Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 7. července 2009
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 7. července 2009
ve 14:00 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc,
Hynaisova 10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 35 členů zastupitelstva kraje,
20 členů bylo nepřítomno.
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík.
1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Martin Tesařík zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku Vendulu
Hrdličkovou, hlasovací zařízení obsluhuje a hlasování spouští Ing. Niče, vedoucí
odboru kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
- ČSSD - Mgr. Yvona Kubjátová
- ODS - Ing. Pavel Sekanina
- KDU-ČSL - Mgr. Ivo Slavotínek
- KSČM - RSDr. Josef Nekl
Přítomno 32, pro 32, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
- ČSSD - Mgr. Yvona Kubjátová
- ODS - Ing. Pavel Sekanina
- KDU-ČSL - Mgr. Ivo Slavotínek
- KSČM - Miroslava Vlčková
Přítomno 32, pro 32, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
K dotazům

členů

zastupitelstva

vzneseným na

posledním zasedání dne

Ing. Tesařík uvedl, že vzhledem ke krátké době, která uplynula od minulého
zasedání bude zodpovězení dotazů ze zasedání 29. 6. 2009 přesunuto na příští
zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 25. 9. 2009.
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Schválení programu zasedání zastupitelstva
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.
2.
3.
3.1.
4.
5.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
Řešení povodňové situace v Olomouckém kraji
Řešení povodňové situace v Olomouckém kraji – krizové řízení
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny
Poskytnutí bezúročné půjčky městu Javorník na řešení mimořádné situace v oblasti

6.
7.

vodohospodářské infrastruktury
Různé
Závěr

Ing. Tesařík informoval zastupitele, že materiály z důvodu mimořádného zasedání
nemohly respektovat předložení v zákonných lhůtách, uvedených v Jednacím řádu
Zastupitelstva Olomouckého kraje. Dodal, že ve 13.30 hod. zasedala také
mimořádně Rada Olomouckého kraje (ROK), která předložené materiály projednala
a schválila. Upozornil na bod programu č. 5, který ROK projednala a našla posléze
ještě jednu alternativu. Tu sdělí v rámci diskuze, která proběhne k tomuto materiálu.
Dále poprosil zastupitele o schválení návrhu předloženého programu a vyzval
k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani
dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/1/2009
Přítomno 32, pro 32, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

2.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/2/2009
Přítomno 32, pro 32, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

3.

Řešení povodňové situace v Olomouckém kraji

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Úvodem informoval o aktuálním stavu, který se
týká 2 lokalit – ORP Hranice a ORP Jeseník. V současné době se stav normalizuje
(provizorní opravy komunikací, inženýrských sítí). Počet postižených obcí
jednotlivých je v celkovém počtu 29. Na ORP Hranice nejsou na pomoc již žádní
vojáci a na ORP Jesenicko se jednotka výrazně snižuje. V průběhu minulého týdne
bylo nasazeno cca 140 vojáků. Kolem 30-35 bylo velení a obsluha těžkých
mechanizmů, ostatní byla síla, která se podílela na odstraňování následků.
V nejbližších dnech proběhne jednání s Českými drahami ve věci poškozené tratě v
obci Bernartice. Co se týče vzniklých škod, proběhlo jednání v Jeseníku, kde byli
přítomni starostové zasažených obcí, Ing. Juřena, vedoucí ekonomického odboru
a zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Stejné jednání dnes proběhlo také na
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Hranicku. Obce byly instruovány jak se mají správně vyplňovat tabulky, aby bylo
možné čerpat dotace na náhrady škod od státu. Obecně jsou škody na obecním,
krajském i státním majetku ve výši 1,2 mld. Kč. Na krajských komunikacích
a mostech byla tato částka vyčíslena na 270 mil. Kč. Po jednání s Ing. Kubínem,
vedoucím odboru investic a evropských programů (VO OIEP) bude vypracován
seznam škod, ze kterého bude vyplývat, na kterých opravách se bude podílet SSOK
a na kterých OIEP. Bude sestaven také časový harmonogram, jak se bude ROK
zabývat přípravou těchto akcí. Zrekapituloval, že OK stát žádal o cca 25 mil Kč,
12 mil. Kč již dostal a po dohodě se starosty byly rozděleny mezi ORP Jeseník
a Hranice. Částka 600 tis. Kč bude ponechána v rozpočtu kraje a použije se na
financování očkování proti hepatitidě typu A pro JSDH, které zasahovaly
v postižených lokalitách a příslušníků českého Červeného kříže. Kraj má přislíbenou
účelovou neinvestiční dotaci od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS
dotaci 4 185 tis. Kč, podle návrhů obcí a požadavku HZS OK se rozdělí 3 mil. Kč
a 1 185 tis. Kč se rozdělí až po přesnějším vyčíslení požadavků. Dále informoval
o rozhodnutí ROK zřídit veřejnou sbírku „Povodně Olomouckého kraje“ i s vědomím,
že existuje celá řada jiných účtů. Důvodem byly stále častější dotazy, která obec je
nejvíce poškozená a žádosti o kontakt, kam finanční pomoc posílat.
RNDr. Kosatík: Informoval o technické chybě, která vznikla v důsledku rychlé
přípravy materiálu na str. 3 důvodové zprávy Jarovník – oprava na Javorník a na
str.4 Milovice nad Bečvou – oprava na Milotice nad Bečvou.
Bc. Urbánek: Vznesl dotaz na datum ukončení sbírky. Sdělil, že sbírka může být
díky záštitě kraje úspěšnější, než jiné sbírky organizací, ve které lidé již ztratili
důvěru.
Ing. Tesařík: Datum ukončení sbírky je 30. 11. 2009. Ve výrobě je informační leták
se všemi důležitými informacemi, který bude zveřejněn na webových stránkách kraje
a je ve snaze kraje využít také výlepové plochy MHD Olomouc, Prostějov, Přerov,
Šumperk. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/3/2009
Přítomno 35, pro 35, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

3.1.

Řešení povodňové situace v Olomouckém kraji – krizové řízení

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Z materiálu zdůraznil a upřesnil některé
informace. Upozornil, že byla vyčerpána schválená rezerva pro krizové řízení
z letošního rozpočtu, která zpočátku činila částku 10 mil. Kč a později bylo schváleno
dalších 5 mil. Kč. Jménem Bezpečnostní rady Olomouckého kraje požádal
o navýšení rezervy o částku 15 mil. Kč. V důvodové zprávě jsou uvedeny účelově
určené prostředky. Částka 10,5 mil. Kč – jedná se o nespecifikovanou rezervu pro
krizové řízení, která by neměla být čerpána a pokud se nestane jiná krizová situace,
bude opět vrácena do rozpočtu kraje. Tato částka bude převedena z OIEP
z investiční akce „III/37349 Ptení – obchvat“, jehož stavební povolení, na základě
kterého může být stavba zahájena, bude až koncem letošního roku. Poděkoval
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zastupitelům jménem svým i jménem starostů postižených obcí. Vyzval zastupitele
k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/4/2009
Přítomno 35, pro 35, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

4.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Z důvodu předložení materiálu na stůl
jednotlivé rozpočtové změny přečetl a krátce je okomentoval. Vysvětlil, že se z části
jedná o technické provedení předchozích, již sválených bodů.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/7/5/2009
Přítomno 35, pro 35, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

5.
Poskytnutí bezúročné půjčky městu Javorník na řešení mimořádné
situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Krátce materiál okomentoval. Jedná se o
operativní řešení krizové situace, která vznikla v důsledku povodní. Upozornil na
přítomnost místostarosty města Javorník a rovněž člena zastupitelstva Ing. Mimru.
Předkladatelem materiálu je za Ing. Horáka, který má životní prostředí v kompetenci.
Jelikož byl materiál vytvářen v dopoledních hodinách, je v něm uvedeno poskytnutí
účelové finanční dotace, je ale možnost i jiné varianty - institut půjčky, kdy by se
město Javorník pokusilo získat finanční prostředky na úhradu škod z rozpočtu státu.
Předkládá tedy jinou variantu usnesení, se kterou zástupci města Javorník souhlasí.
Pokud by však město Javorník s žádostí o dotaci od státu neuspělo, bude
přistoupeno k původnímu návrhu a dostane účelovou finanční dotaci od kraje.
Ing. Mimra: Přiblížil situaci v městě Javorník. Javornický vodovod, který se táhne
Račím Údolím v délce 1,6 – 1,7 km byl poškozen v noci z 26. – 27. června 2009,
došlo k zatržení v délce 450 m. Jsou i další potrubí, která jsou poškozena, ale do
této chvíle jsou v zemi a není znám rozsah škod. Nyní je zprovozněn jen provizorně.
Dle zpráv odborníků z firmy JVS spol. s r. o. nebude ale schopen zásobovat město
vodou v období sucha, v tuhle chvíli tam totiž nepřitéká dostatečné množství vody.
Sdělil, že situace je v materiálu dobře popsána.
Ing. Tesařík: Poděkoval Ing. Mimrovi za komentář a dotázal se, zda se jedná
o jedinou mimořádnou situaci v oblasti vodovodu. Ing. Juřena byl přítomen na
jednání se starosty v postižených obcích a proto jej poprosil, aby se k tomuto vyjádřil
Ing. Juřena: Jedná se o jedinou mimořádnou situaci jak na území Jesenicka, tak
i Hranicka.
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Ing. Tesařík: Dotázal se kdy může Javorník obdržet peníze od kraje.
Ing. Juřena: Finanční prostředky budou k dispozici městu Javorník v pátek dne
10. 7. 2009.
Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu
2. s c h v a l u j e poskytnutí bezúročné půjčky městu Javorník ve výši 3.000.000 Kč
na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury, s
termínem splatnosti do 30. 11. 2009, dle upravené důvodové zprávy

3. s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky městu Javorník
na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury, s
termínem splatnosti do 30. 11. 2009, dle upravené Přílohy č. 3 důvodové zprávy

4. u k l á d á

podepsat

smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky dle bodu 3

usnesení
O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

Zastupitelstvo schválilo upravený návrh usnesení UZ/7/6/2009
Přítomno 35, pro 35, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 0. Návrh byl přijat.

6.

Různé

Ing. Tesařík informoval zastupitele o následujícím termínu zastupitelstva
a o možnosti konání dalšího mimořádného zastupitelstva z důvodů přerozdělení
další částky 12,5 mil. Kč z celkové částky 24,8 mil. Kč. Předchozích 12 mil. Kč kraj již
přerozdělil. Dále poděkoval zastupitelům za účast na mimořádném zasedání
a ukončil jej v 15 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 7. 7. 2009“

5

V Olomouci dne: 17. 7. 2009
Zapsala: Vendula Hrdličková

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

…………………………………….. .
Mgr. Yvona Kubjátová
náměstkyně hejtmana

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

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

……………………………………….
RSDr. Josef Nekl
člen zastupitelstva kraje
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