Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 24. září 2010
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 24. 9. 2010
v 10:00 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 39 členů zastupitelstva kraje,
16 členů bylo nepřítomno.
Z účasti na zasedání byli omluveni: PaedDr. Crhonek, Dr. Černý, Ing. Faltýnek,
MUDr. Fischer, Ing. Horák, Ing. Kapoun, MBA, Ing. Kopečný, Mgr. Kubjátová,
Prof. PhDr. Mezihorák, CSc., Dr.h.c., RSDr. Nekl, M. Novotný, Mgr. Papajk,
Mgr. Pavličíková, Ing. Pořízka, Ing. Sekanina, M. Vašíčková.
Zahájení zasedání se neúčastnil Mgr. Slavotínek (příchod v 10:10 hod.).
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík

1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Tesařík zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku Svatavu
Grygarovou, hlasovací zařízení obsluhuje a hlasování spouští Ing. Niče, vedoucí
kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
ČSSD
Mgr. Svatopluk Ščudlík
ODS
Mgr. Petr Polášek
KSČM
Ing. Miroslav Marek
KDU-ČSL
František Kubíček
Přítomno 38, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
ČSSD
Mgr. Svatopluk Ščudlík
ODS
Mgr. Petr Polášek
KSČM
Ing. Miroslav Marek
KDU-ČSL
František Kubíček
Přítomno 38, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 28. 6. 2010 nebyly
vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva Olomouckého
kraje se tedy zápis považuje za schválený.
Dotazy vznesené na zasedání dne 28. 6. 2010 byly zodpovězeny přímo během
jednání, žádné písemné odpovědi nebyly požadovány.
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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 8. 9. 2010. Další část materiálů, projednaná na jednání rady 16. 9. 2010,
byla zastupitelům zaslána e-mailem dne 20. 9. 2010. V tištěné podobě jsou tyto
materiály předkládány na stůl včetně nové verze programu.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.
2.
3.
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.3.
4.4.

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
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny - DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - Významné projekty Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - žádosti obcí Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím

Olomouckého kraje
4.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
4.5.
4.6.

Olomouckého kraje – DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - plnění rozpočtu k 31. 8. 2010
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na

4.7.
5.
6.

poskytování sociálních služeb
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - příspěvek obci Štěpánov
Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2011 – 2012
Žádost o navýšení finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty v dopravní

7.

obslužnosti na rok 2010 dopravce Veolia Transport Morava a.s.
Dodatek č. 8 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
10.

organizace
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
Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem
Podpora profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů v Olomouckém kraji

11.
12.

v roce 2010
Příspěvek Olomouckého kraje na zajištění oslav státních svátků
Dotace z Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce

13.

2010
Žádost městyse Náměšť na Hané o prominutí povinnosti vrátit nevyčerpanou část

14.

poskytnuté dotace
Poskytnutí účelové dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti
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15.

vodohospodářské infrastruktury
Poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na spolufinancování akcí

16.

zařazených do programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

17.

(aktualizované vydání 2010)
Záměr převodu zřizovatelských funkcí Olomouckého kraje k příspěvkové organizaci

18.

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova na statutární město Přerov
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2010 –

19.

vyhodnocení druhého kola žádostí
Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize - poskytnutí

20.

příspěvků na zateplení a výměnu oken
Poskytnutí finančního příspěvku vítězným obcím v krajském kole soutěže Vesnice

21.

roku 2010
Příprava nových projektů Olomouckého kraje spolufinancovaných z evropských a

22.

národních fondů
Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů předkládané ke schválení

23.
24.
25.

financování
Aktualizace plánu investičních akcí z oblasti zdravotnictví na rok 2010
Zprávy Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje
Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro Turistická informační centra na

26.

území Olomouckého kraje na rok 2010
Neinvestiční dotace pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje

27.

na pokrytí mimořádných výdajů v souvislosti s povodněmi 2010
Poskytnutí pomoci formou daru povodní postiženým krajům Libereckému a

28.

Ústeckému
Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů

29.
30.
31.
32.
32.1.
33.

obcí Olomouckého kraje na rok 2010 - II. etapa
Porušení rozpočtové kázně obcí Pňovice
Volba přísedících Krajského soudu v Brně
Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na podporu programu "Škola podporující

34.

zdraví" v Olomouckém kraji pro rok 2010
Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 3. výzev globálních grantů Olomouckého kraje
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.1, 1.2,

35.

1.3
Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 2. výzvy globálního grantu Olomouckého kraje

36.
37.

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 3.2
Olomouc region Card – zajištění dalšího fungování projektu
Přijetí daru Karlovarského kraje - uniforem PS II a jejich rozdělení obcím

38.

Olomouckého kraje
Financování složek integrovaného záchranného systému a jednotek sborů

39.
40.

dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje
Různé
Závěr
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
RNDr. Kosatík: Navrhl na základě dohody na dnešním mimořádném jednání rady
stáhnout z programu zasedání bod 13. Žádost městyse Náměšť na Hané o prominutí
povinnosti vrátit nevyčerpanou část poskytnuté dotace. Materiál bude předložen
zastupitelstvu dne 10. 12. 2010.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
schvaluje upravený program 16. zasedání Zastupitelstva Olomouckého
kraje konaného dne 24. 9. 2010
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/1/2010
Přítomno 39, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. 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/16/2/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0,zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Příloha č. 5 je předložena na stůl. Vyzval
zastupitele k dotazům.
Mgr. Mačák, MBA: K usnesení UR/47/18/2010 Objednávka železniční osobní
dopravy v Olomouckém kraji pro jízdní řád 2010/2011. Dopravní obslužnost na roky
2010-2011 bude plnohodnotně zachována. Proběhla řada jednání na Ministerstvu
dopravy ČR se zástupci Českých drah, a.s. a Správy železniční dopravní cesty (dále
jen SŽDC). Ministerstvo dopravy ČR má snížit meziročně rozpočet o 35 %. SŽDC
vytipovalo zhruba 60 tratí, a mělo zájem, aby tyto tratě kraje neobjednávaly. Po
několika jednáních bylo v Olomouckém kraji vytipováno 6 tratí. Olomoucký kraj
přistoupil pouze na přerušení provozování 2 tratí, s tím že spoje budou plnohodnotně
nahrazeny autobusovou dopravou, která bude daleko komfortnější. Při jednáních
s SŽDC zástupci OK použili argument, že v loňském roce SŽDC investovalo do tratí
přes 300 000 000 Kč a nyní je chce rušit. Mgr. Mačák, MBA podtrhnul důležitost
Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou
regionální železniční i osobní dopravou (dále jen memorandum), které v roce 2009
schválilo ZOK. Toto memorandum mimo jiného zajistilo, že v tomto roce neubylo
12% železničních tratí. Další věcí, kterou memorandum výrazně podpořilo, je
zajištění požadavku veřejnosti na bezpečná a čistá nádraží. Do OK tak přibudou již
v prosinci tohoto roku 2 nové vlakové soupravy.
Vláda ČR se dne 11. 8. 2010 usnesla na tom, že spolufinancování státního rozpočtu
ČR na Regionálních operačních programech bude od roku 2011 0 %. Nejnovější
informace je taková, že vláda ČR se rozhodla alespoň dokončit spolufinancování již
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rozběhnutých projektů. Mgr. Mačák, MBA apeloval na poslance OK, aby z jejich
strany byl Regionální operační program podpořen.
K usnesení UR/47/51/2010 Řešení nezaměstnanosti v Olomouckém kraji – Plán
dalších aktivit. Dne 20. 9. 2010 proběhlo jednání Tripartity, kde byli informováni
partneři o tématech nezaměstnanosti, financování dopravní infrastruktury,
Regionálního operačního programu a dalších. Pokud bude někdo požadovat výstupy
s Tripartity, jsou u Mgr. Mačáka, MBA k dispozici.
Ing. Tesařík: Dne 11. 10. 2010 proběhne v hotelu Flora mezi 11 - 13 hodinou
pracovní oběd Rady Olomouckého kraje s poslanci a senátory Olomouckého kraje.
ROK chce diskutovat témata, která v poslední době nejvíce zatěžují OK. Jedná se
především o kofinancování Regionálního operačního programu a zajištění
prostředků na financování dopravní infrastruktury, ale i další témata.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/3/2010
Přítomno 39, pro 39, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

4.1.

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/16/4/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

4.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - rozpočtové změny - DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Materiál byl předložen na stůl. Materiál
obsahuje 35 rozpočtových změn, z nichž 34 je v kompetenci Rady Olomouckého
kraje (dále jen ROK). Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) schvaluje
tedy jen jednu rozpočtovou změnu č. 503/10. Jedná se o zapojení finančních
prostředků do rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 279 190, 81 Kč, jako
kofinancování technické asistence z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/5/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

4.2. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje
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2010

-

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. V tuto chvíli máme v rozpočtu OK na
Významné projekty schválenou částku 46 720 0000 Kč, vyčerpáno je 43 440 000 Kč.
ROK doporučuje ZOK schválit dalších 7 projektů v celkové částce 4 560 000 Kč, tím
bude částka rozpočtu překročena o 1 280 000 Kč. ROK doporučuje ZOK toto
navýšení schválit. ROK nepředpokládá, že letos budou ještě předloženy ke schválení
další Významné projekty. Celková částka na Významné projekty bude tedy za letošní
rok činit 44 720 000 Kč, oproti loňským 52 000 000 Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
JUDr. Ing. Wisinski: Výbor finanční doporučuje materiál v navržené podobě
schválit.
Ing. Tesařík: Nebude hlasovat k tomuto bodu, neboť projekt číslo 13 předkládá
osoba jemu blízká. Ostatní projekty mají jeho plnou podporu, i když se hlasování
zdržuje.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/6/2010
Přítomno 39, pro 35, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

4.3. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - žádosti obcí Olomouckého
kraje
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Požádal o doplnění usnesení v bodě
2: „schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky městu Vidnava ve výši 6 200 000 Kč do
30. 6. 2012 dle důvodové zprávy“ a v bodě 3 usnesení: „schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 55 000 Kč obci Petrov nad Desnou dle důvodové
zprávy.“
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 poskytnutí bezúročné půjčky městu Vidnava ve výši 6 200 000
Kč do 30. 6. 2012 dle důvodové zprávy
3.
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku obci Petrov nad Desnou ve
výši 55 000 Kč dle důvodové zprávy
Zastupitelstvo schválilo usneseni UZ/16/7/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
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4.4. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
JUDr. Ing. Wisinski: Výbor finanční doporučuje materiál v navržené podobě
schválit. Totéž platí i k materiálu číslo 4.4.1.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/8/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

4.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Materiál byl předložen na stůl. Jedná se o pět
dotačních titulů. Prvního se týká částka 1 276 895, 50 Kč, která je v rámci OP Lidské
zdroje a zaměstnanost rozdělena mezi města Šumperk a Prostějov. Druhá dotace je
poskytnuta obci Sudkov na rekonstrukci obecního úřadu ve výši 7 000 000 Kč. Třetí
dotace je ve výši 56 000 Kč v rámci realizace Programu péče o krajinu poskytnuta
Statutárnímu městu Přerov. Dotace číslo 4 je v celkové výši 90 000 Kč rozdělena
mezi Lipník nad Bečvou, Kojetín, Uničov, Zábřeh a Velkou Bystřici v rámci programu
Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit. Poslední dotace ve
výši 2 230 584 Kč je poskytnuta Statutárnímu městu Olomouc z Programu příspěvek
zoologickým zahradám.
Tyto dotace jsou poskytovány ze státního rozpočtu, jejich výši nenavrhuje OK.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/9/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

4.5.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - plnění rozpočtu k 31. 8. 2010

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Seznámil ZOK ze saldem vlastních příjmů a
vlastních výdajů OK, které k 31. 8. 2010 činí 1 142 873 000 Kč. Celkové saldo příjmů
a výdajů (tedy včetně dotací) po konsolidaci činí k témuž datu 1 224 162 000 Kč.
Z hlediska cash- flow se rozpočet vyvíjí pozitivně.
Absolutně novou informací je, že vývoj daňových příjmů, za posledních devět měsíců
celkem, je pro OK o částku 94 000 000 Kč vyšší než bylo rozpočtováno.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
JUDr. Ing. Wisinski: Výbor finanční doporučuje materiál v navržené podobě
schválit.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/10/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

4.6. Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí na poskytování sociálních služeb
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/11/2010
Přítomno 39, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

4.7.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - příspěvek obci Štěpánov

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Materiál byl předložen na stůl. Schválení
finančních příspěvků do výše 25 000 Kč je v kompetenci ROK, pokud nejde o
výjimku z pravidel. V případě žádosti obce Štěpánov jde o výjimku z pravidel, neboť
tyto příspěvky nemají být poskytovány obcím. Příspěvek musí být tedy schválen
ZOK. Jedná se o 8 000 Kč na vydání publikace „Štěpánov a okolí na starých
pohlednicích“.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
JUDr. Ing. Wisinski: Výbor finanční doporučuje materiál v navržené podobě
schválit.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/12/2010
Přítomno 39, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.

Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2011 – 2012

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. V roce 2008 byl schválen platný rozpočtový
výhled (dále jen RV) na rok 2009 - 2013. Nicméně do dnešního dne se změnila řada
věcí, které se dotkly schváleného RV. Dva zásadní problémy se týkají především
změny daňových sazeb a ekonomické krize, které spolu s dalšími faktory mají
značný dopad na schválený RV. Proto se ROK rozhodla připravit nový RV na období
2011- 2012, který by na tyto změny reagoval.
Z hlediska příjmu ekonomika pomalu dosahuje oživení, proto v roce 2011
předpokládáme nárůst 3 % meziročně a v roce 2012 4% meziročně. Z hlediska
výdajů je snaha, aby nemusely být dělány škrty během dalších dvou let. Tedy je
snaha zachovávat objem finančních zdrojů. V tomto smyslu je rozpočet úsporný,
neboť musí být zohledněno, že meziročně dochází ke zvyšování vstupů, např.
energií, platů zaměstnanců a dalších výdajových položek. Co se týče investic, OK
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má majetek v hodnotě cca 24 miliard Kč. Nejlépe je otázka investic rozeznatelná
v přiložené tabulce důvodové zprávy (dále jen DZ). Investiční výdaje v roce 2010 činí
824 180 000 Kč, v roce 2011 je to 427 817 000 Kč a v roce 2012 207 116 000 Kč.
Nejde ovšem o snižování investic, neboť musíme vzít v potaz částky Projektů a velké
investiční akce financovaných z evropských fondů, které mají naopak rostoucí
tendenci. Tedy rok 2010 69 733 000 Kč, rok 2011 1 152 514 000 Kč a 2012
1 424 267 000 Kč. Znamená to, že v letech 2011 a 2012 se plně využívá možnosti,
že jde o poslední dva volební roky pro čerpání z evropských fondů.
Předkládaný RZ podporuje zachování finančního zdraví a dlouhodobé vyrovnanosti
hospodaření OK. Z hlediska zadlužování, to znamená, že ukazatel dluhové služby,
který se řídí usnesením vlády ČR 346/2006 o regulaci zadluženosti krajů, se bude
pohybovat v letech 2011 a 2012 mezi 3 až 10 %. V současné době činí dluhová
služba 5,78 %. Očekávaná zadluženost bude výrazně nižší než 30%, což je riziková
hranice stanovená usnesením vlády.
Ing. Tesařík: Upozornil na provázanost tohoto materiály s body 21, 22. Jedná se o
projekty spolufinancované z evropských a národních fondů. Vyzval zastupitele
k dotazům.
JUDr. Ing. Wisinski: Výbor finanční doporučuje materiál v navržené podobě
schválit. To se týče i bodů souvisejících, tedy materiálu číslo 21 a 22.
RNDr. Kosatík: Požádal o doplnění usnesení, které vzešlo s projednávání materiálu
ve Výboru finančním. Výbor finanční upozornil, že je nutné revokovat původní RZ,
schválený v roce 2008, aby neexistovaly současně dva platné RV. Tedy požádal o
doplnění bodu 3 usnesení „revokuje ke dni 24. 9. 2010 své usnesení č.
UZ/21/14/2008 ze dne 22. 2. 2008“.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí důvodovou zprávu
2.
schvaluje rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2011 – 2012
3.
revokuje ke dni 24. 9. 2010 své usnesení č. UZ/21/14/2008 ze dne
22. 2. 2008
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/13/2010
Přítomno 39, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

6.
Žádost o navýšení finančních prostředků na úhradu prokazatelné
ztráty v dopravní obslužnosti na rok 2010 dopravce Veolia Transport
Morava a.s.
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA. Jedná se o žádost o navýšení finančních
prostředků na úhradu prokazatelné ztráty dopravce Veolia Transport. V žádosti jsou
specifikovány dvě položky. První se týká zvýšení poplatků za vjezdy na autobusová
stanoviště (dále jen AS). Jedná se o částku 5 200 000 Kč. Tato částka byla původně
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podstatně vyšší. Na základě četných jednání se správci AS byla snížena na výše
zmíněnou sumu. Druhá položka souvisí s nárůstem ceny pohonných hmot, kterou
způsobilo především zvýšení spotřební daně. Zde činí částka nepředvídatelných
výdajů 2 500 000 Kč. ROK doporučuje ZOK schválit navýšení finančních ve výši
5 200 000 Kč na zvýšení poplatků za vjezdy na AS. Co se týče nárůstu cen
pohonných hmot, tato otázka bude řešena až na základě vyúčtování roku 2010, kdy
bude zohledněn vývoj cen v průběhu celého roku.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Mgr. Polášek: Materiál byl projednán v klubu ODS a byl vznesen požadavek na
Mgr. Mačáka, MBA. využít vstřícnosti OK při jednáních se správci AS a s dopravci ke
zlepšení kvality autobusových nádraží a služeb dopravců. Zlepšení kvality se týká
především autobusového nádraží Šumperk a Litovel.
Mgr. Mačák, MBA.: Jednání neustále probíhají. Požádal zastupitele o předložení
jakýchkoliv připomínek a podnětů, které je možné při těchto jednáních s druhou
stranou prodiskutovat.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/14/2010
Přítomno 38, pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

7.
Dodatek č. 8 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA. Jedná se o formální záležitost. Dodatek
zřizovací listiny je předkládán na základě požadavku odboru majetkového a právního
(dále jen OMP) z důvodu nutnosti vyřešení problému při zápisu vlastnického práva
k nemovitostem svěřeným příspěvkové organizaci do katastru nemovitosti.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/15/2010
Přítomno 39, pro 35, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

8.1.

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/16/16/2010
Přítomno 39, pro 34, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 5. Návrh byl přijat.
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8.2.

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Bc. Urbánek, DiS.: Jedna část tohoto bodu je věnována nákupu pozemku pro
schválený projekt letiště Přerov. Vznesl dotaz, zda projekt, který byl schválen jako
společný pro město Přerov, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a Ministerstvo obrany ČR
(dále jen MO) má i nadále podporu MO. Pokud by za současné situace úsporných
opatření na MO chtělo toto od projektu ustoupit, samotné kraje by projekt
neufinancovaly.
RNDr. Kosatík: Dne 3. a 4. 9. 2010 proběhlo setkání s novým ministrem obrany ČR,
který ujistil zástupce OK, že MO pokračuje v platném usnesení a ani v roce 2011
nejsou plánovány žádné škrty, týkající se projektu Letiště Přerov.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/17/2010
Přítomno 39, pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

8.3.

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/16/18/2010
Přítomno 39, pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

8.4.

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/16/19/2010
Přítomno 39, pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

8.5. Majetkoprávní
nemovitého majetku

záležitosti

–

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
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vzájemné

bezúplatné

převody

Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/20/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

9.
Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných
7lomouckým krajem
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák místo omluveného Ing. Sekaniny. Jedná se o
sloučení Základní školy Vlčice a Základní školy Jeseník, Fučíkova 312, s účinností
od 1. 1. 2011. Materiál vychází z potřeby racionalizovat síť školských zřízení,
z důvodu snižovaní počtu žáků a co nejefektivnějšího využívání majetku OK. Záměr
byl projednán ve Výboru pro výchovu a vzdělání a zaměstnanost ZOK, který
doporučuje sloučení schválit. Již před tím proběhlo jednání se zástupci dotčených
subjektů.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/21/2010
Přítomno 39, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

10. Podpora profesionálních divadel a stálých symfonických orchestrů
v Olomouckém kraji v roce 2010
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Jedná se o návrh na rozdělení dotací
Moravskému divadlu Olomouc ve výši 1 392 000 Kč, Moravské filharmonii Olomouc
ve výši 304 000 Kč a Divadlu Šumperk, s.r.o. ve výši 304 000 Kč. Tato částka je
v rozpočtu OK. Poskytnutí těchto dotací je jednou z podmínek pro poskytnutí dotace
z Ministerstva kultury ČR. Rozdělení bylo uskutečněno podobným způsobem jako
v roce 2009 i po dohodě s dotčenými organizacemi, celková poskytnutá částka je o
200 000 Kč nižší než v loňském roce.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/22/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

11.

Příspěvek Olomouckého kraje na zajištění oslav státních svátků

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/23/2010
Přítomno 39, pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

12. Dotace z Programu podpory kultury a památkové péče v
Olomouckém kraji v roce 2010
Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Materiál byl předložen na stůl. Jedná se o
dočerpání dotací z Programu podpory kultury a památkové péče (dále jen PPKP).
V PPKP zůstalo na letošní rok nedočerpáno 742 601 Kč. Proto je navrhováno
finanční prostředky rozdělit mezi dvě skupiny žadatelů. První skupinou jsou žadatelé,
kteří již při prvním rozdělování zůstaly na pozici náhradníků a druhou skupinou jsou
objekty, které žádají o dotaci z důvodů havarijních stavů.
Mgr. Rašťák upozornil, že v důvodové zprávě došlo k chybě při zapisování součtu
navrhovaných dotací a požádal o její opravu. Celková částka navrhovaných dotací
tedy činí po správném sečtení 690 201 Kč. V důvodové zprávě je chybně uvedeno
692 201Kč. Konečný součet je tedy 740 601 Kč. V důvodové zprávě je chybně
uvedeno 742 601 Kč. Materiál projednávala Komise pro kulturu a památkovou péči
ROK a doporučuje jej schválit.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje návrh na poskytnutí dotací z Programu podpory kultury a
památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2010 dle upravené důvodové
zprávy
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/24/2010
Přítomno 39, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

14. Poskytnutí účelové dotace obcím na řešení mimořádné situace v
oblasti vodohospodářské infrastruktury
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík místo omluveného Ing. Horáka.
Projednáváme žádosti 6 obcí o účelové dotace. Ve dvou případech je návrh vyhovět
v plné výši požadavku, ve třech částečně a v jednom případě doporučuje
předkladatel nevyhovět vůbec. Jména obcí a výše navržených dotací jsou obsaženy
v důvodové zprávě.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/25/2010
Přítomno 39, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

13

Dodatečně byla provedena technická oprava v bodě v bodě 5 návrhu usnesení – doplněna
odpovědná osoba:
5. ukládá podepsat smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace obcím dle bodu 4 usnesení
O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana

15. Poskytnutí dotace
z rozpočtu Olomouckého kraje na
spolufinancování akcí zařazených do programu Výstavba a obnova
infrastruktury vodovodů a kanalizací II
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík místo omluveného Ing. Horáka. ZOK jsou
předloženy ke schválení žádosti o spolufinancování dvou významných akcí. Jedná
se o akce „Prostějov zlepšení infrastruktury kanalizace“ a „Lipová lázně pod
nádražím“. Akce dostaly podporu z Ministerstva zemědělství ČR v rámci programu
„Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“. Podmínkou pro získání
této podpory je spolufinancování kraje ve výši 10 % uznatelných nákladů. ROK
navrhuje vyhovět z rezervy rozpočtu OK.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/26/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

16. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením (aktualizované vydání 2010)
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA místo omluvené Mgr. Kubjátové. Jedná se
o strategický dokument Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením (dále jen KPVP). Tento plán, navazuje na původní dokument, schválený
ZOK v roce 2004. Vzhledem k tomu, že od schválení platného KPVP uplynulo již
6 let bylo nutné provést aktualizaci toho významného strategického dokumentu.
Materiál byl projednávám a připomínkován v komisích ROK a výborech ZOK a
rovněž dotčenými odbory Krajského úřadu OK.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Sumara: Vznesl dotaz, zda by mohl znát složení pracovní komise, která se
zabývala tímto strategickým dokumentem?
PhDr. Čožíková: Přesné složení pracovní skupiny nezná. Předsedkyní komise byla
Mgr. Kubjátová, náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí. Dále mezi členy
byli zástupci Krajské rady pro osoby se zdravotním postižením, především
Mgr. Milan Langer a jeho kolegové. Za KÚOK byly členy komise Mgr. Vočka,
PhDr. Čožíková, Mgr. Navrátilová, Mgr. Sedláčková, pracovníci odboru sociálních
věcí.
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MUDr. Sumara: U každého strategického dokumentu je potřeba provést kritickou
analýzu původního dokumentu, na který navazuje. Jak tuto problematiku pracovní
skupina řešila?
PhDr. Čožíková: Ze všech dotčených odborů byli přizváni zástupci, kteří hodnotili
průběh minulého dokumentu a posuzovali vývoj v této oblasti a posuny, které bylo
možné dále zohlednit v nově vypracovaném plánu.
MUDr. Sumara: Dokument byl připomínkován komisemi ROK, výbory ZOK a
dotčenými odbory KÚOK. Požádal, zda by mohl obdržet tabulku s výsledky
připomínkového řízení.
Ing. Tesařík: PhDr. Čožíková zajistí předání požadované tabulky MUDr. Sumarovi.
Dále MUDr. Vomáčkovi, Ph. D. a MUDr. Chalánkové, kteří rovněž požádali o
obdržení tabulky připomínkového řízení.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/27/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

17. Záměr převodu zřizovatelských funkcí Olomouckého kraje
k příspěvkové organizaci Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova na
statutární město Přerov
Na úvod projednávání tohoto materiálu Ing. Tesařík přivítal Ing. Lajtocha, primátora
statutárního města Přerova a senátora Parlamentu ČR.
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák, MBA místo omluvené Mgr. Kubjátové. ROK na
své schůzi dne 29. 7. 2010 projednala nabídku města Přerova k úplatného převodu
majetku příspěvkové organizace Domov Alfreda Skeneho do vlastnictví OK a svým
usnesením UR/44/46/2010 nedoporučuje ZOK tuto nabídku akceptovat. ROK
současně projednala záměr převodu zřizovatelských funkcí Olomouckého kraje
k výše zmíněné organizaci na město Přerov spolu s bezúplatným převodem
movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví OK do vlastnictví města Přerov.
Primátor statutárního města Přerova byl informován o schválených záměrech OK a
požádán o projednání celé záležitosti v orgánech samospráva města Přerova.
Aktuální výsledek není zatím znám.
Ing. Tesařík shrnul problém. Sociální zařízení je příspěvkovou organizací OK, ale je
majetkem statutárního města Přerova. Je obtížné investovat do zařízení, které není
v majetku OK. Jsou diskutovány jednotlivé varianty řešení. Je možné, že
zřizovatelem zařízení se stane město Přerov, druhá varianta je úplatně převést
majetek na OK. Diskuse neustále není ukončena a vhodné řešení zatím nebylo
nalezeno. Pokud by obě strany nenašly společné řešení, nabízí se varianta výstavby
nového zařízení, které by plně nahrazovalo služby této organizace a nabízelo by
vyšší komfort pro klienty.
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MUDr. Chalánková: OK každoročně platí nájem 300 000 Kč. Město Přerov
dlouhodobě vkládalo do této nemovitosti investice kolem milionu korun ročně. Objekt
rozhodně nechátrá a není ve špatném technickém stavu. Jaká je odezva města
Přerova na nabídku převedení zřizovatelských funkcí a bezúplatného převodu?
Starostové okolních obcí se dotazují na řešení problému i z důvodu zaměstnanosti
personálu zařízení a zapojení objektu komunitního života okolních obcí a celého
mikroregionu.
Ing. Tesař: Technický stav není špatný. Spíše se jedná o podmínky života klientů.
Vyřešení vzniklé situace by vedlo ke zlepšení situace i co se týče komfortu klientů.
OK samozřejmě hledá řešení, které nijak nepoškodí klienty ani zaměstnance
zařízení.
Ing. Lajtoch: Objekt je ve velice slušném stavu, protože město Přerov do něj
výrazně investovalo a tento domov pro seniory plní svou funkci. Orgány samosprávy
města Přerov zatím nereagovaly na rozhodnutí ROK, protože čekají na dnešní
projednání v ZOK. Situace se musí vyřešit, nelze dále pokračovat v situaci, kdy do
objektu je investováno městem Přerov a je příspěvkovou organizací OK. Proto město
Přerov nabídlo řešení bezúplatným převodem a čekalo na další možné varianty
řešení ze strany OK, například směnu apod. Město Přerov získalo zařízení do svého
vlastnictví na základě skutečnosti, že se jedná o historický objekt. Zřizovatelská
funkce však zůstala na OK. Vznikla patová situace, kterou město Přerov nechce řešit
převodem zřizovatelských funkcí. Proto žádá o další projednání vzniklé situace.
Ing. Tesařík: Vzájemná diskuze nekončí. OK pouze neakceptuje nabídku úplatného
převodu, ale má zájem o nalezení co nejvhodnějšího řešení. Mgr. Kubjátová bude
pověřena úkolem jednat dále se zástupci statutárního města Přerova a diskutovat
jednotlivé varianty, které by vedly k vyřešení vzniklé situace.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/28/2010
Přítomno 39, pro 33, proti 0, zdržel se 3, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

18. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro
rok 2010 – vyhodnocení druhého kola žádostí
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík místo omluveného MUDr. Fischera. Materiál
obsahuje 7 žádostí v oblasti zdravotnictví, zejména na vzdělávání lékařů. Hodnotící
komise doporučuje vyhovět 5 žadatelům. Vše je uvedeno v důvodové zprávě. Vyzval
zastupitele k dotazům.
MUDr. Sumara: Podotknul, že se jedná vždy o jeden typ příspěvku, o to
postgraduální vzdělávání lékařů. Tyto příspěvky by mohly být poskytnuty i na větší
odborné projekty zaměřené na vzdělávání v oblasti zdravotnictví.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/29/2010
Přítomno 39, pro 32, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 6. Návrh byl přijat.
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19. Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize poskytnutí příspěvků na zateplení a výměnu oken
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík místo omluveného Ing. Horáka. Materiál byl
předložen na stůl. ROK schválila v loňském roce návrh administrace Plánu OK na
zmírnění dopadů hospodářské krize. Součástí plánu je i poskytovaní příspěvků na
zateplení a výměnu oken. Toto poskytování je v kompetenci ROK, pouze
v případech, že žadatelem je obec nebo je žádost vyšší než 200 000 Kč, musí
schvalovat příspěvek ZOK. ZOK jsou tedy předloženy ke schválení dvě žádosti,
v prvním případě jde o žádost Města štíty ve výši 44 954 Kč a druhý příspěvek je
Společenství vlastníků jednotek domu Českobratrská ulice, Olomouc ve výši 755 443
Kč. Do dnešního dne bylo podpořeno 656 žádostí v úhrnné výši 12 766 201 Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/30/2010
Přítomno 39, pro 36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

20. Poskytnutí finančního příspěvku vítězným obcím v krajském kole
soutěže Vesnice roku 2010
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík místo nepřítomného Ing. Horáka. Jedná se o
poskytnutí úhrnné částky 500 000 Kč obcím, které se umístili na prvních pěti místech
v soutěži Vesnice roku.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Bc. Urbánek, DiS.: Upozornil na chybu v důvodové zprávě. Důvodová zpráva
obsahuje větu: Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého
kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku obci Vikýřovice 100 000 tis. Kč“.
Správná částka je 100 000 Kč.
Ing. Marek: Naprosto stejná chyba byla i v loňském materiálu. Doporučuje, aby při
kopírování materiálů docházelo k přísné kontrole.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2.
schvaluje předložený návrh na poskytnutí finančního příspěvku obcím
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2010 dle upravené důvodové
zprávy
3.
schvaluje uzavřít darovací smlouvy mezi Olomouckým krajem a
oceněnými obcemi dle bodu 2 usnesení
4.
ukládá podepsat darovací smlouvy dle upravené důvodové zprávy
O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana

17

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/31/2010
Přítomno 39, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

21. Příprava nových projektů Olomouckého kraje spolufinancovaných z
evropských a národních fondů
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Aktivita ROK a KÚOK se nezaměřuje jen na
stávající projekty OK, spolufinancované z evropských fondů. Ale současně řeší i
budoucnost. Proto je ZOK předkládán materiál týkající se přípravy nových projektů.
Přílohou číslo 1 důvodové zprávy je tabulka, která obsahuje 17 připravovaných
projektů s celkovými náklady 247 887 000 Kč. Způsob úhrady této částky je uveden
v tabulce. 17 projektů usiluje o získání prostředků z různých operačních programů
v celkové výši 218 658 000 Kč. OK se bude na financování podílet částkou
29 949 000 Kč.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/32/2010
Přítomno 39, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
Dodatečně byla provedena technická oprava v bodě 2 návrhu usnesení – doplněno „a Přílohy
č. 1“:
2. schvaluje financování přípravy projektů dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1

22. Projekty spolufinancované z evropských a národních fondů
předkládané ke schválení financování
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. V tomto materiálu jsou předkládány
k financování projekty, které již byly schváleny. Jedná se 35 projektů s celkovými
náklady 722 733 541 Kč. Dotace může být až 502 134 476 Kč. OK se bude finančně
podílet částkou 78 482 335 Kč a 142 166 729 Kč, což jsou neuznatelné náklady.
Náklady OK budou hrazeny jednak s rozpočtu OK, a to ve výši 3 480 000 a dále
úvěrem EIB ve výši 217 169 064 Kč. Vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Chalánková: Vznesla dotaz na projekt číslo 4 uvedený v důvodové zprávě.
Není zde popsáno o jaké zařízení se konkrétně jedná, jaký je počet lůžek atd.
PhDr. Čožíková: Jedná se o výstavbu pavilonu v Radkově Lhotě, kde by mělo být
ubytováno 80 nemocných Alzheimerovou chorobou.
MUDr. Chalánková: Vznesla dotaz, zda máme tolik žádostí nemocných
s Alzheimerovou chorobou? Zda nesouvisí tato přístavba s osudem Domova pro
seniory v Pavlovicích u Přerova?
PhDr. Čožíková: Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá. Ale nově postavený
pavilon bude sloužit i pro pacienty s jiným typem stařeckých demencí. Současné
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kapacity jsou nedostačující. Nelze vyloučit, že i v Domově pro seniory v Pavlovicích
jsou pacienti, kteří využijí služeb nově vzniklého pavilonu v Radkově Lhotě.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/33/2010
Přítomno 39, pro 36, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 2. Návrh byl přijat

23. Aktualizace plánu investičních akcí z oblasti zdravotnictví na rok
2010
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Na začátku roku byl schválen plán investičních
akcí. Na základě požadavku odboru zdravotnictví KÚOK je zde navrženo provést
aktualizaci plánu. Vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Sumara: Materiál byl prodiskutován klubem KSČM. I když jsou zásadně pro
investice do oblasti zdravotnictví, nemohou podpořit takto předložený návrh. Za
současné situace, kdy OK převedl své příspěvkové organizace na akciovou
společnost, zbavil se tak možnosti investicemi do zdravotnických zařízení ovlivnit
poskytování péče pro pacienty a další otázky. Navrhl, aby bylo hlasováno o bodech
usnesení zvlášť, tedy aby byla samostatně schvalována Příloha číslo 1 a 2 důvodové
zprávy.
Hlasování o proceduře, zda bude hlasováno zvlášť o Příloze číslo 1 a 2 DZ:
Přítomno 39, pro 14, proti 12, zdržel se 10, nehlasovali 3. Návrh nebyl přijat.
Hlasování o původním usnesení:
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/34/2010
Přítomno 39, pro 31, proti 0, zdržel se 6, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
Byla vyhlášena polední přestávka od 12:00 do 12:45

24.

Zprávy Kontrolního výboru 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/16/35/2010
Přítomno 39, pro37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

25. Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro Turistická
informační centra na území Olomouckého kraje na rok 2010
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Jedná se o 10 žádostí Turistických informačních
center na území OK o poskytnutí finančních příspěvků v celkové výši 585 057 Kč.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.

19

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/36/2010
Přítomno 39, pro37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

26. Neinvestiční dotace pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje na pokrytí mimořádných výdajů v souvislosti
s povodněmi 2010
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Jedná se o rozdělení neinvestiční dotace
s Ministerstva financí ČR, která byla OK poskytnuta v souvislosti s povodněmi
v květnu a červnu 2010. Rozděluje se částka 4 348 000 Kč jednotkám sborů
dobrovolných hasičů. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/37/2010
Přítomno 39, pro36, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

27. Poskytnutí pomoci formou daru povodní postiženým krajům
Libereckému a Ústeckému
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Schválením tohoto materiálu OK poskytne
Libereckému a Ústeckému kraji (dále jen LK a ÚK), které byly postiženy povodněmi,
finanční a materiální dar. V případě materiálního daru se jedná o 16 kusů čerpadel
pro LK 10 kusů čerpadel pro ÚK, které byly v okamžiku postižení krajům zapůjčeny.
Nyní jim budou převedeny formou daru. Dále ROK navrhuje poskytnout LK finanční
dar ve výši 100 000 Kč a ÚK ve výši 350 000 Kč. Vyzval zastupitele k dotazům. K
projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/38/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

28. Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2010 - II. etapa
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. OK má přislíbenou od Ministerstva vnitra ČR
(dále jen MV) neinvestiční dotaci na požární ochranu ve výši cca 8 000 000 Kč.
V srpnu tohoto roku MV poskytlo OK částku 6 472 000 Kč. V první etapě byla
rozdělena částka 5 615 618 Kč a nyní tedy zbývá rozdělit prostředky ve výši
856 382 Kč. Rozdělení je přehledně popsáno v důvodové zprávě.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/39/2010
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Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

29.

Porušení rozpočtové kázně obcí Pňovice

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Přivítal starostku obce Pňovice
Mgr. Zavadilovou. Oddělení kontroly KÚOK zjistilo při přezkumu hospodaření u obce
Pňovice porušení rozpočtové kázňě. Důvodová zpráva jednoznačně dokazuje, že
porušení nebylo úmyslné. ROK se problematikou zabývala a doporučuje ZOK
prominout obci Pňovice odvod peněžních prostředků a souvisejícího penále.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/40/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

30.

Volba přísedících Krajského soudu v Brně

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/41/2010
Přítomno 39, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

31.

Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl. Ing. Tesařík. Zásadní změnou oproti dosud platnému
jednacímu řádu (dále jen JŘ) je vyjadřování veřejnosti na zasedání zastupitelstva.
V dosud platném modelu byla veřejnost povinna se přihlásit do diskuze 15 minut
před zahájením zasedání u prezence ZOK, písemně do připraveného formuláře.
Podle nově navrženého JŘ se veřejnost při jednaní ZOK vyjadřuje k projednávané
záležitosti po proběhlé diskuzi členů ZOK a před hlasováním o projednávané
záležitosti, a to zvednutím ruky. Změny byly projednány v legislativní komisi rady.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/42/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

32.

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/16/43/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
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32.1. 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/16/44/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

33. Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na podporu programu
"Škola podporující zdraví" v Olomouckém kraji pro rok 2010
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík místo omluveného MUDr. Fischera. V rozpočtu
OK je 100 000 Kč na podporu programu Zdraví 21. ROK předkládá ZOK ke
schválení poskytnutí finančních příspěvků členům sítě „Školy podporující zdraví“
vyjmenovaných
v důvodové
zprávě.
Vyzval
zastupitele
k
dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/45/2010
Přítomno 39, pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.
Ve 13:20 odešla Mgr. Hlavešová, počet přítomných se snížil na 38

34. Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 3. výzev globálních grantů
Olomouckého
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost – oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Jedná se o návrh na rozdělení globálních
grantů OK Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP
VK) v rámci 3. výzvy v celkové výši téměř 90 000 000 Kč. ROK materiál projednala a
doporučuje jej schválit. Vyzval zastupitele k dotazům
MUDr. Chalánková: Obecná poznámka k materiálu 34 a 35. Týká se věty na straně
3 DZ cituji: “Výběrová komise měla za povinnost respektovat bodové hodnocení
provedené individuálními hodnotiteli, kteří jsou zařazeni do Centrální databáze
hodnotitelů OP VK vytvořené MŠMT.“ ZOK rozhoduje o přidělení finančních
prostředků, přičemž nemá právo znát jména individuálních hodnotitelů, jejich
námitky a konzultovat s nimi výběr žadatelů. Není kontrolovatelné, zda nedochází
v případě těchto osob např. ke střetu zájmu. Proto doporučuje hlasovat proti.
Ing. Tesařík: OK nestanovuje pravidla tohoto dotačního titulu, ale musí je
respektovat. Vznesl dotaz na zaměstnance OŠMT a OEIP: “Zda je v pravidlech
tento postup popsán nebo zda je možné navrhnout, aby se tato pravidla v oblasti
individuálních hodnotitelů změnila?“ ROP pracuje na stejných principech. Ty byly
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stanoveny vyhlašovatelem, tedy vládou ČR a Evropskou komisí. Má to zajistit
transparentnost a neovlivnitelnost hodnotitelů, které neznáme. Na druhou stranu se
může ztotožnit s názorem MUDr. Chalánkové, zda hodnotitelé jsou kontrolovatelní.
Nejen ZOK, ale kýmkoliv jiným.
Mgr. Gajdůšek: Z pohledu člena komise se přiklání k názoru MUDr. Chalánkové a
Ing. Tesaříka. Je možné, že hodnotitelé nejsou takovými odborníky, aby dokázali
odlišit význam projektů a jejich potřebnost pro kraj. Bohužel je systém
nastaven MŠMT, který je subjektem poskytující tyto příspěvky.
Ing. Klvaňová: Výběr individuálních hodnotitelů ke konkrétní žádosti je v kompetenci
zprostředkujícího subjektu, což je oddělení grantových schémat OEIP OK i ve
spolupráci s příslušným odborem, tedy OŠMT. Je tedy kontrolovatelné, které
subjekty projekty hodnotí. Dochází tedy i ke kontrole nestrannosti daných
hodnotitelů.
Ing. Tesařík, RNDr. Kosatík: Mgr. Gajdůšek a Ing. Kubín vypracují společný návrh
a zásadní stanovisko ZOK a ROK k současnému modelu hodnocení OP VK
individuálními hodnotiteli a předloží na schůzi ROK.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/46/2010
Přítomno 38, pro 35, proti 0, zdržel se 3, nehlasovali 0 Návrh byl přijat.

35. Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 2. výzvy globálního grantu
Olomouckého
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost – oblast podpory 3.2
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Chalánková: Doporučuje schválit žádost č. 22 Univerzity Palackého
V Olomouci, která je předložena již po druhé. Jedná se o projekt dalšího vzdělávání
ke zvyšování kvality péče o nemocné. Předkladatelé projektu zpracovali do nové
žádosti veškeré připomínky výběrové komise. Komise však po druhé nedoporučuje
projekt k financování.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/47/2010
Přítomno 38, pro 33, proti 1, zdržel se 4, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

36.

Olomouc region Card – zajištění dalšího fungování projektu

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. ZOK je předkládán návrh na poskytnutí
příspěvku ve výši 310 700 Kč, tak aby bylo zajištěno další fungování projektu
Olomouc region Card. Vzhledem k tomu, že vyprší smlouva s administrátorem
projektu (RNDr. Markem), doporučuje ROK prodloužit smlouvu se stávajícím
administrátorem a poskytnout příspěvek na dofinancování projektu. Vyzval
zastupitele k dotazům.
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Ing. Marek: Požádal o vyhodnocení dosavadního života karty. Jak projekt funguje?
Kolik občanů o kartu zatím požádalo?
Ing. Niče: Vyhodnocení projektu Olomouc region Card je každoročně předkládán
ROK. Prodej karet každoročně roste. V letošním roce máme již 7 500 držitelů. Loni
to bylo zhruba 3000 držitelů. I vzhledem k zájmu občanů je plánována do budoucna
digitalizace karet.
Ing. Tesařík: Ing. Niče zajistí zaslání Vyhodnocení projektu Olomouc region Card
Ing. Markovi.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/48/2010
Přítomno 38, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

37. Přijetí daru Karlovarského kraje - uniforem PS II a jejich rozdělení
obcím Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Materiálem je předloženo ke schválení přijetí
daru Karlovarského kraje - uniforem PS. Jelikož částka daru činí 100 000 Kč, musí
jeho přijetí schválit ZOK. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/49/2010
Přítomno 38, pro 37, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 1. Návrh byl přijat.

38. Financování složek integrovaného záchranného systému
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje

a

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Přivítal Krajského ředitele Hasičského
záchranného sboru plk. Ing. Koláříka. ZOK schvaluje v rámci rozpočtu rezervu na
krizové řízení. Materiál obsahuje tabulku, jak je rezerva tvořená, a tabulku, jak je
rezerva čerpána. V rámci I. pololetí bylo čerpáno 4 999 800 Kč. Tímto materiálem je
ZOK předloženo ke schválení čerpání prostředků ve II. pololetí ve výši 7 783 500 Kč.
Jednotlivý rozpis čerpání je obsažen v důvodové zprávě. Ing. Tesařík vyzval
zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/16/50/2010
Přítomno 38, pro 36. proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

39.

Různé

Ing. Tesařík: Upozornil na tři důležité akce, které připravuje Rada Olomouckého
kraje.
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1. Projekt rozloučení, poděkování starostům a starostkám obcí Olomouckého
kraje z důvodu blížících se komunálních voleb. Bude se konat dne 5. 10. 2010
v Moravském divadle Olomouc od 10:00 hodin.
2. Setkání členů Rady Olomouckého kraje s poslanci a senátory Olomouckého
kraje, které již bylo avizováno, se bude konat 11. 10. 2010 od 10:00 do 13:00
hodin v Hotelu Flora. Tématem budou především finance a schvalování
státního rozpočtu. Rada Olomouckého kraje chce poslancům přednést priority
OK za jednotlivé oblasti.
3. Rada Olomouckého kraje plánuje další výjezd do obcí s rozšířenou
působností, tentokrát 22. – 23. 11. 2010 do města Uničov.
Příští zasedání Zastupitelstva se bude konat 10. 12. 2010.
Zastupitelé obdrželi u prezence tištěnou informaci o konání akce spolufinancované
OK. Jedná se o soutěž “Nad oblaky, aneb každý může být hvězdou“. Jde o celostátní
pěveckou soutěž handicapovaných občanů, která se bude konat dne 22. 10. 2010
v sále Reduta. Příští týden obdrží všichni členové ZOK na svou adresu pozvánku.
Pokud potvrdí účast, budou mít zajištěnou vstupenku na tuto akci.
MUDr. Chalánková: Učinila prohlášení. Z důvodu, že byla zvolena do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, se vzdává mandátu zastupitelky Olomouckého kraje.
Protože svoji práci hodlá vykonávat naplno, zodpovědně ke svým voličům a svému
svědomí a současně má obavu, že by mohlo při výkonu obou funkcí docházet ke
střetu zájmu, vzdává se mandátu zastupitelky ZOK. Děkuje za spolupráci a věří, že
se neloučí a bude ve spolupráci pokračovat i nadále.
Ing. Tesařík: Vzal informaci na vědomí a poděkoval za dlouhodobou spolupráci.
Bc. Horák: Upozornil, na možný problém při výjezdním zasedání ROK ve
dnech 22 - 23. 11. 2010. A to z důvodu, že 9. 11. 2010 je první možný termín pro
konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Uničova po proběhlých
komunálních volbách.
Ing. Tesařík: Na tuto skutečnost je možno operativně reagovat.
Ing. Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 13:35 hodin.
Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 24. 9. 2010“

V Olomouci dne: 1. 10.2010
Zapsala: Grygarová Svatava
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……………………………….
hejtman Olomouckého kraje
Ověřovatelé zápisu:

…………………………………….. .

……………………………………….

Mgr. Svatopluk Ščudlík
člen zastupitelstva

Mgr. Petr Polášek
člen zastupitelstva

……………………………………..

………………………………………...

Ing. Miroslav Marek
člen zastupitelstva

František Kubíček
člen zastupitelstva
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