Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 28. května 2010
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 28. 5. 2010
v 10:00 hod. v Kongresovém sále budovy Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a,
Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 45 členů zastupitelstva kraje, 10 členů bylo
nepřítomno.
Z účasti na zasedání byli omluveni: Ing. Drmola, Ing. Faltýnek, MUDr. Chalánková,
J. Janíček, Ing. Kapoun, MBA, Ing. Marek, Mgr. Pavličíková, JUDr. Šiška,
JUDr. Ing. Wisiński, Ing. Zapletal.
Záhájení zasedání se neúčastnili: Mgr. Papajk, M. Novotný a Ing. Sekanina (příchod
v 10:07 hod.), Mgr. Slavotínek (10:18 hod.)
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík
1.
Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání
Ing. Martin Tesařík zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku Vendulu
Staškovou, pro zjištění hlasů při dnešním hlasování určil Luďka Niče, vedoucího
kanceláře hejtmana, hlavním skrutátorem.
Vzhledem k situaci, kdy zastupitelstvo zasedá v netradičních prostorách s jiným
technickým vybavením sálu a s ohledem na minimální počet bodů dnešního
programu je navržen pro dnešní jednání způsob hlasování k jednotlivým bodům
aklamací – zvednutím ruky.
V sále jsou přítomni skrutátoři, kteří po výzvě k hlasování předsedajícím budou
počítat hlasy a hlavní skrutátor následně vždy ohlásí přítomným výsledek hlasování.
Ke každému bodu programu se bude hlasovat v pořadí – počet hlasů pro, proti
a zdržel se.
Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádné zasedání, není na programu jednání
zpráva o řešení dotazů z minulého zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
(ZOK) konaného dne 30. 4. 2010 a body Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje
(ROK) za uplynulé období a Kontrola plnění usnesení ZOK.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
- ČSSD
- ODS
- KSČM
- KDU-ČSL

Pavel Šoltys, DiS.
Bc. Dalibor Horák
Ing. Václav Šmíd
František Kubíček
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Přítomno 45, pro 45, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
- ČSSD
- ODS
- KSČM
- KDU-ČSL

Pavel Šoltys, DiS.
Bc. Dalibor Horák
Ing. Václav Šmíd
František Kubíček

Přítomno 44, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík navrhl schválit vystoupení hostů ve složení:
 plk. Ing. Karel Kolářík – ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého
kraje (HZS OK)
 Ing. Libor Dostál – generální ředitel Povodí Moravy, s.p.
 Ing. David Fína – ředitel Závodu Horní Morava, Povodí Moravy, s.p.
 plk. RNDr. Jaroslav Skříčil - ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje
Přítomno 44, pro 44, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Ing. Tesařík informoval o doplnění programu o bod č. 4 – Rozpočet Olomouckého
kraje – rozpočtové změny. Jedná se o informativní materiál. Schválení změny, která
navazuje na bod č. 3 programu. Tato rozpočtová změna byla schválena na dnešním
mimořádném jednání ROK.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Informace o povodních v Olomouckém kraji
Řešení povodňové situace v Olomouckém kraji
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 – rozpočtové změny
Různé
Závěr

Hlasování o upraveném usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. schvaluje upravený program 14. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne
28. 5. 2010

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/14/1/2010
Přítomno 43 , pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.

2.

Informace o povodních v Olomouckém kraji
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Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. V úvodu tohoto bodu bude promítnuta
pětiminutová videoprezentace záplav v obci Troubky. Tento záznam natočila Policie
ČR a byl předložen také na Bezpečnostní radě Olomouckého kraje (BROK). K videu
podá komentář Alena Hložková, vedoucí oddělení krizového řízení kanceláře
hejtmana Krajského úřadu Olomouckého kraje. Dále avizoval vystoupení
Mgr. Wildnera, Ing. Dostála, plk. Ing. Koláříka a plk. RNDr. Skříčila. Na zasedání
pozval starosty obcí s rozšířenou působností (přítomen byl starosta Hranic, Přerova,
Kojetínu a Troubek).
V tomto bodu bude poskytnuta informace o situaci, jak byl OK zasažen povodněmi
a doplněna o komentář Povodí Moravy, s.p., (PM, s.p.) jejich pohled a budování
protipovodňových opatření. Dále uvedl, že pan náměstek Ing. Horák dostal od BROK
úkol, aby na zasedání ZOK v září připravil materiál, který se bude zabývat
protipovodňovými opatřeními.
A. Hložková: Okomentovala videoprezentaci, která byla natočena v úseku nad
Troubkami a Přerovem. Od pátku 14. 5. 2010 byla věnována povodňové situaci
a možnosti ohrožení občanů OK velká pozornost. Snažili se nepodcenit tuto situaci,
proto byl o víkendu pan hejtman informován o stupních povodňové aktivity na
jednotlivých tocích v OK. V důsledku extrémní srážkové činnosti v noci
z 16. -17. 5. 2010 v oblasti Beskyd napadlo 80 – 100 mm/den. Hejtman OK rozhodl,
že v pondělí dne 20. 5. 2010 v 7.30 hod. zasedne Povodňová komise OK (PKOK).
Ta pouze monitorovala situaci na řece Bečvě v horním úseku. Během dopoledne
toky a síla vody neustále narůstaly v oblasti Teplic nad Bečvou, Lipníku nad Bečvou
a Přerově, kde voda dosahovala 1. stupně povodňové aktivity. Druhé jednání PKOK
proběhlo ještě téhož dne ve 13 hod., kdy PKOK rozhodla o vyhlášení 3. stupně
povodňové aktivity, tj. stupni ohrožení. Z důvodu stále trvající nepříznivé situace,
rozhodl hejtman OK o konání BROK. V důsledku tohoto jednání se pak již jednalo
o zvýšený dozor, jednání krizového štábu a monitoring všech toků v OK (povodí
Bečvy, Odry a Moravy). V 19 hod. tedy zasedala BROK, která na základě žádostí
starostů Hranic a Přerova vyhlásila na jejich území stav nebezpečí. V noci ze
17. na 18. 5. 2010 byla z důvodu protrhnutí tzv. selských hrází zaplavena obec
Troubky. Stav nebezpečí byl v první fázi vyhlášen 17.5. - 21. 5. 2010, následně
prodloužen do 31. 5. 2010.
Ing. Tesařík: Poděkoval za shrnutí informací k povodňové situaci.
plk. Ing. Karel Kolářík: Okomentoval svou prezentaci, ve které promítl schéma
současné situace v povodí Moravy. Uvedl místa, která byla nejvíce ohrožena, tj. Ústí,
Teplice nad Bečvou, Přerov, Troubky a Kojetín. Nasazeno bylo celkem 181 jednotek
(15 členu HZS a 166 členů JSDH), celkem cca 1 300 hasičů, 270 ks techniky,
14 člunů, 4x Tatra 815 VVN a 4 velkokapacitní čerpadla. Dále ve své prezentaci
uvedl, že bylo evakuováno a zachráněno celkem 500 osob. Za spolupráci poděkoval
Záchrannému útvaru Hlučín, JSDH obcí, Policii ČR, Zdravotnické záchranné službě
OK, Armádě ČR, humanitárním organizacím, krizovým štábům obcí, kraje, Správě
státních hmotných rezerv a dalším. Dne 22. 5. 2010 byl vyslán odřad na
velkokapacitní čerpání do Polska (5 ks techniky, 8 lidí), je předpokládáno
dlouhodobé nasazení.
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Ing. Dostál: S panem starostou obce Troubky již jedno jednání proběhlo, další
proběhne 2. 6. 2010 přímo s projektantem, kde bude projednáván projekt, který
v roce 1997 „zapadl“ a bude firmou Aquatis opět otevřen. PM, s.p. bude investorem,
který bude zpracovávat projekt protipovodňové ochrany obce Troubky. Kulminace
průtoků je srovnávána s rokem 1997. I v médiích proběhla informace, že se jednalo
o stejnou povodeň. Není tomu tak, v roce 1997 se jednalo o stoleté průtoky, nyní
maximálně padesátileté. V prezentaci s názvem „Vyhodnocení povodní a
protipovodňová opatření“ se hovoří o nepříznivé meteorologické situaci, cca 100
mm/den. Je v ní také zobrazen graf, ze kterého je patrno, jak vodní dílo Bystřička
(VD Bystřička) transformovalo cca 5,5 mil m 3. Při přítoku 75 m3 se pod vodní dílo
pouštělo 22 m3. Na povodí Moravy došlo od r. 1997 při odstraňování povodňových
škod v letech 1997 - 2004 k 500 akcí s rozpočtovými náklady cca 2,5 mld. Kč (na
území OK cca 150 akcí za cca 1 mld. Kč). Z celkového součtu se jednalo o 43 %.
Informoval o povodni, která postihla OK v roce 2006. Kulminační průtoky dosáhly
maximálně padesátileté vody. Dále uvedl důsledky povodně a kolik jsou celkové
škody na majetku. V OK a Zlínském kraji se již uskutečnily akce za 210 mil. Kč.
V loňském roce byly odstraněny škody z roku 2009. Čtyři akce budou odstraněny do
konce tohoto roku. V současné době se ukončuje výběrové řízení. V letech
1999 - 2001 probíhala 0. etapa protipovodňových opatření (PPO). Na území
Olomouckého kraje byly zrealizovány 4 akce s celkovými rozpočtovými náklady
72,58 mil. Kč (41 % rozpočtových nákladů PM, s.p.). V letech 2002 - 2006 probíhala
I. etapa PPO. Na území OK se realizuje 9 akcí s celkovými rozpočtovými náklady
433,3 mil.Kč, což je 32 % nákladů celého území povodí Moravy (celkové
RN = 1 348,26). Osm akcí je již stavebně dokončeno, na některých probíhají ještě
výkupy pozemků dotčených stavbou. Akce „Morava, Olomouc I. etapa“ byla
dokončena v roce 2007. V současné době se připravují a realizují akce v rámci
II. etapy PPO, která probíhá v letech 2007 - 2013. Na území OK bylo původně
navrženo celkem 10 akcí s celkovými rozpočtovými náklady cca 1 mld. Kč, které
v sobě zahrnují i výstavbu poldru Teplice. Další částí prezentace byl harmonogram
studie odtokových poměrů na nejdůležitějších tocích, které nemají stanovené
záplavové území. Tzn. selské hráze nejsou v majetku obce ani PM, s.p. V roce 1998,
po povodních, zadal starosta obce Troubky firmě Aquatis zpracování projektové
dokumentace na ohrazování obce. V roce 1998 byla zpracována dokumentace
k územnímu řízení (ta prochází schvalovacím řízením – z cca 300 majitelů dotčených
pozemků nesouhlasí se stavbou hráze pouze cca 10). Ještě v roce 1998 byly
zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení. Dokončení projektu ale bylo
ze strany obce zastaveno. Poldr Teplice je situován v levobřežní části údolní nivy
řeky Bečvy mezi obcemi Černotín a Hustopeče nad Bečvou. Boční hráz je vedena
podél stávající železniční trati. Uvedl dotčená katastrální území, zpracované studie a
varianty řešení, celkový počet dotčených pozemků a vlastníků stavbou poldru
Teplice. Dodal informace o poldru Sobotín. Ten je navržen na řece Mertě nad jejím
soutokem s Desnou v k.ú. Sobotín a je již ve fázi studie, kdy se připravuje další
stupeň projektové dokumentace. Původní myšlenka byla na 90 mil. m3, poslední
varianta je 38 mil. m3. Nyní proteklo 114 mil. m3. Poldr jako samostatné vodní dílo
obce neochrání.
Ing. Tesařík: Poděkoval Ing. Dostálovi za prezentaci. Jedná se o ústní materiál, širší
diskuze za účasti členů ZOK a starostů obcí je očekávána na zasedání ZOK, které
se bude konat v září a bude na něm předložen již uvedený, souhrnnější materiál.
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Bude se také dotazovat Ing. Dostála jak bude PM, s.p. po povodních řešit investiční
plán a v jaké fázi jsou nově uložené úkoly.
Navázal na vystoupení plk. Ing. Koláříka a poděkoval ministrům Vlády ČR, konkrétně
ministru obrany a ministru vnitra. Při projednávání Olomoucké výzvy byl přítomen
ministr průmysl a obchodu, ministr pro místní rozvoj a ministr životního prostředí. Je
zájem na tom, aby doba od plánů k realizaci byla rychlejší a kopírovala horizonty
s jakými se povodně vracejí (1997, 2006, 2009, 2010). Olomoucká výzva definuje
9 základních kroků, které by měla Vláda ČR v součinnosti s Poslaneckou
sněmovnou ČR řešit. Změnit legislativu není v moci kraje. Je potřeba zajistit nástroje,
aby PM, s.p. mohlo tato protipovodňová opatření realizovat.
plk. RNDr. Skříčil: Činnost Policie ČR je odlišná od hlavní složky HZS, kdy jejich
práce je ochranná a evakuační. Úkolem Policie ČR je zajištění ochrany bezpečnosti
osob, zajištění zklidnění situace dopravy, uzávěrky dopravy, zamezení vstupu
nepovolaným osobám do vymezených oblastí, ochrana majetku evakuovaných osob
a je důležitá také spolupráce s ostatními složkami IZS. Co se bezpečnostní situace
týče, klesla i běžná trestná činnost a pokud nějaká byla, netýkala se rabování.
Zasahovalo cca 350 policistů územního obvodu města Přerov a cca 150 policistů
pořádkové jednotky OK. Poděkoval opět ZOK za podporu, kdy v minulém roce
zastupitelé pomohli schválenou částkou k nákupu dalšího vybavení této pořádkové
jednotce. Proto mohla zasahovat tak dobře, jak zasahovala. Náklady v objemu
celkových škod nebyly vysoké.
Ing. Tesařík: Poděkoval plk. RNDr. Skříčilovi za informace a pomoc.
Mgr. Wildner, starosta města Hranice: Zrekapituloval situaci na Hranicku. Celkový
počet zatopených objektů byl 252. Zatopených nemovitostí bylo 120, rekreačních
objektů 177. Škody na majetku obcí dosáhly 50 - 80 mil. Kč, soukromé nemovitosti
cca 80 mil. Kč. Problémem je, že povodně tentokrát neskončily odtokem, nebo
poklesem hladin, ale projevují se tzv. pohyby půd, které jsou nebezpečné a finančně
velmi náročné. Město Hranice a Teplice nad Bečvou jsou v nejužším místě Bečvy,
může se tam tedy velice dobře měřit a údaje se mohou uvést do statistiky. Výška
hladiny byla 646 cm, 80 cm pod hladinou při povodních v roce 1997, proto se tedy
jednalo o padesátiletou vodu. V roce 2006 se jednalo o dvacetiletou vodu
(padesátiletá voda 804 m3/s, dvacetiletá voda 750 m 3/s). Někdy je stav nižší, 650
m3/s. Jde říci, kde se bude tato voda pohybovat. S tím by měl suchý poldr Teplice
počítat, pak by se mělo upouštět max. 650 m3/s. Do plných koryt jde zvládnout i
průtok 750 m3/s. Více zvládnout nejde a poldr by ztrácel svůj význam. Další projevy,
které jsou nové, jsou rozvodnění místních lokálních říček a potoků v Hranicích Veličky, Ludiny a dalších. Přívalové deště způsobují lokální povodně, které jsou
daleko ničivější, protože průtoky jsou daleko rychlejší. V roce 2009 došlo k zaplavení
633 objektů, z toho domácností 180. ORP Hranice přijaly 3 protipovodňové
programy. Jedním z programů, který už je v určité fázi, jsou varovné signály –
dešťoměry, vodoměry, hlásné sirény a systém SMS. Další pilotní projekt je „Od
pramene po soutok“. Poslední jednání se uskutečnilo včera s generálním ředitelem
PM, s.p o Veličce. Společnou představou, nejen města Hranice, ale i ostatních obcí
je, aby do vodního toku zasadily přírodě blízké stavby, které by zbrzdily a pracovaly s
vodou v terénu. Totéž platí pro vedlejší toky, které jsou ve správě Lesů ČR a
Zemědělské vodohospodářské správy. Pokud se podaří takto uceleně provést
rekognoskaci těchto terénů, začne postupná domluva s Bečvou i s ostatními toky.
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Vše závisí na finančních prostředcích. Co se těch týče, doufá, že budou postupně
uvolňovány tak, aby s tímto mohly jednotlivé obce pracovat, jinak se budou vždy jen
scházet a řešit škody, jako v tomto případě. Poděkoval všem, kteří jim pomáhali, jak
profesionálním, tak dobrovolným hasičům. Obce, které JSDH nemají, jsou
v nevýhodě, starosta se nemá šanci domluvit a udělat jednoduchý zásah. Dále
poděkoval Policii ČR. Je pravda, že v ORP Hranice nebyla žádná trestná činnost, ve
smyslu rabování. Městská policie a Policie ČR sehrála velkou roli.
Ing. Tesařík: Poděkoval za vystoupení pana starosty Mgr. Wildnera. Vyzval
zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Vznesl návrh na usnesení o kterém se následně hlasovalo:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
2. b e r e n a v ě d o m í ústní informaci pracovníků Krajského úřadu Olomouckého
kraje, krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, generálního
ředitele Povodí Moravy s.p. a ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje o
povodňové situaci v květnu roku 2010 na území Olomouckého kraje

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/14/2/2010
Přítomno 43, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.

3.

Řešení povodňové situace v Olomouckém kraji

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Materiál je členěn na dvě části. V první části je
stručnější informace o povodňové situaci, která již byla řečena. V druhé části
materiálu je uvedeno, že na základě žádosti hejtmana obdržel OK od ministerstva
financí ČR v 1. tranži 15 mil. Kč na odstranění prvotních škod. ROK dále navrhuje
rozdělit částku 1 466 tis. Kč, což je rezerva hejtmana na krizové řízení. Celková
částka na rozdělení činí 16 466 tis. Kč. Z těchto zdrojů bude 873,6 tis. Kč ponecháno
v rozpočtu OK ( hrazeny položky, např. náhradní stravování v Troubkách, brodící
kalhoty pro Policii ČR, hygienické zařízení v Troubkách, náhradní ubytování a
stravování v táboře ve Vojtěchově, atd). Částku 822,4 tis. Kč obdrží Správa silnic OK
na odstranění povodňových škod na krajských komunikacích. Materiál dále obsahuje
návrh na rozdělení částky 14 770 tis. Kč na jednotlivé obce ORP. Tento návrh na
rozdělení vznikl na základě konzultací s představiteli jednotlivých ORP (Přerov,
Hranice, Lipník nad Bečvou). Dnes na základě jednání „miništábu“ krizového řízení
podepsal dopis adresovaný ministru financí s žádostí o poskytnutí dalších 10 mil. Kč,
což bude předmětem na dalším případném zasedání zastupitelstva. Vyzval
zastupitele k dotazům.
RNDr. Kosatík: Předpoklad je, že jednotlivé obce získají finanční prostředky příští
týden. Kromě 15 mil. Kč dává částku na aktuální řešení prvotních škod 1 466 tis. Kč.
Na ZOK 28. 6. 2010 a předtím na ROK 3. 6. 2010 bude řešen přebytek rozpočtu OK
za rok 2009 v částce cca 70 mil. Kč. Částí těchto peněz bude dokryta krizová
rezerva, která byla povodněmi vyčerpána.
Ing. Tesařík: Uvedl, že na dokrytí této krizové rezervy bude žádat o uvolnění cca
9 mil. Kč z přebytku rozpočtu.
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Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/14/3/2010
Přítomno 45, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.

4.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 – rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Tento materiál je předložen pro
informaci. Schválení tohoto materiálu je v kompetencích ROK. Při schvalování
rozpočtu 2010 ZOK zmocnilo ROK k přijímání státních dotací, což je
uvedených 15 mil. Kč. Předchozím bodem č. 3 ZOK schválilo rozdělení těchto
finančních prostředků na jednotlivé obce.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/14/4/2010
Přítomno 45, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.

5.

Různé

Ing. Tesařík potvrdil informaci o návštěvě prezidentského páru, která se uskuteční
ve dnech 14. – 16. 6. 2010. K programu uvedl, že přivítání v OK se uskuteční
v pondělí dne 14. 6. 2010 v Příkazích. Program tohoto dne bude převážně na území
Olomouce. Setkání s představiteli samosprávy se předpokládá dne 14. 6. 2010
kolem poledne v budově Regionálního centra Olomouc. Pozvánka bude
zastupitelům zaslána. V úterý dne 15. 6. 2010 se bude pohybovat v městech Zábřeh,
Bouzov, Náměšť na Hané, Čechy pod Kosířem a Prostějov. Ve středu dne
16. 6. 2010 Hustopeče nad Bečvou, Přerov, Rokytnice u Přerova, Němčice nad
Hanou a návštěva bude zakončena v Mořicích. Přesnější rozpis bude k dispozici po
schválení kanceláří prezidenta po projetí těchto tras. Poděkoval zastupitelům za
účast na zasedání. Jakmile přijde dalších 10 mil. Kč, bude opět svoláno zasedání
zastupitelstva.
Ing. Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 11.30 hod.

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 28. 5. 2010“

V Olomouci dne: 7. 6. 2010
Zapsala: Vendula Stašková
……………………………….
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje
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Ověřovatelé zápisu:

…………………………………….. .
Pavel Šoltys, DiS.
člen zastupitelstva kraje

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

…………………………………….. .
Ing. Václav Šmíd
člen zastupitelstva kraje

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