastupitelstvo. Výjimka je
potřeba ve dvou případech, a to, že příjemci příspěvků do 25 tis. Kč nemohou být
obce a žadatel může získat podporu maximálně v jednom roce 1x. Rada doporučuje
obci Velké Losiny výjimku schválit.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/20/2010
Přítomno 49, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

10. Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize poskytnutí příspěvku na zateplení a výměnu oken
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Na podporu a oživení ekonomiky v našem kraji,
zejména stavebnictví poskytuje OK příspěvky na zateplení a na výměnu oken
v rámci staveb na území OK pro bytové účely. Příspěvek je 15 %. Většinu příspěvků
má ve své kompetenci pouze ROK, do zastupitelstva jsou ze zákona předkládány
příspěvky nad 200 tis. Kč. V tomto materiálu se jedná o dva příspěvky. Dosud bylo
prostřednictvím tohoto programu podpořeno 451 žádostí v úhrnné výši 9.215.799 Kč
včetně žádostí dnes předložených.
Ing. Tesařík: Je to jeden z možných způsobů, jak hledat cestu ke zmírnění dopadů
hospodářské krize. Vyzval zastupitele, stejně jako již na předchozích zasedáních,
aby také předkládali své nápady a návrhy na řešení dopadů krize a rada se jimi pak
bude dále zabývat.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/21/2010
Přítomno 49, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
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13.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/22/2010
Přítomno 49, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

13.1.1.
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/23/2010
Přítomno 49, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

13.2. 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/15/24/2010
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

13.2.1.
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/25/2010
Přítomno 49, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

13.3. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/26/2010
Přítomno 49, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

13.3.1.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku - DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/27/2010
Přítomno 49, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

13.4. 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/15/28/2010
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

13.4.1.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého
majetku - DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/29/2010
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

13.5. Majetkoprávní
nemovitého majetku

záležitosti

–

14

vzájemné

bezúplatné

převody

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/30/2010
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

13.5.1.
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody
nemovitého majetku - DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/31/2010
Přítomno 49, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

14.

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Úvodní slovo přednesl Ing. Sekanina. Dodatky jsou předkládány z důvodů změny
názvu a sídla školy a ve vymezení své hlavní a doplňkové činnosti ve zřizovací
listině. Je to nutné v případech úspěšných měkkých projektů škol nebo k využití
produktivity práce žáků či studentů pro některé činnosti v rámci praktického výcviku.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/32/2010
Přítomno 49, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

15. Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedná se o tradiční materiál, krajské finanční
příspěvky směřují k obnově, výchově lesních porostů a k použití šetrné technologie
při hospodaření v lesích. V rozpočtu byla vyčleněna částka 13,5 mil. Kč. V březnu
byla předložena první část, dnes je předkládána část druhá. Příloha č. 2 obsahuje
návrh poskytnutí příspěvku 47 subjektům v celkové výši 8,5 mil. Kč. Jedná se
o příspěvky, které spadají do kompetence zastupitelstva, tzn. FO nebo PO s částkou
nad 200 tis. Kč. Žádosti se týkají obcí, případně PO zřizovaných obcemi. V závěru
důvodové zprávy je sdělení, že se již blížíme k úplnému vyčerpání vyčleněné částky.
V případě příznivého vývoje letošního rozpočtu v oblasti příjmů je možné, že částka
bude ještě navýšena.
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Chalánková: Informovala, že existují další požadavky na tento dotační titul ve
výši 2 mil. Kč a dokonce roku přibudou určitě další. Ing. Horák již sdělil, že další
podpora bude snad možná.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/33/2010
Přítomno 49, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.

16. Poskytnutí účelové dotace obcím na řešení mimořádné situace
v oblasti vodohospodářské infrastruktury
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedná se o pravidelně opakující problematiku.
ROK v návrhu upřednostňovala řešení havarijních situací v oblasti zásobování pitnou
vodou. Zkoumala také míru zanedbávané údržby a vytváření vlastních finančních
zdrojů na opravy. Ve dvou případech doporučila žádosti nevyhovět.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/34/2010
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík: Upozornil, že omylem hlasoval špatně. Tento návrh usnesení
podporuje.
Upravené hlasování:
Přítomno 49, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
Na str. 7 důvodové zprávy byla provedena technická oprava – č. usnesení UR/42/38/2010 bylo
změněno na UR/42/39/2010.

17.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace v sociální oblasti

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Jedná se pouze o technickou záležitost.
Jde o změnu názvu příspěvkové organizace z „Dětské centrum – ústav sociální péče
pro mládež Vikýřovice“ na „Duha – centrum sociálních služeb Vikýřovice“.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/35/2010
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.
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18. Dotační program „Podpora
začleňování pro rok 2010“

aktivit

zaměřených

na

sociální

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Jedná se o dotační program Podpora
aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2010. Oblast podpory byla
rozčleněna do tří kategorií. Tabulka s rozdělenými částkami v jednotlivých oblastech
je předložena v důvodové zprávě.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/36/2010
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

19. Projednání žádosti občanského sdružení Národní institut pro
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České
republiky, Krajská organizace Olomouckého kraje, o zamezení tvrdosti
při porušení rozpočtové kázně
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Jedná se o materiál, kdy rada doporučuje
zamezit tvrdosti při porušení rozpočtové kázně organizace Národní institut pro
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky.
Organizace obdržela od OK příspěvek ve výši 100 tis. Kč, vyúčtování na částku
28,5 tis. Kč dodali po termínu. Podrobnosti jsou popsány v důvodové zprávě.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/37/2010
Přítomno 49, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

20. Změna zřizovací
zdravotnictví

listiny

příspěvkových

organizací

v

oblasti

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Obsahem materiálu je změna zřizovacích
listin Odborného léčebného ústavu Paseka a Odborného léčebného ústavu
neurologicko-geriatrického Moravský Beroun. Jedná se o rozšíření hlavní činnosti
v intencích důvodové zprávy.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/38/2010
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

21. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro
rok 2010 – vyhodnocení prvního kola žádostí
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Na rok 2010 je v tomto dotačním titulu
vyčleněna částka 3,6 mil. Kč. Žadatelé mohou žádat v souladu s pravidly dotačního
programu ve dvou termínech, do konce března a do konce července. V tomto
materiálu je předkládáno vyhodnocení prvního kola. Celkem bylo přijato 6 žádostí,
doporučený postup je uveden v Příloze č. 1.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/39/2010
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

22. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové
prevence pro rok 2010 – schválení výsledků jednání hodnotící komise
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Materiál je poměrně obsáhlý, největší částí
jeho obsahu je Analýza stavu drogové scény OK. Na rok 2009 byla v rozpočtu
vyčleněna částka 2,7 mil. Kč, pro rok 2010 2,51 mil. Kč. V loňském roce byla
rozdělena částka 2,6 mil. Kč, zbývajících 100 tis. Kč plus dalších 50 tis. Kč bylo
použito právě na zpracování analýzy, která je obsahem Přílohy č. 1. Podpořeno bylo
15 žádostí v částce 2,51 mil. Kč. Tabulka s rozdělením je uvedena na poslední
straně předkládaného materiálu.
Ing. Tesařík: Poděkoval za zpracovanou analýzu, která obsahuje řadu varujících
informací. Touto problematikou je potřeba se zabývat nejen ve vzdálené
budoucnosti, ale především v realitě každého dne, protože drogy jsou začátkem
páchání trestné činnosti.
Vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: Analýza je velmi zajímavá, obsáhlá a obsahuje spousty důležitých
informací. Peníze, vynaložené na její zpracování, byly využity účelně. Vznesl dotaz,
zda se někdo bude zabývat návrhy opatření, které jsou uvedeny na str. 9. Dále
požádal, jestli je možné obdržet vyhodnocení jednotlivých projektů, jestli existuje
jejich vyhodnocení v přehledné tabulce, např. kritéria, celkové hodnocení, … Rád by
si udělal představu o tom, podle jakých kritérií se projekty hodnotily, jaké byly
výsledky hodnocení. V materiálu tyto informace nejsou.
Ing. Tesařík: Se závěry uvedenými v analýze se samozřejmě bude pracovat. Na
úrovni kompetence kraje je to především záležitost přípravy rozpočtu na příští rok,
finanční zdroje se určitě budou hledat.
MUDr. Fischer: Kraj se samozřejmě opatřeními bude zabývat, při podrobném
nastudování je možné přijít i na zajímavé vztahy mezi drogovou scénou
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v jednotlivých krajích a vynaloženými finančními prostředky. Na druhou stranu jsou
do těchto prostředků zahrnuty i částky třeba na protialkoholní záchytné stanice.
Doc. MUDr. Vomáčka, Ph.D., MBA byl předsedou komise, proto může poskytnout
podrobné informace k vlastnímu výběru.
Doc. MUDr. Vomáčka, Ph.D., MBA: Sdělil, že ve Výboru pro zdravotnictví byl
zástupcem za klub KSČM vybrán do komise MUDr. Sumara. Všechny žádosti byly
podrobně prostudovány, vycházelo se i ze zkušeností odborníků z praxe nebo
z krajského úřadu. Bedlivě se zkoumala i minulost, činnost organizací, délka
existence atd. Byla samozřejmě stanovena i další odborná kritéria. Domnívá se, že
finanční prostředky byly rozděleny spravedlivě a nebyl podpořen žádný nový projekt.
Jeden nový program byl spojen s univerzitou v Brně, olomoucká univerzita však má
určitě také vhodné odborníky, kteří by byli schopni se na tomto projektu spolupodílet.
Oproti minulosti byla posílena komise o dalšího zastupitele, čili ten přehled o tom, jak
jsme vybírali, by měl být dostatečný.
Ing. Tesařík: Avizoval, že po projednání tohoto bodu bude vyhlášena přestávka,
pokud by měl Ing. Marek ještě nějaký dotaz na předsedu komise, případně na své
kolegy, tak si je může během přestávky vyjasnit.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/40/2010
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

Ing. Tesařík vyhlásil přestávku, která trvala od 11:39 do 11:51 hod.

23.

Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu – roční zpráva o činnosti

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Jedná se o poslední zprávu Zastoupení OK
v Bruselu ještě s firmou SEVEN PARTNERS. Na případné dotazy je připravena
odpovědět vedoucí odboru strategického rozvoje Ing. Pruknerová. Usnesení je
pouze jednobodové, zastupitelstvo bere zprávu zastoupení na vědomí.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/41/2010
Přítomno 50, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 7. Návrh byl přijat.

24. Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu
obnovy venkova 2009 - porušení rozpočtové kázně
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. V loňském roce jsme poskytli dotaci obci Huzová
z Programu obnovy venkova ve výši 500 tis. Kč na realizaci projektu s názvem
„Integrace Mateřské školy Huzová do budovy Základní školy Huzová“. Příjemce
dotace – obec, měla ukončit projekt 25. 8. 2009. Při kontrole bylo zjištěno, že jedna
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z faktur, která byla vystavena 24. 8. 2009, byla uhrazena až 7. 9. 2009, tj. 13 dnů po
termínu uvedeném ve smlouvě. Akce byla zrealizovaná v pořádku, všechny
náležitosti smlouvy byly naplněny, proto rada doporučuje prominout odvod ve výši
328.537 Kč a prominout placení penále.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/42/2010
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

25. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí finanční podpory s příjemcem
Zlatý Chlum a.s. – v likvidaci
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Dotace byla poskytnuta na propagaci hotelu
Zlatý Chlum, podíl EU činil 219 171,- Kč, podíl Olomouckého kraje 87 669,55 Kč. Dle
pravidel SROP a dle Smlouvy přechází akce po ukončení období realizace do tzv.
období udržitelnosti, které u předmětného projektu končí dne 2. 3. 2012. V rámci
celého období udržitelnosti se příjemce ve Smlouvě zavázal mimo jiné k plnění tzv.
vedlejších monitorovacích ukazatelů akce, kterými jsou „Nárůst obratu podniku“
a „Zvýšení počtu návštěvníků – důsledek akce“. Zástupce příjemce však informoval
Olomoucký kraj o vstupu příjemce do likvidace. Důvodová zpráva obsahuje v části I.
dvě varianty možného řešení vrácení příspěvku, varianta A počítá s navrácením celé
poskytnuté částky (podíl OK a podíl ministerstva), varianta B počítá s vrácením
pouze podílu ministerstva, který bude muset být vrácen do státního rozpočtu. V části
II. důvodové zprávy je uvedeno, že nebyly plněny vedlejší monitorovací ukazatele
jako např. Zvýšení počtu návštěvníků jako důsledek propagace akce. Za neplnění
ukazatelů umožňuje smlouva požadovat uhrazení penále, které rada doporučuje
prominout. Návrh usnesení obsahuje variantu A, aby příjemce vrátil obě částky
a variantu D, aby nebylo předepsáno penále.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/43/2010
Přítomno 50, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

26. Plnění podmínek Smluv o poskytnutí finanční podpory na akce
v rámci Společného regionálního operačního programu
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/44/2010
Přítomno 50, pro 50, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
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27. Plnění podmínek Smlouvy o realizaci grantového
u příjemce Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r. o.

projektu

Úvodní slovo přednesl Ing. Sekanina. Jedná se o obdobnou záležitost jako
v předchozím bodě s tím, že se jedná o tzv. měkké projekty, vzdělávací projekty,
realizované v první vlně. Návrh rady se přiklání k nejmírnější variantě z toho důvodu,
že samotná škola neměla příliš zkušeností s projekty, jako žádná z institucí v první
vlně. Dostačujícím postihem je, že 1,100 mil. Kč škola již musela uhradit z vlastních
prostředků, aby projekt nemusela rušit a mohla ho dotáhnout do konce. Řídící orgán
odvod finančních prostředků nepožaduje.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/45/2010
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 2, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

28. Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů
předkládané ke schválení financování
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. OK podává žádosti do různých dotačních titulů,
a proto je potřeba poskytovatelům dokladovat, že OK má dostatek finančních
prostředků na spolufinancování. Tabulka č. 1 obsahuje celkem 34 projektů, které OK
předkládá do různých dotačních titulů, včetně informace o podílech OK a způsob
financování (úvěr EIB - 174 mil. Kč, rozpočtu OK - 5 mil. Kč). Celkové projektové
náklady jsou více než 0,5 mld. Kč. Druhá část důvodové zprávy hovoří o záměru, aby
realizace projektů, které OK uplatňuje v rámci 18. výzvy ROP Střední Morava, byla
schválena tzv. ve veřejném zájmu. Týká se to především komunikací, u kterých je
problematické vyhodnocení socioekonomické efektivity, tzn., jsou pro malé množství
lidí. Ukazatel socioekonomické efektivity tak nebude tím nejdůležitějším při
hodnocení žádosti.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/46/2010
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

29.

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/15/47/2010
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

21

29.1. 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/15/48/2010
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

30.

Regulační poplatky ve zdravotnictví

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Zastupitelstvo v lednu 2009 schválilo proplácení
regulačních poplatků v krajských zdravotnických zařízeních. Tato problematika byla
zahrnuta i v koaliční smlouvě a zapracována do Programového prohlášení rady. OK
obdržel stanovisko Evropské komise, která sdělila, že systém proplácení regulačních
poplatků ze strany krajů je diskriminační a uvedené opatření zakládá nedovolenou
veřejnou podporu. Evropská komise navrhla dvě možná řešení problému, a to hradit
poplatky všem občanům kraje ve všech zdravotnických zařízeních nebo proplácení
zastavit. Globální zrušení hrazení poplatků je především na Poslanecké sněmovně
(PS), to se však v minulém volebním období nepodařilo a díky zvolení PS ve složení,
v jakém je, ani nepodaří. Proto se koalice dohodla, že využije druhé řešení, tj.
ukončení proplácení regulačních poplatků k 30. 6. 2010.
MUDr. Fischer: Na str. 1 důvodové zprávy je shrnutí za rok 2009. Pacientům byly
darovány peněžní částky v souvislosti s regulačními poplatky ve výši 36,3 mil. Kč. Za
rok 2010 byly zatím schváleny dary v celkové výši 5,3 mil. Kč. V tuto chvíli nelze
přesně říct, jaká bude celková částka. Žadatelé mají 2 měsíce na to, aby poslali účty.
Následně ještě probíhá kontrola dokladů a žádosti se vrací na doplnění údajů.
V případě ukončení proplácení k 30. 6. 2010, budou ještě během srpna docházet
žádosti. Přesná částka bude tedy známa až ke konci září.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Bc. Urbánek: Vystoupil za klub KSČM a nepřítomného MUDr. Sumaru. Připomněl
lednovou diskuzi ke stejné problematice, kdy MUDr. Sumara sdělil, že nastavené
proplácení regulačních poplatků nepovažuje právě za šťastné s ohledem na občany,
kteří bydlí v lokalitách, kde není krajské zdravotnické zařízení a nebudou jim
regulační poplatky propláceny. Také byla zmíněna informace, kolik by stálo plošné
sanování poplatků a že celková částka by byla pro krajský rozpočet neúnosná. Byla
navržena možnost proplácení pouze jednoho poplatku. Vhledem k tomu, že byl ale
dohodnut jednotný postup pro všechny kraje, tak se všichni upínali k volbám
a k tomu, že budou regulační poplatky zrušeny. Pokud by tenkrát byla zvolena trochu
jiná varianta, tak jsme se možná nemuseli dostat do rozporu s nálezem Evropské
komise.
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Ing. Tesařík: Doplnil informaci, že v letošním roce bylo na regulační poplatky
vyčleněno 20 mil. Kč a MUDr. Fischer sdělil, že dosud bylo proplaceno 5,3 mil. Kč.
Nevyužité finanční prostředky budou využity na protipovodňová opatření, v sociální
oblasti, ve zdravotnictví.
Dr. Černý: Ve druhém odstavci důvodové zprávy je řeč o krajské koalici,
o programovém prohlášení. Byly podniknuty již nějaké kroky, které by vedly
k revokaci části programového prohlášení, případně ustanovení jiných programových
priorit pro koalici?
Ing. Tesařík: Je již podepsán dodatek koaliční smlouvy ve smyslu vypuštění této
věty.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/49/2010
Přítomno 50, pro 44, proti 2, zdržel se 4, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

31.

Řešení povodňové situace v Olomouckém kraji II. etapa

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Informoval, že se v průběhu zasedání přihlásil
do diskuze Jiří Hanečka, zástupce občanského sdružení Povodňová ochrana
Morava. Navrhl hlasovat o vystoupení v délce 5 minut.
Hlasování o vystoupení p. Hanečky v délce 5 min.:
Přítomno 50, pro 35, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 15. Návrh byl přijat.
Jiří Hanečka: Občanské sdružení Povodňová ochrana Morava vzniklo v Troubkách
po povodních, které byly přibližně před měsícem. Sdružení má za úkol vzkřísit
veškeré plány na budování povodňové ochrany na povodí Bečvy a Moravy. Vznesl
dotaz k údajné řídící radě projektu Bečva – Teplice – suchá nádrž. Požádal, zda by
její činnost nemohla být opět obnovena. Dále požádal o poskytnutí finančního
příspěvku pro občanské sdružení na jeho činnost, která směřuje do oblasti
koordinace a pomoci při budování protipovodňových opatření. Zmínil bod č. 8
„Olomoucké výzvy“, který nabádá ke stanovení pravidelné údržby vodních toků.
Jedná se o základní problém, který občanské sdružení řeší. Kontaktovali Povodí
Moravy a Zemědělskou vodohospodářskou správu v Přerově a nabídli jim možnost
spolupráce. Požádal o stanovení vyslance, který by se mohl zabývat povodňovou
ochranou na Moravě, koordinoval by veškeré vztahy nejen ke státním podnikům, ale
především k obcím a občanům. Poprosil o kontakt na některého z odpovědných
zastupitelů OK, se kterým by mohla být navázána spolupráce.
Ing. Tesařík: Poděkoval p. Hanečkovi za vystoupení a všem, kdo jsou v nějakém
sdružení a projevili svůj občanský zájem o protipovodňovou tématiku. Pana Hanečku
požádal, aby své požadavky zaslal hejtmanovi jménem občanského sdružení
v písemné podobě. Sdělil, že koordinovat činnost krajské samosprávy, místních
samospráv, činnost státních orgánů prostřednictvím občanského sdružení je dobrá
myšlenka, ale hůře splnitelná. Olomoucká výzva je výzvou moravských hejtmanů,
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která je určena jak vládě ČR, tak jednotlivým představitelům politických stran v PS.
Výzva obsahuje 9 bodů, které směřují především k tomu, aby činnost v rámci
budování protipovodňových opatření nebyla činností, která se realizuje pouze 14 dní
po povodních, ale dostala systematické základy budování protipovodňových
opatření. Dále zmínil, že jmenování zástupce OK jako člena sdružení není vhodné,
protože přistoupení zástupce jakékoliv instituce nebo politické strany může být spíše
na škodu a instituce už nebude mít charakter občanského sdružení. Informoval, že
tento týden proběhne k problematice povodní setkání starostů obcí kolem Bečvy,
ORP Přerov, Hranic a budou hledat nové možné postupy a řešení. Je důležité, aby
všichni – kraje, obce, občanská sdružení dohodli, postupovali stejně a prosazovali
shodné požadavky. Prezident republiky se při návštěvě OK setkal mimo jiné i se
starosty ORP, které byly postiženy povodní. Názor pana prezidenta v první větě byl,
naučme se žít s přírodou, zkusme vyčistit toky, nesnažme se je napřimovat
a zkusme jim dát šanci přirozeného rozlivu v oblasti. Diskutován byl i záměr výstavby
poldru v Teplicích. Pokud budou mít obce na horním toku hráze a rozšířená koryta,
voda po směru toku poteče rychleji a problémy nastanou v dolní části řeky. Vyjádřil
přání, aby protipovodňová problematika nebyla politickým tématem a díky
Olomoucké výzvě se do ní aktivně zapojily i státní orgány v Praze.
Ing. Pořízka: Sdělil, že je starostou obce, která byla postižena v letošním roce
povodněmi. Obec 2x vyplavila řeka Bečva, 2x potok, který protéká zastavěným
územím obce a 6x byla postižena výraznými přívalovými dešti a bouřkami. Úklidové
práce a odstraňování následků ještě ani zdaleka nekončí. Povodně vždycky začínají
na horních tocích, a proto je nejdůležitější, aby se správci toků o řeky starali. Deset
let, co je starostou obce, se snaží na Povodí Moravy prosazovat tuto prioritu, ovšem
bez úspěchu. V médiích se mluví především o velkých protipovodňových opatřeních.
Vznesl dotaz na Ing. Horáka ohledně špatného zemědělského hospodaření, které
negativně ovlivňuje situaci při povodních. Tuto otázku v žádných mediích ani
odborných diskuzích nezaznamenal. Zemědělci by se měli řídit zemědělským
zákonem, pobírají značné miliardy dotačních titulů, které jsou také podmíněny
určitými opatřeními. Nicméně ta opatření a realizace nejsou nikde vidět.
Ing. Horák: Co se týká protipovodňových opatření, povinný a odpovědný je správce
toku, tedy Povodí Moravy. Nicméně OK si je vědom určité míry nutnosti koordinace
v těchto záležitostech a je připraven být nápomocen Povodí Moravy. Původní návrh
stavby poldru v Teplicích byl třikrát větší, než je současná podoba. Důvodem
zmenšení projektu jsou permanentní petice a neochota lidí, žijících na tomto
v území, aby zde takto velký poldr byl. Projekt je nyní na třetině a negativní
stanoviska jsou i nadále. Věří, že po letošních povodních obce vydávající negativní
usnesení změní svůj názor a budou souhlasit s výstavbou poldru. Za nedlouhou
dobu jsou však komunální volby a zkušenost je taková, že nové vedení původní
usnesení může zrušit, a v tom případě bychom byli opět na začátku. Na obranu
Povodí Moravy sdělil, že se snaží o realizaci, mají i finanční prostředky, ale
z uvedených důvodů nejsou schopni připravit samotnou stavbu v terénu. Je to pro
ně, jako pro státní instituci, velmi složitá situace. K otázce opatření blízkým přírodě
sdělil, že jsou kladně přijímána, ale je složité je uplatnit v zastavěném území.
Například na řece Bečvě, která je nejvíce regulovaná, se budou obtížně hledat nové
meandry, které zpomalí rychlost a objem vody v krajině. Proto se jeví jako jediné
možné řešení výstavby zařízení, které zadrží v území vodu tak, aby nepáchala
škody. Co se týká zemědělského působení nebo způsobu využívání zemědělské
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půdy, víme, že řada políček měla rozhodně lepší retenční schopnost než jeden velký
lán, který ještě navíc není vhodně obhospodařován. Různé typy plodin mají rozdílné
schopnosti splavnosti. Kraj se snaží komunikovat v těchto záležitostech s legislativně
nadřízenými složkami, protože opatření kraje nejsou dostačující. Například v případě
Plumlovské přehrady je pokus o vytvoření regulačního plánu, jeho příprava však není
jednoduchá. Příspěvky občanským sdružením jsou pravidelně vypláceny dle
dotačních titulů kraje. Je vděčný, za každý pozitivní záměr, protože jak běží dny
a týdny od konkrétní povodně, zájem a ochota lidí ustoupit od svých požadavků, ať
majetkových nebo ke snížení komfortu v bydlení, klesá.
Ing. Tesařík: V zásadách územního rozvoje OK jsou uvedena velká protipovodňová
opatření, ale jejich realizátorem je stát. Proto byla sestavena Olomoucká výzva,
jejímž prvním bodem je najít legislativní způsob k provedení stavby a dořešení
majetkoprávních vztahů. V dalším z bodů je, aby ve státním rozpočtu v kapitole
Ministerstva zemědělství byly vyčleněny peníze na tuto problematiku.
V krátkosti okomentoval důvodovou zprávu. Kraj dostal v rámci druhé tranše na
základě žádosti ve výši 10 mil. Kč, 5 mil. Kč. V návrhu důvodové zprávy je rozdělení
příspěvků obcím, podle ORP Přerov, ORP Hranice a část finančních prostředků je
vyčleněna i pro Správu silnic OK. Rozpočtová změna je již schválena, během tohoto
týdne by měly být finanční prostředky obcím odeslány.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/50/2010
Přítomno 50, pro 49, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

32.

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Jedná se o Agenturu rozvojové
a humanitární pomoci OK, která vznikla v roce 2004 a zakladateli jsou Univerzita
Palackého v Olomouci a OK. Vzhledem k tomu, že za dobu trvání vznikla potřeba ve
snížení počtu členů dozorčí rady ze 7 na 5, je třeba změnit zakladatelskou smlouvu
a opravit v ní počty členů. V důvodové zprávě jsou také napsány návrhy na
personální změny jak za OK, tak za Univerzitu Palackého v Olomouci.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/51/2010
Přítomno 50, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

33.

Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc - Hejčín

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Materiál byl předložen na stůl. Vzdělávací
centrum pro slabozraké je plánováno vystavět naproti gymnáziu v Hejčíně. Jedná se
o jednu z priorit uvedenou v programovém prohlášení. Projekt reaguje na situaci, kdy
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stávající zařízení, které je umístěno v Litovli, je dlouhodobě ve špatném technickém
stavu. Danou problematiku dlouhodobě sleduje Ing. Sekanina, který byl i strůjcem
myšlenky, aby se centrum přesunulo do Hejčína, kde by umožňovalo v podstatně
lepších podmínkách nejen základní výuku, ale také částečné ubytování. Objekt bude
vybaven výdejnou stravy, technickými prostorami, garážemi, tělocvičnou. Projekt byl
v minulosti rozčleněn na dvě etapy. Z důvodů finančních úspor bude z druhé etapy
zrealizována pouze výstavba tělocvičny. V průběhu let nebyl nalezen žádný vhodný
dotační titul na tento projekt a vzhledem k tomu, že oddalováním se akce prodražuje,
rada ji doporučuje zařadit plánu investic roku 2010. Předpokládané rozpočtové
náklady jsou odhadovány na 250 mil. Kč (první etapa 227 mil. Kč + tělocvična
z druhé etapy). Na přípravu projektu již byly vynaloženy finanční prostředky ve výši
cca 11 mil. Kč. Rada navrhuje financovat tuto akci prostřednictvím úvěrového rámce
z EIB, souhlas EIB byl již předjednán.
Požádal RNDr. Kosatíka, aby v krátkosti informoval o zadlužování kraje. Získané
finanční prostředky by byly čerpány v tomto volebním období, ale splácení by bylo
rozloženo v delším časovém horizontu. Téma zadlužování je v posledním roce velmi
rozšířené nejen v médiích, ale i mezi politickými stranami. Navržené čerpání
mimorozpočtových zdrojů bude sloužit výhradně na investiční akce. Jestli si to OK
může dovolit, okomentuje RNDr. Kosatík a sdělí, jak na tom jsme s dluhovou
službou.
RNDr. Kosatík: Na příští zasedání zastupitelstva bude předložen rozpočtový výhled,
kde budou vidět všechna čísla včetně grafů v delším časovém úseku. Jak již bylo
zmíněno, dlouho jsme prověřovali, zda na tuto investiční akci lze získat nějakou
evropskou či jinou dotaci. Po několikaletém úsilí nezbývá než konstatovat, že nelze.
Nejlevnějším finančním zdrojem byl shledán úvěr z EIB, které se projekt líbí, protože
se jedná o velký projekt směřující do oblasti sociálně – školsko - zdravotní.
Připomněl, že úvěrový rámec z EIB byl schválen zastupitelstvem 22. 6. 2007 ve výši
3 mld. Kč. K dnešnímu dni je stav, po odečtení 250 mil. Kč na tuto školu,
1,35 mld. Kč nevyčerpaných, čili téměř polovina a po třech letech. V letošním
rozpočtu jsou schváleny investice asi za 850 mil. Kč, což je o 50 mil. Kč více než
loni. Pouze na částku 300 mil. Kč si kraj bere úvěr (úvěrový rámec KB ve výši
700 mil. Kč). Větší část investic bude hrazena z vlastních zdrojů. Nejedná se
o zadlužování na úkor budoucnosti nebo provozních výdajů, které by generovaly
další provozní výdaje. Jedná se pouze o investiční akce. Pokud se týká evropských
dotací, ty již nikdy nebudou nastaveny pro ČR ve stejném rozsahu, jako v tomto
plánovacím období. EIB se také určitě přesune se svými nejlepšími zdroji jiným
směrem, na jihovýchod, směrem k novým členským zemím EU. Je proto vhodné
a rozumné těchto zdrojů využít.
Ing. Tesařík: Pro letošní rok je v plánu vysoutěžit dodavatele a pokud to bude
možné, tak i zahájit stavbu.
Vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Chalánková: Sdělila, že s tímto projektem byla také seznámena zároveň
s Ing. Sekaninou. Řešili to na pomezí oblasti školství a oblasti sociální. Vyjádřila
souhlas s tímto záměrem.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/15/52/2010
Přítomno 50, pro 47, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
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34.

Různé

MUDr. Chalánková: Požádala o změnu svého hlasování k bodu č. 8 z „pro“ na
„zdržel se“. Na celkový výsledek hlasování nemá tato změna žádný vliv.
Ing. Tesařík: Bod č. 8 byl Rozpočet OK 2009 – závěrečný účet, bude to uvedeno
v zápise.
Bc. Urbánek: Upozornil, že se setkal s určitým novinářským nešvarem, možná
neznalostí. V poslední době si všiml, že se v novinách objevují články o akcích nebo
dotačních záměrech (např. dotace Českému klubu turistů na přeznačkování tras,
zrušení proplácení poplatků ve zdravotnictví) ve smyslu, že již bylo o těchto věcech
rozhodnuto, a to před samotným zasedáním zastupitelstva. Občany to mate a navíc
i vrhá stín na práci zastupitelstva. Vytváří to dojem, že zastupitelstvo funguje jen do
počtu.
Ing. Tesařík: Členové rady na tiskových konferencích u bodů, které patří do
kompetence zastupitelstva, vždy říkají, že se jedná pouze o rozhodnutí rady
a konečné finále je v zastupitelstvu.
RNDr. Kosatík: Vyjádřil, že se jedná o nelehce řešitelné téma. Je důležité, že
zastupitelé nemají pocit, že by se k nim členové rady chovali bez úcty a bez
respektu. O spoustě důležitých věcí rozhoduje právě zastupitelstvo. Jednání rady je
neveřejné, ale v zájmu veřejnosti je mít potřebné informace, proto se po každé
schůzi rady pořádají tiskové konference. Veřejnost tak má šanci a prostor o věcech
přemýšlet a diskutovat ještě před definitivním rozhodnutím zastupitelstva. V případě,
že by se jednání rady svolávala brzy ráno, těsně před jednáním zastupitelstva, ani
zastupitelé by pak neměli čas materiály řádně prostudovat. Vyjádřil názor, že řada
médií poskytuje informace korektně, rozlišují jednání rady, zastupitelstva
a zastupitelstvo je vnímáno jako rozhodující orgán.

Ing. Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 13:08 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 28. 6. 2010“

V Olomouci dne: 8. 7. 2010
Zapsala: Veronika Gavendová

……………………………….
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