Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 24. června 2011
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 24. 6. 2011
v 10:15 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. Pavel Drmola, Ing. Jaroslav Faltýnek,
Mgr. Dalibor Horák, Mgr. Petr Polášek a JUDr. Ing. Petr Wisiński.
Zahájení zasedání se neúčastnili:
-

Ing. Hana Lebedová (příchod v 10:36 hod.)
PaedDr. Karel Crhonek (příchod v 11:45 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 Vendulu Staškovou,
hlasovací zařízení obsluhuje a hlasování spouští Ing. Niče, vedoucí kanceláře
hejtmana, který je rovněž hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
-

ČSSD
ODS
KSČM
KDU-ČSL

Mgr. Svatopluk Ščudlík
RNDr. Ivan Kosatík
Ing. Miroslav Marek
Ing. Pavel Horák

Přítomno 48, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
-

ČSSD
ODS
KSČM
KDU-ČSL

Mgr. Svatopluk Ščudlík
RNDr. Ivan Kosatík
Ing. Miroslav Marek
Ing. Pavel Horák

Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
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K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje (ZOK) ze dne 22. 4. 2011
nebyly vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva
Olomouckého kraje se tedy zápis považuje za schválený.
K dotazům členů zastupitelstva vzneseným na posledním zasedání dne 22. 4. 2011
K bodu 41. Různé si požádala M. Vlčková o dvě písemné informace, a to stanovení
podmínek účelu využití prodaného rekreačního střediska v Mostkovicích a přehled
plánovaných oprav silnic II. a III. tříd v okresu Šumperk a Jeseník. Ing. Tesařík
požádal o písemnou specifikaci dotazů.
Dne 2. 6. 2011 zaslala M. Vlčková e-mailem písemné dotazy na Krajský úřad
Olomouckého kraje. Dne 3. 6. 2011 ji byla zaslána e-mailem odpověď.
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 přednesl Ing. Tesařík. Na stůl byla předložena aktualizovaná verze
programu. Body 6.7., 10., 26., 32., 33. a 34. byly předloženy na stůl. Staženy byly
body 6.1.2., 9. a 35. Navrhl, aby byl u bodu 4.1. upraven název, a to v návaznosti na
projednání tohoto materiálu s ostatními zainteresovanými kraji vypuštěním slova
TOP (Smlouva o spolupráci a spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu
„Morava a Slezsko – výlety na běžkách“ mezi kraji Jihomoravským,
Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským). U bodu č. 36.1. avizoval, že MUDr.
Fischer bude k tomuto bodu vystupovat u bodu č. 3 a nebude proto jako bod 36.1.
prezentován. V bodě 36. Různé vystoupí Ing. Horák s žádostí města Litovel. Tato
informace bude podána ústně.
MUDr. Sumara: Zmínil příslib rady, že bude průběžně informovat o situaci
v Jesenické nemocnici. Zřejmě v souvislosti s dopisem, kterým se pan hejtman
obrátil na jednotlivé obce Jesenicka, došlo k určitému vývoji a medializaci situace.
Požádal, zda by mohla zaznít nějaká informace také v průběhu zasedání.
Ing. Tesařík: Omluvil se, že nezdůraznil tuto informaci, když hovořil o bodu
36.1 Různé – Informace o řešení podnětu zastupitelky Věry Kocianové. Z názvu to
nevyplývá, ale jedná se právě o téma Jesenické nemocnice, které bude
prezentováno pod bodem 3.
Ing. Horák: Navrhl po projednání v Radě Olomouckého kraje (ROK) a jejím
souhlasem stáhnout z programu materiál č. 35 – „Evropské seskupení…“. Stažení je
navrženo vzhledem k technickému vývoji při jednání s Polskem. Materiál bude
předložen na jednom z dalších zasedání.
Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.
2.
3.

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
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4.1.

Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu „Morava a Slezsko –
výlety na běžkách“ mezi kraji Jihomoravským, Moravskoslezským, Olomouckým

4.2.

a Zlínským
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (Klub

4.3.

českých turistů)
Výjimka z pravidel pro čerpání finančních prostředků určených na významné projekty

5.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.2.

Olomouckého kraje pro rok 2011
Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - závěrečný účet
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny – DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny – DODATEK č. 2 - staženo
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím

Olomouckého kraje
6.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
6.3.
6.4.
6.5.

Olomouckého kraje - DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - plnění rozpočtu k 30. 4. 2011
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - Významné projekty Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvek Mikroregionu Plumlovsko Plumlov,

6.6.
6.7.
7.

obci Újezd, obci Střítež nad Ludinou, obci Soběchleby
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvek obci Velké Losiny
Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - žádost města Kostelec na Hané
Žádost Mikroregionu Hranicko o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu

8.

Olomouckého kraje na spolufinancování výstavby Cyklostezky Bečva v roce 2012
Aktualizace Technických a provozních standardů Integrovaného dopravního systému

9.

Olomouckého kraje
Rozšíření základní dopravní obslužnosti a navýšení prokazatelné ztráty dopravce FTL,
a.s., Prostějov linky 780756 Nezamyslice-Němčice nad Hanou-Tištín-Ivanovice na

Hané-Morkovice-Slížany-Uhřice - staženo
10.
Informace o dopravní obslužnosti v Olomouckém kraji v roce 2011 a 2012
11.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
11.1.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku - DODATEK
11.2. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
11.2.1. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku - DODATEK
11.3. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
11.3.1. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
11.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
11.5. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
12.
Porušení rozpočtové kázně
13.
Příspěvek Olomouckého kraje na zajištění oslav státních svátků
14.
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
15.
Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
16.
Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje
17.
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
18.
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2011 –
19.

vyhodnocení prvního kola žádostí
Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové prevence pro rok 2011 –

20.

vyhodnocení žádostí
Program „Příspěvek na zateplení a výměnu oken“ – poskytnutí příspěvku
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21.
22.

Řešení nezaměstnanosti na Jesenicku - aktuální informace
Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 4. výzev globálních grantů Olomouckého kraje

23.
24.
25.

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory 1.2, 1.3
Transformace Vincentina Šternberk
Projekty spolufinancované z evropských fondů předkládané ke schválení financování
Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro Turistická informační centra na

26.

území Olomouckého kraje na rok 2011
Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 –

27.
27.1.
28.

2013 (výhled do roku 2016) - posouzení vlivu programu na životní prostředí
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – DODATEK
Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace v oblasti

29.
30.

vodohospodářské infrastruktury
Porušení rozpočtové kázně Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. - změna

31.

zakládací smlouvy
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na spolufinancování akce

32.

zařazené do programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře vybudování chybějících úseků dálnice

33.
34.
35.
36.
36.1.

D1 Říkovice – Přerov (0136) a Přerov – Lipník nad Bečvou (0137)
Projekt Českého olympijského výboru „Žijeme Londýnem“
Příspěvek Moravské filharmonii Olomouc, příspěvkové organizaci
Evropské seskupení pro územní spolupráci – podpis Intenčního dopisu - staženo
Různé
Různé – Informace o řešení podnětu zastupitelky Věry Kocianové (projednáno

37.

v bodě č. 3)
Závěr

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. schvaluje upravený program 20. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 24. 6. 2011

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/1/2011
Přítomno 48, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 0. 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/20/2/2011
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
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3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
MUDr. Fischer: Zmínil usnesení z jednání ROK dne 7. 6. 2011 č. UR/67/63/2011
k bodu Různé - Informace o aktuálním dění v zajištění akutní lůžkové péče
v Jeseníku, konaného dne 7. 6. 2011. Olomoucký kraj se zabývá Jesenickou
nemocnicí již dlouho. Jedná se o soukromoprávní zdravotnické zařízení, které bylo
privatizováno v roce 1995. Jesenická nemocnice splatila svůj závazek vůči státu.
Jedná se o zařízení, které má přibližně 130 lůžek v základních oborech a sféru
ambulantní. Je to jediné lůžkové zdravotnické zařízení akutní péče na Jesenicku.
Tato nemocnice až do roku 2009 podle výročních zpráv hospodařila v „černých
číslech“. Za rok 2010 nejsou zatím výsledky oficiálně známy, ale vedení nemocnice
signalizuje, že hospodářský výsledek nebude dobrý. Ohroženo je zejména další
ekonomické fungování nemocnice v tomto složení činností. Je snaha jednat se
všemi zúčastněnými, nejen s Jesenickou nemocnicí, ale i s Ministerstvem
zdravotnictví, Ministerstvem financí i se samosprávami Jesenicka. Nemocnice
předložila návrh, prostřednictvím paní Kocianové, která pracuje jako vrchní sestra
v tomto zdravotnickém zařízení, jak by se tato situace mohla dále vyvíjet ve smyslu
stabilizace ekonomiky. Tento návrh obsahoval 5 možných způsobů řešení –
příspěvek OK na provoz tohoto zařízení, navýšení finančních prostředků ze strany
zdravotních pojišťoven, popř. kombinaci obou těchto variant, prodej, nebo uzavření
této nemocnice. Stát prodal jedinou nemocnici v okrese, s tím, že si ji zavázal
k deseti letům činnosti, jako by předpokládal, že potřeba zdravotní péče na
Jesenicku po 10 letech zanikne. Nestalo se tak, a s neblahým důsledkem tohoto
kroku se nyní potýkají nejen samosprávy, ale zejména občané Jesenicka. Nemyslí
si, že by byly možné jen varianty obsažené v návrhu Jesenické nemocnice. Jednou
z možností je např. i ochota místních samospráv podílet se na zdravotní péči pro své
občany. Medializace za strany Jesenické nemocnice je dlouhodobá. V poslední době
to byla i tisková konference, kterou vedení Jesenické nemocnice svolalo. Dopis
samosprávám šel až poté. Celá věc se řeší velmi odpovědně, bylo žádáno
o stanovisko ministra zdravotnictví a největší zdravotní pojišťovny. Do ROK 30. 8.
bude předkládat materiál. Je třeba zajistit zpracování právní analýzy návrhu smlouvy
o závazku veřejné služby, který předložila Jesenická nemocnice ve svém materiálu.
Dále budou osloveni všichni starostové Jesenicka ve věci jejich případné participace
na úhradě zdravotní péče. Je mnoho možných variant, chtějí posoudit všechny, aby
byla zdravotní péče zachována. Tento komplexní materiál bude po schválení radou
předložen na zasedání v září.
V. Kocianová: Materiál, který byl předán ROK obsahoval všechny možné dopady,
pokud nebude nalezen způsob řešení a společný cíl. Přesunování bodu z konce
jednání na začátek není ideální. Odpoledne by se měla dostavit paní starostka
z Jeseníku s novými výsledky jednání ze Sdružení měst a obcí Jesenicka, kde bylo
přijato usnesení týkající se této problematiky. Také na včerejším zasedání
Zastupitelstva města, Jeseník bylo přijato nějaké usnesení. Jesenická nemocnice
navrhla varianty, které byly výzvou pro ROK, aby podala také své návrhy, o kterých
by se mohlo společně jednat. Medializace ze strany Jesenické nemocnice nebyla.
Neví se, kdo na tento problém TV upozornil. Je ráda, že se ROK začala touto
problematikou zabývat. Jedná se o zachování lůžkové péče na Jesenicku ve
stávajícím rozsahu 126 akutních lůžek a 30 lůžek následné péče. Iniciativu na úrovni
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Parlamentu ČR vyvíjí Ing. Krátký. Bylo by vhodné, aby ZOK spolu se svými poslanci
zapůsobili tak, aby byla při úhradách zdravotní péče zohledněna specifika periferních
regionů. Je třeba se oprostit od toho, že se jedná o soukromé zařízení a zajistit
zdravotní péči v tomto regionu. V současné chvíli je vhodné zabývat se uzavřením
smlouvy mezi krajem a zdravotnickým zařízením o poskytovaní služeb ve veřejném
zájmu. Tyto smlouvy jsou v mnoha zařízeních v republice již uzavřeny. Uzavřením
této smlouvy se uvolňuje možnost čerpat dotace na investice, což je velký problém
Jesenické nemocnice. Věří, že společným cílem je vyjednat nejlepší variantu, aby
byla zachována péče v rozsahu, v jakém je v současné chvíli.
Ing. Tesařík: Souhlasí se společným zájmem týkajícím se Jesenické nemocnice.
Poznámku o přesouvání bodů odmítá. Paní Kocianová měla možnost informovat, že
se dostaví někdo z Jesenicka. Tento bod mohl být ponechán na konci.
Kocianová: Uvedla, že pokud by měl někdo nějaké nejasnosti, či dotazy, Jesenická
nemocnice je otevřena ke komunikaci.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/3/2011
Přítomno 49, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

Ing. Tesařík: Dá se udělat něco pro to, aby se zrychlil proces mezi hlasováním
a výsledkem hlasování? Obrátil se na pana primátora, aby prověřil, zda je to
technicky možné. Jak to vyhovuje zastupitelstvu města, protože se jedná o jeden
software? Poprosil o komentář.
M. Novotný: Jde skutečně o jeden software. Rozdíl vyplývá z toho, že ZOK má
o deset členů více. Pokusí se zjistit, jestli není problém v hardwaru. Nemyslí si, že by
taková věc, jako vyhodnocení 55 tlačítek, trvala dnešním mikroprocesorům skutečně
tak dlouhou dobu. Pokusí se to prověřit.
Ing. Tesařík: Poděkoval panu primátorovi.

4.1. Smlouva o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu
„Morava a Slezsko – výlety na běžkách“ mezi kraji Jihomoravským,
Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Jedná se o pokračování společného projektu
moravských krajů. Od roku 2005 probíhá spolupráce na projektech „Na kole celou
Moravou a Slezskem“, „Průvodce po nejkrásnějších místech Moravy a Slezska“, atd.
Rok 2011 bude opět rokem společné spolupráce, tentokrát s „výlety na běžkách“, za
stejných finančních podmínek. Okomentoval opravu názvu bodu. V návaznosti na to
bude oprava provedena také v důvodové zprávě a Příloze č. 1 materiálu. Oprava
názvu se provádí na základě informací od ostatních krajů.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
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Hlasování o upraveném usnesení (viz bod 1. Schválení programu zasedáni):
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí upravenou důvodovou zprávu
2. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování projektu „Morava
a Slezsko – výlety na běžkách“ mezi Jihomoravským krajem, Moravskoslezským
krajem, Olomouckým krajem a Zlínským krajem dle upravené Přílohy č. 1 důvodové
zprávy
3. schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 300 000 Kč Jihomoravskému
kraji, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337 dle smlouvy uvedené
v upravené Příloze č. 1 důvodové zprávy
4. ukládá podepsat smlouvu o spolupráci a spolufinancování dle bodu 2 usnesení
O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/4/2011
Přítomno 49, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

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

příspěvku

z

rozpočtu

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/5/2011
Přítomno 49, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

4.3. Výjimka z pravidel pro čerpání finančních prostředků určených na
významné projekty Olomouckého kraje pro rok 2011
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: Částku 577 tis. Kč Unii neziskových organizací (UNO) přeje. Ví, že tato
organizace vykonává dobrou práci. Tento materiál se mu však zdá nestandardní
a má obavy, aby těchto výjimek z pravidel nebylo do budoucna více. Bylo by
mnohem „čistší“, kdyby se původní smlouva upravila o 577 tis. Kč a UNO by podala
žádost na vlastní projekt.
Mgr. Kubjátová: UNO nemá právní subjektivitu. O veškeré finanční prostředky žádá
Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/6/2011
Přítomno 49, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

7

5.

Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - závěrečný účet

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Materiál je velmi rozsáhlý. Při každoročním
schvalování rozpočtu je částka cca 4 mld. Kč. Ke konci roku, po provedení
rozpočtových změn a dotací, se rozpočet dostane na cca 11 mld. Kč.
V úvodu důvodové zprávy jsou grafy, které zpřehledňují příjmy a výdaje
Olomouckého kaje, saldo vyplývající z provozních výdajů a přehled investic v částce
1,3 mld. Kč. Z celkem 173 příspěvkových organizací pouze 15 skončilo ve ztrátě,
14 v oblasti školství a 1 v oblasti kultury. Zdůraznil, že ze 173 organizací tvoří
podstatnou část organizace v sociální oblasti. Dlouhodobě je velký problém
s neustále se snižujícími státními dotacemi podporujícími subjekty v sociální oblasti
bez rozdílu zřizovatelů. Přestože tyto organizace žijí v nelehké situaci, žádná z nich
neskončila ve ztrátě. Věří, že tuto jistotu organizacím a klientům dají i v dalších
letech. Výsledek hospodaření Olomouckého kraje za loňský rok představuje přebytek
v částce cca 99 mil. Kč. Popsal přílohy uvedené v materiálu.
Příloha č. 14 pojednává o využitelnosti přebytku, v záhlaví strany č. 274 je
rekapitulace, jak se k přebytku 99 mil. Kč došlo. Za rok 2009 byl přebytek necelých
100 mil. Kč, za rok 2009 - 72 mil. Kč a rok 2008 - 152 mil. Kč. Za 10 let činnosti kraje
byl vždy výsledkem hospodaření předcházejícího roku přebytek.
K jednotlivým položkám uvedl:
 položka 1 – dokrytí rezervy na krizová řízení. V tuto chvíli je zůstatek 2,8 mld. Kč
a přitom ještě není ani polovina roku. Krizové situace se nevyhýbají žádnému kraji
a skoro žádnému roku. Je navrženo dokrýt tuto rezervu částkou 7,8 mil. Kč,
 položka 3 – je navrženo poskytnout Správě silnic Olomouckého kraje 10 mil. Kč,
ale účelově vázaných, pouze na defekty, které vznikly na silnicích v souvislosti
s předcházející zimou,
 položka 5 – sumarizační položka na dokrytí investičních akcí, které přecházejí
z loňského roku. Úhrnné číslo za všechny rezorty je 17,5 mil. Kč,
 položka 9 – pokrytí částky 400 tis. Kč na konání V. letní olympiády dětí a mládeže.
Tyto hry v Olomouci nyní probíhají za účasti cca 4 tisíc mladých sportovců ze
všech krajů České republiky. Rozpočet těchto her je v částce přes 15 mil. Kč.
Velkou část pokrývají sponzoři a Český olympijský výbor.
 položka 10 – navýšení příspěvku na provoz Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje (ZZS OK) v částce necelých 6 mil. Kč. Je to dopad akce
„Děkujeme, odcházíme“, kdy si zdravotníci během tohoto roku vybojovali zvýšení
mezd a protože v případě ZZS to nepokryjí ani zdravotní pojišťovny a stát, musí
tento dopad vykrýt kraj.
 položka 11 - dokrytí 20 mil. Kč, není to konečná částka na provoz příspěvkových
organizací v oblasti sociální. Požadavek byl 61,5 mil. Kč, poskytnuty byly
prostředky, které jsou nezbytně nutné, další budou poskytnuty v závěru roku,
 Položka 12 – Významné projekty – dokrytí významných projektů schválených na
zasedání dne 25. 2. 2011 a 24. 6. 2011, které byly částečně pokryty z rezervy na
neplnění daňových příjmů a vrátí se tímto zpět do rezervy,
 Položka 13 – Významné projekty – předpokládá vykrytí významných projektů,
s možnou korekcí, jak budou projednávány ještě v samostatném bodu.
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Dále zmínil následující přílohu Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Olomouckého kraje, které provedlo Ministerstvo financí. Průzkum hospodaření
dopadl tak, jako v minulých letech, nejsou žádné závady, které by byly sankční.
Za nepřítomného předsedu Finančního výboru ZOK uvedl, že všechny ekonomické
body v programu výbor dne 21. 6. 2011 projednal a vyslovil se jednoznačně pro
podporu materiálu v předložené podobě.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/7/2011
Přítomno 49, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

6.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny

Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/8/2011
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

6.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - rozpočtové změny – DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Tento materiál obsahuje jednu rozpočtovou
změnu, kterou schvaluje ZOK, ostatní jsou v kompetenci ROK. Touto rozpočtovou
změnou se do rozpočtu kraje zapojí částka 8 618 mil. Kč. Jedná se o daň z příjmu
právnických osob za rok 2010, kdy je kraj poplatníkem a zároveň i příjemcem této
daně.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/9/2011
Přítomno 49, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

6.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/10/2011
Přítomno 49, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.
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6.2.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje - DODATEK
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/11/2011
Přítomno 49, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 7. Návrh byl přijat.

6.3.

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - plnění rozpočtu k 30. 4. 2011

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Čísla rekapitulující toto období ukazují, že
saldo vlastních příjmů a výdajů je plusové, v částce cca 740 mil Kč. Saldo celkových
příjmů a výdajů Olomouckého kraje za stejné období je v částce 830 mil. Kč. ROK
vyhodnocuje i plnění daňových příjmů měsíčně. Za prvních 5 měsíců a I. tranži
v červnu bylo plnění daňových příjmů o 25 mil. Kč nižší než to, co bylo uvedeno
do rozpočtu. V tuto chvíli je jasné, že nejhorší rok byl 2009, kde byly velké propady
a musela se dělat úsporná opatření v rozpočtu v částce cca 500 mil. Kč.
Předpokládá, že na zastupitelstvu v září bude podána informace, která bude
rekapitulovat první polovinou roku, především jak se projevily příjmy z daně
právnických osob.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/12/2011
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

6.4. Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2011

-

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Do této chvíle bylo podpořeno 88 projektů
v celkové částce 40 400 tis. Kč. Nově bylo podáno 32 žádostí, ROK doporučuje
vyhovět ve 14 případech v částce 7 580 tis. Kč. Dodal, že i tento materiál Finanční
výbor ZOK podpořil v předložené podobě. V minulosti se spekulovalo, jakým
způsobem kraj podporuje Jesenicko. Z těchto 14 podpořených projektů jsou to
projekty č. 1, 4 a 31, a z celkové částky, která je rozdělována, je to 4 200 tis. Kč, tzn.
55%.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Marek: Dotázal se na dva projekty - Projekt č. 2 - Deltaklub Stichovice, výstavba
skladu ultralehkých letadel a projekt č. 3 – Město Plumlov – dobudování sociálního
zařízení na zámku Plumlov. Z pohledu Olomouckého kraje by mělo být dobudování
sociálního zařízení na zámku významnější a doufá, že důvodem proč to není
podporováno, není věta „Užití finančního příspěvku není v žádosti blíže
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specifikováno, neboť se předpokládá výběr jednoho dodavatele na realizaci projektu
a příspěvek bude požit na úhradu jedné samostatné faktury“.
RNDr. Kosatík: Na zámky je možné získat prostředky z programu Kultury, který
spravuje pan náměstek Mgr. Rašťák. Některé zámky částku 0,5 mil. Kč získají, i když
je zřizuje město, obec nebo městys. Dotační tituly na letiště neexistují. Je
snahou pokryt žádosti, které nemají samostatný dotační titul. Nelze zabránit tomu,
aby se na kraj obrátilo jakékoliv město, kde ale dotační titul existuje.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/13/2011
Přítomno 49, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

6.5. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvek Mikroregionu
Plumlovsko Plumlov, obci Újezd, obci Střítež nad Ludinou, obci
Soběchleby
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Podle pravidel platí, že o příspěvcích
rozhoduje ROK, o výjimkách z pravidel rozhoduje zastupitelstvo. Výjimkou se rozumí,
že žadatelem je město, obec, nebo organizace založená, či zřízená obcí nebo
městem. V materiálu jsou uvedeny právě tyto 4 případy. Stejného charakteru je i bod
č. 6.6.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/14/2011
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

6.6.

Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - příspěvek obci Velké Losiny

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/15/2011
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

6.7. Rozpočet Olomouckého kraje 2011 - žádost města Kostelec na
Hané
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Jedná se o opakovanou žádost města
Kostelec na Hané o posunutí splácení půjčky, která byla poskytnuta na akci
„Cyklostezka Kostelec na Hané – Prostějov“. Je to významný projekt i pro
Olomoucký kraj. Pan hejtman z pozice předsedy Regionální rady může garantovat,
že zdržení není ze strany obce, která by nechtěla vrátit peníze. Důvodem je složitější
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administrace projektu, který bude podpořen z ROP. Věří, že se jedná o poslední
posunutí termínu a projekt bude úspěšně zrealizován.
Ing. Tesařík: Potvrdil slova RNDr. Kosatíka. I pan starosta v žádosti o prodloužení
uvedl, že žádá o poslední prodloužení termínu splatnosti. Vyzval zastupitele
k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani
dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/16/2011
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

7.
Žádost Mikroregionu Hranicko o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu Olomouckého kraje na spolufinancování výstavby Cyklostezky
Bečva v roce 2012
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Jedná se o žádost o příspěvek ve výši 2 mil. Kč
na projekt dobudování Cyklostezky Bečva v katastrálním území obce Špičky,
Milovice nad Bečvou a Hustopeče nad Bečvou. Cyklostezka má nadregionální
charakter a bude na území 3 krajů o délce 141 km. Jedná se o vybudování
posledního úseku v délce 13 km o předpokládaných nákladech 10 mil. Kč.
Financování této stavby je více zdrojové, např. z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury, rozpočtu měst a obcí a ROP. Cyklostezka je v souladu z územní studií
rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje a řadí se mezi 3 nejvýznamnější trasy
kraje.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/17/2011
Přítomno 49, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

8.
Aktualizace Technických a provozních standardů Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Účelem tohoto materiálu je stanovení
technických a provozních parametrů služeb, vozidel, zastávkového vybavení
a jízdních dokladů dopravců, zajišťující veřejnou dopravu v rámci Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje. Aktualizace spočívá především
v technických a provozních standardech a je vyvolána jak legislativním vývojem
norem ve veřejné dopravě, tak i technickým rozvojem odbavovací techniky
a informační technologie. Tyto standardy byly schváleny zastupitelstvem v roce
2007. Cílem je přispět ke zvýšení úrovně veřejné dopravy a pružně reagovat na
postupující technický rozvoj.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
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Ing. Marek: Na některém z minulých zastupitelstev jsme schvalovali zvýšení dotace
na pokrytí prokazatelné ztráty v důsledku toho, že jsme podpořili vybavení
odbavovacích stanovišť na městskou hromadnou dopravu. Toto se zpětně promítlo
v tom, že budeme platit zvýšenou úhradu prokazatelné ztráty některým dopravcům.
Dotázal se, zda tyto nové standardy přinesou něco podobného.
Mgr. Mačák: Nepředpokládá to, ale poprosil o vyjádření Ing. Kocourka, vedoucího
Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje
(KÚOK).
Ing. Kocourek: Potvrdil slova náměstka Mgr. Mačáka, nepředpokládá se.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/18/2011
Přítomno 49, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

10. Informace o dopravní obslužnosti v Olomouckém kraji v roce 2011
a 2012
Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Tato záležitost se v pondělí 20. 6. 2011
projednávala na poradě vedení a dnes na jednání ROK. Jedná se o problematiku
týkající se „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti
veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ (Memorandum). Zastupitelstvo jej
schválilo v prosinci 2009. Memorandum krajům zajišťovalo přísun finančního
příspěvku na pokrytí ztrát regionální drážní dopravy ve výši cca 2,6 mld. Kč.
Problematika ztrát měla být řešena tzv. změnou rozpočtového určení daně již v roce
2005, kdy kraje přebíraly ztrátové železniční tratě. Nestalo se tak. Dofinancování by
padlo na kraje, což by bylo neúměrné a velmi problematické. Vláda se dubnu tohoto
roku přestala k částce cca 2,6 mld. Kč hlásit. Po několik složitých jednáních
Asociace krajů ČR a Komise pro dopravu Asociace krajů ČR bude finanční příspěvek
krajům uhrazen v plné výši. Pro Olomoucký kraj (OK) se jedná o velmi významnou
částku 208 mil. Kč. Pokud by tato částka nebyla dále OK zasílána, mohla by se snížit
dopravní obslužnost o 40%. Ministerstvo financí uvádí, že by se tato částka,
vyplývající z Memoranda, snížila o 600 mil. Kč. Pro OK by to znamenalo snížení
rozsahu zhruba o 6%. Zatím k tomu nedošlo a věří, že ani nedojde.
Ing. Tesařík avizoval že ročně bude doprava kraj stát o 25 mil. Kč více, aniž by byla
rozšířena doprava o jediný vlakokilometry (vlkm). Varianty předeslané panem
náměstkem hrozí, ale v tomto okamžiku nejsou potvrzeny. Tato věc se bude řešit až
při sestavování rozpočtu na rok 2012, kde by se případně prezentoval aktuální stav.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Mgr. Mačák: Dodal, že existuje shoda na tom, aby byl zachován rozsah regionální
drážní dopravní obslužnosti v roce 2012 tak, jak v roce 2011. Pokud budou plněny
parametry vyplývající z Memoranda, bude rozsah stanoven na cca 5,9 mil. vlkm.
Upozornil na pozastavení prací na jedné z hlavních staveb OK, a to na stavbě I/44
Vlachov – Rájec. Tuto informaci se neoficiálně dozvěděl dne 13. 6. 2011 a následně
si ji nechal potvrdit při společném jednání s panem hejtmanem a Ing. Smolkou
z Ředitelství silnic a dálnic, správa Olomouc. Nechápe, jak mohla být pozastavena
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stavba, kde mohou propadnout rozhodnutí o vyvlastnění, stavebním povolení,
výjimka Krajské hygienické stanice a probíhá tam již i archeologický výzkum.
Vyčleněná částka je 6 mil. Kč z financí Ředitelství silnic a dálnic 100 mil. Kč. Přes
příslib ministra JUDr. Šmerdy byla stavba pozastavena. Celková investice stavby je
1 mld. Kč. Hejtman OK proto pozval současného ministra dopravy JUDr. Šmerdu
a generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Švorce na návštěvu OK.
Chce vysvětlit, jak je možné, že se rozpočtovaná částka najednou ztratí. Je třeba
bojovat za to, aby byla stavba opět realizována.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/19/2011
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

11.1. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Předeslal, že další body č. 11.1.1. – 11.5.
budou již bez úvodního komentáře.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/20/2011
Přítomno 49, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

11.1.1.
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku DODATEK
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům.
Doc. Vomáčka: Dotázal se na odprodej areálu rekreačního střediska v Hynčicích.
Zda se uvažovalo také o jiném využití, např. pronájmu a zda to bylo nabídnuto všem
středním školám. Prodej je nevratný a za velmi nízkou cenu. Chápe, že se do
vlastního majetku musí investovat. Pokud je zdevastovaný, je to proto, že se o něj
nikdo nestará.
Mgr. Kamasová: Návrh na odprodej těchto dvou rekreačních zařízení podával
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚOK. Není využitelný pro školskou, či jinou
organizaci. Není zdevastovaný, odpovídá tomu, jak ho školy využívaly (tzn. zimní
a maximálně letní rekreace).
Doc. Vomáčka: Víme tedy, že o to není zájem na žádné škole?
Mgr. Kamasová: Ano. Jinak by to takto nebylo navrženo.
Ing. Sekanina: Oba objekty patřící dvěma Mohelnickým školám poměrně dobře zná.
Doba z konce 60. let a začátku 70. let, kdy byla jiná populace a v těchto objektech se
trávilo více času, jsou pryč, zájem klesl. Odprodat tato zařízení navrhli samotní
ředitelé. Zařízení byla využívána pouze týden až dva za rok. Revitalizace těchto
budov by představovala investici několika milionů korun. Tyto prostředky se raději
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poskytnou na vzdělání. Dříve se do těchto objektů jezdívalo na lyžařské kurzy, dnes
jezdí studenti raději tam, kde je větší vybavenost.
Doc. Vomáčka: Poděkoval za odpovědi.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/21/2011
Přítomno 49, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

11.2. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/22/2011
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

11.2.1.
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku DODATEK
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/23/2011
Přítomno 49, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

11.3. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/24/2011
Přítomno 49, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

11.3.1.
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého
majetku - DODATEK
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/25/2011
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.
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11.4. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/26/2011
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

11.5. Majetkoprávní
nemovitého majetku

záležitosti

–

vzájemné

bezúplatné

převody

Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/27/2011
Přítomno 49, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

12.

Porušení rozpočtové kázně

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/28/2011
Přítomno 49, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

13.

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.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/29/2011
Přítomno 49, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

14.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury

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/20/30/2011
Přítomno 49, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

15. Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Olomouckého kraje
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedná se o pravidelný materiál. Upravená
pravidla z prosince 2010 se potkala s pochopením a o program je i nadále zájem.
Nyní je již částka na rok 2011 téměř vyčerpána.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/31/2011
Přítomno 49, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

16.

Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedná se o pravidelnou informaci pro zastupitele.
Je to téma v našem kraji velice vážné, proto pravidelně informuje za pomoci státního
podniku Povodí Moravy o stavu realizovaných protipovodňových opatření. Materiál je
strukturován tak, aby bylo patrné, které akce již byly realizovány, které v současné
době probíhají a stav těch, které se připravují. Chystá se zahájení velice významné
akce Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A. V říjnu 2011 by měla být
stavba za 300 mil. Kč zahájena. Dále bylo dáno územní rozhodnutí na akci II. etapa
B – zvýšení kapacity koryta Moravy v Olomouci, kde se zpracovává dokumentace
pro stavební rozhodnutí a předpoklad zahájení stavby je v roce 2014. Vláda ČR
svým rozhodnutím z dubna 2011 schválila přípravy Poldru Teplice, čemuž tím dává
velkou důležitost a pan ředitel Ing. Fína je připraven podat aktuální informace.
Mediálně bylo zajímavé také téma budování jezu Hranice na řece Bečvě. Povodí
Moravy zabezpečilo a zafinancovalo v tomto roce územní rozhodnutí s tím, že
v návaznosti na toto rozhodnutí bude nutné zpracovat na tomto jezu rybí přechod,
což si vyžádá určitý čas. Akce by mohla být do 2 let připravena k realizaci.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/32/2011
Přítomno 50, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

17.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová.
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/33/2011
Přítomno 50, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

18. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro
rok 2011 – vyhodnocení prvního kola žádostí
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Jedná se o 2. ročník dotačního programu ve
zdravotnictví, zaměřený zejména na postgraduální vzdělávání. V minulém roce byla
do tohoto programu schválena částka 3,6 mil. Kč. V letošním roce se jedná o částku
totožnou. Grantové schéma je nastaveno tak, že příjem žádostí je ve dvou etapáchPrvní je do března, druhá do července. Březen je pro projekty již běžící, červen pak
pro čerstvé absolventy. Nyní jsou k dispozici výsledky 1. kola, ve kterém bylo přijato
5 žádostí, uspěly 4.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/34/2011
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

19. Dotační program Olomouckého kraje pro oblast protidrogové
prevence pro rok 2011 – vyhodnocení žádostí
Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Na tento dotační titul je vyčleněno
2,5 mil. Kč. Z celkem 15 projektů bylo 13 posouzeno kladně a 2 byly zamítnuty. Tam,
kde bylo poskytnutí dotace zamítnuto, se jednalo o 2 projekty jednoho sdružení,
které mělo podáno celkem 7 projektů. Je pokryto celé území Olomouckého kraje.
Situace je v žadatelích dlouhodobě stabilní a téměř se neliší od loňského roku.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/35/2011
Přítomno 50, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

20. Program „Příspěvek na zateplení a výměnu oken“ – poskytnutí
příspěvku
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedná se o pravidelný materiál, kdy bylo již
v loňském roce přispíváno z krajského rozpočtu na zateplení a výměnu oken
v souvislosti s pozastavením, či úplným zastavením státního programu „Zelená
úsporám“. V letošním roce bylo vyhověno celkem 144 žadatelům ve výši cca
5 mil. Kč.
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Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/36/2011
Přítomno 50, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 8. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík přivítal na zasedání poslance Ing. Krátkého a paní Marií Fomiczewovou,
starostku města Jeseník.

21.

Řešení nezaměstnanosti na Jesenicku - aktuální informace

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Problematice Jesenicka se věnuje pozornost na
každém zasedání. V návaznosti na pravidelné „kulaté stoly“ se příští týden uskuteční
pololetní setkání všech zúčastněných institucí na Jesenicku. Na tomto jednání bude
zrekapitulováno pololetí, případně řečeny návrhy na další oblast, nebo další časové
období. V důvodové zprávě je zmíněna aktivita průmyslové zóny Za Podjezdem na
základě požadavku, který vzešel z uvedeného jednání v únoru tohoto roku. Kraj
podpořil tento projekt v rámci významných projektů v částce 3 mil. Kč. Připomněl
také, že příspěvek na stezky v Rychlebských horách zatraktivní toto území v oblasti
cestovního ruchu. Dále uvedl, že příspěvek na vybudování realizace projektové
dokumentace v oblasti energetického zásobování některých subjektů v Jeseníku
umožní investici za několik možná i desítek milionů korun. Společně s paní
starostkou se snažili při redukci pracovních míst ve veřejné správě obracet na
centrální orgány v Praze, aby si tyto orgány uvědomily, že Jesenicko je strukturálně
postiženým regionem a vztahuje se na něj usnesení Vlády ČR. V něm je uvedeno,
že u strukturálně postižených regionů se má výrazněji zohlednit kvalita veřejné
správy. Do budoucna je připraven být spolu s vedením města Jeseník nápomocen
v řešení tamnější situace. Věří, že i takováto podpora, kdy se obrací na celostátní
instituce, může pomoci tomu, že dojde k útlumu, nebo pozastavení některých výkonů
rozhodnutí, které mohou negativně ovlivnit trh a službu ve veřejné správě.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/37/2011
Přítomno 50, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík přivítal na zasedání paní poslankyni Ing. Andrýsovou.

22. Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci 4. výzev globálních grantů
Olomouckého
kraje
Operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost – oblast podpory 1.2, 1.3
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Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/38/2011
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

23.

Transformace Vincentina Šternberk

Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. Jedná se o předfinancování projektu
Transformace Vincentina v případě získání podpory z Evropského integračního
programu v částce cca 90 mil. Kč. Vyzval zastupitele k dotazům.
Bc. Urbánek: Jedná se o velmi důležitý projekt. Je členem Zastupitelstva města
Uničov, které se touto problematikou poměrně dlouho zabývalo. Vincentinum bude
rozšířeno i do Uničova ve formě dvou poměrně velkých budov na dvou pozemcích,
v těsné blízkosti centra, což je z hlediska polohy pro takto zaměřenou instituci
ideální. Bohužel, je to v těsném sousedství cca 200 let starého bývalého statku, kde
měl majitel zájem obnovit původní barokní zahradu, která k tomuto statku patřila.
Pozemky jsou města, jedná se o dlouholetý problém a není dostatek finančních
prostředků. Majitel přišel s projektem barokní zahrady. Vzhledem k rozsahu
a závažnosti Transformace Vincentina z tohoto záměru ustoupil. Dále byla varianta,
že by mohly vzniknout oba dva projekty vedle sebe. Toto by bylo možné za
předpokladu, že plánovaná budova Vincentina na Staškové ulici, by musela být
posunuta minimálně o 10 m. Problém nebyl ze strany ministerstva, jako
potencionálního poskytovatele podpory, ale musely se stihnout termíny pro evropský
projekt. Nebyl již čas projekt změnit ve smyslu toho posunutí. Není tomu jen
v Uničově, že bývají tlačeni termíny evropských peněz k tomu, že se buď projekt
schválí tak jak je, a ty peníze budou, nebo pokud tam chtějí nějakou změnu, projekt
nebude. Uvedl, že se zdrží hlasování. Není to z toho důvodu, že je zastáncem obou
projektů, ale nelíbí se mu vizualizace tak, jak je nastíněna. Integraci si představuje
trochu jinak. Byla tam možnost výstavby menších domků, které by byly pro tento účel
vhodnější, integrace by byla lepší. Projekt je hodně tlačen časem.
Ing. Tesařík: Na téma barokní zahrada nebo Vincentinum hovořil s paní
místostarostou několikrát. Informovala ho také o bouřlivé diskuzi na zasedání
zastupitelstva. Zastupitelé města Uničov tento projekt takto podpořili.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/39/2011
Přítomno 50, pro 46, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík vyhlásil obědovou přestávku od 12.05 – 12.45 hod.

24. Projekty spolufinancované z evropských fondů předkládané ke
schválení financování
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Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Materiál obsahuje informace o 9 podaných
projektových žádostech, které byly předloženy na spolufinancování z evropských
fondů.
Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/40/2011
Přítomno 48, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

25. Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje pro Turistická
informační centra na území Olomouckého kraje na rok 2011
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Materiál obsahuje rozpis jednotlivých
potencionálních příjemců s uvedením, částky, na co bude použita, a vzor smlouvy
o poskytnutí příspěvku. Jedná se o opakující příspěvek jako v minulých letech.
V tomto roce přišlo výrazně víc žádostí, na větší objem peněz, než bylo schváleno
v zastupitelstvu. Je navrhováno, aby původně schválená částka z rozpočtu 600 tis.
Kč, byla posílena o částku 253 700 Kč. Přehled informačních center je uveden
v Příloze č. 1. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/41/2011
Přítomno 48, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.

26. Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého
kraje na období 2011 – 2013 (výhled do roku 2016) - posouzení vlivu
programu na životní prostředí
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík.
Ke zpracování a projednání tohoto materiálu byla vytvořena pracovní skupina, která
byla složena ze zástupců KÚOK, což byli – zaměstnanci oddělení cestovního ruchu
kanceláře hejtmana a jednotlivých odborů KÚOK – zástupci strategického rozvoje
kraje, dopravy a silničního hospodářství a odboru životního prostředí. Dále byli
k tomuto materiálu přizváni zástupci Sdružení cestovního ruchu - Jeseníky, Střední
Morava a zástupci Zlínského a Moravskoslezského kraje. K materiálu se také
vyjadřují zástupci z turistických lokalit prostřednictvím pokusné skupiny. O průběhu
zpracování dokumentu byl rovněž informován Výbor pro rozvoj cestovního ruchu
ZOK. Výbor tento materiál 13. 4. 2011 po zapracování připomínek projednal,
odsouhlasil, doporučil k odsouhlasení ROK a dopracování hodnocení SEA
(podmínky pro realizaci posouzení vlivů koncepce na životní prostředí). Stanovisko
SEA je k dispozici. Materiál byl předložen na stůl z toho důvodu, že stanovisko přišlo
na poslední chvíli. Požádal Ing. Mikulce, předsedu Výboru pro rozvoj cestovního
ruchu ZOK, aby vyjádřil své stanovisko.
Ing. Mikulec: Materiál byl řádně projednán, důkladně prodiskutován a v jeho
obsahové části nebyly nalezený žádné rozpory. Doporučuje tento materiál schválit.

21

Ing. Tesařík: Poděkoval za vyjádření předsedovi výboru. Vedení OK i zastupitelé
věnují podpoře cestovního ruchu významnou pozornost. Tento materiál obsahuje
vize cestovního ruchu. Projekty, které jsou spolufinancovány z rozpočtu OK ve
spolupráci se sdruženími cestovního ruchu jsou jedny ze stěžejních. Publikace
Turistický průvodce, která je dnes předložena na stůl byla podpořena z ROP. Kolega
Bc. Petřík je předsedou Sdružení cestovního ruchu - Střední Morava a zodpoví
případné dotazy. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/42/2011
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

27.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/43/2011
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

27.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje –
DODATEK
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/44/2011
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

28. Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné
situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Zastupitelstvu jsou předloženy ke schválení
žádosti obce Olšany u Prostějova, Jindřichov, Prosenice, Horní Moštěnice a Lhota.
V důvodové zprávě je vždy zdůvodněna výše doporučené dotace a současně
vysvětlení havarijní situace v jednotlivých obcích.
Ing. Tesařík: Podstatná je nejen tabulka přidělených dotací uvedená na str. 7, ale
i informace, že ještě nebyly vyčerpány všechny finanční prostředky. Vyzval
zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/45/2011
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
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29.

Porušení rozpočtové kázně Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Toto sdružení realizovalo v roce 2007 a 2009
projekt s názvem Běžecké lyžování v Jeseníkách, a to na základě dotace od ZOK.
Při následné kontrole obou dotací z roku 2007 i 2009 byla zjištěna pochybení. Za rok
2007 nebyl nalezen doklad k částce 1.077 Kč. V roce 2009 bylo zjištěno, že
doklady, které prokazovaly výdaje v hodnotě 100 tis. Kč, byly použity jako doklady
pro vykázání vůči městu Šumperk a následně vůči OK. Z pozice administrátora,
oddělením cestovního ruchu, bylo konstatováno, že zjištěné věci jsou zásadního
a závažného charakteru. V obou případech nové vedení tohoto sdružení částky
vrátilo na účet OK. ROK navrhla upustit od vymáhání penále, které je uvedeno
v tabulce na str. 3. Vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/46/2011
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

30. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje,
o.p.s. - změna zakládací smlouvy
Úvodní slovo přednesla Mgr. Kubjátová. V roce 2004 uzavřel OK a Univerzita
Palackého v Olomouci zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti s názvem
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. Vzhledem
k novele zákona o obecně prospěšných společnostech bylo nutné upravit zakládací
smlouvu a upravit počet členů dozorčí rady. Dle novelizace zmíněného zákona musí
být tento počet dělitelný 3. Obsahem důvodové zprávy je doplnění 1 člena do
správního orgánu, a to Mgr. Irenu Opršalovou, která v současné době pracuje jako
finanční ředitelka společnosti Sluňákov, centra ekologických aktivit města Olomouc.
Celá změna zakládací smlouvy byla konzultována s právníky - Mgr. Petrem Vítem
a Mgr. Petrem Konečným. Stejný materiál je předkládán vedení Univerzity Palackého
v Olomouci. Požádala o schválení, úprava musí být vložena do 30. 6. 2011 do
rejstříkového soudu.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/47/2011
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

31. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na
spolufinancování akce zařazené do programu Výstavba a obnova
infrastruktury vodovodů a kanalizací II
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Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Materiál pojednává o žádosti akciové společnosti
VaK Prostějov, která žádá o finanční podporu pro jejich investiční akci v oblasti
budování kanalizace ve městě Prostějov a místních částí. ROK konstatovala, že pro
tento typ společnosti se nevztahují pravidla tradičního programu Fond na podporu
a výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Není tedy možné řešit situaci přes
krajský fond, ale samostatnou žádostí. Podobně jako vloni, kdy ROK doporučila
schválení dotace na první etapu pro Prostějov, tak i nyní ROK doporučuje podpořit
žádost k druhé etapě. Připomněl, že to je vázáno na hlavní dotaci z Ministerstva
zemědělství. Celkové náklady jsou 114 mil. Kč, dotace z Ministerstva zemědělství je
cca 100 mil. Kč.
Ing. Tesařík: vyzval zastupitele k dotazům.
Ing. Šmíd: Vzhledem k tomu, že bych se mohl dostat do střetu zájmů, nezúčastním
se hlasování k tomuto bodu.
Ing. Tesařík: V zápise bude tato informace zaznamenána.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/48/2011
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

32. Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře vybudování
chybějících úseků dálnice D1 Říkovice – Přerov (0136) a Přerov – Lipník
nad Bečvou (0137)
Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Na kraje se obrátil primátor statutárního města
Přerov s návrhem na podporu výstavby dálnice D1 kolem Přerova, konkrétně dvou
staveb, a to Říkovice – Přerov (0136) a Přerov – Lipník nad Bečvou (0137)
prostřednictvím Memoranda o podpoře vybudování těchto úseků dálnic. Účastníky
memoranda mají být kraje Moravskoslezský a Zlínský. ROK na dnešním jednání
tento materiál podpořila a uložila jej předložit zastupitelstvu tak, aby se k němu mohli
zastupitelé vyjádřit. Základní návrh usnesení je, aby zastupitelstvo memorandum
schválilo. Vyzval zastupitele k dotazům.
RSDr. Nekl: Domnívá se, že tato memoranda a politická doporučení jsou velmi
vhodná. V současné době se situace na Ministerstvu dopravy mění. Ministerstvo
přehodnotilo celou svou koncepci silničních a železničních staveb v ČR. Nový pan
ministr JUDr. Šmerda má jiný přístup k řešení dopravní situace v republice, než měl
předchozí ministr JUDr. Bárta. V poslední době dochází také ke značné shodě mezi
Ministerstvem dopravy, Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI)
a Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PS PČR). Dne
22. 6. 2011 zasedal mimořádně Hospodářský výbor PS PČR, který vzal na vědomí
materiál SFDI a Ministerstva dopravy s nejpřednějšími akcemi, které by se měly v ČR
zahájit v nejbližší době. Jedná se o akce jak v silniční, tak v železniční dopravě.
Konstatoval, že Hospodářský výbor PS PČR odsouhlasil tyto akce a poskytnutí
finančních prostředků v tomto roce. Prioritou je generální oprava dálnice D1 v částce
10 mld. Kč, dále pak stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou v hodnotě 7,5 mld. Kč.
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Na tyto akce bude použita částka, která byla původně vyhrazena na stavbu D8.
Z důvodu podání stížnosti ekologickými aktivisty k Evropskému soudu pro lidská
práva ve Štrasburku byla tato akce D8 pozastavena. Ve významných akcích, které
by měly být co nejrychleji dokončeny je také stavba 0136 Říkovice – Přerov. V tomto
případě bude muset být použita částka ze SFDI v částce 1 mld. Kč, aby mohly být
vykoupeny pozemky. Pro informaci uvedl, že se začíná uvažovat o zahájení výstavby
R36, tzn. Mohelnice - Hradec Králové. Pokud se uzavře dálnice, je třeba, aby
fungovala náhradní objízdná trasa. Pokud bude kraj intenzivně tlačit na Vládu ČR
i za pomoci jiných krajů a politických orgánů přes své poslance a odpovídající výbory
parlamentu, mohl by docílit svého.
Ing. Tesařík: Poděkoval RSDr. Neklovi za vysvětlení a nové informace, dále také
poděkoval poslancům Hospodářského výboru PS PČR.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/49/2011
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

33.

Projekt Českého olympijského výboru „Žijeme Londýnem“

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák. Byli požádáni Českým olympijským výborem
o podporu a taktéž o finanční příspěvek na projekt pod názvem „Žijeme Londýnem“.
Cílem projektu je šíření myšlenek olympionismu mezi mladými obyvateli regionu
a připomenout, že se blíží olympijské hry, které se tentokrát budou konat v Londýně.
Projekt má několik fází. Částkou 1 mil. Kč podporujeme první fázi olymionismu
v kraji, a to především výstavu fotografií, která je v tuto chvíli instalována na Horním
náměstí v Olomouci. Je to velice vhodné, protože v současné době zde probíhá
Olympiáda dětí a mládeže. Děti tam mohou vidět příklad olympioniků, kteří
v minulosti velmi úspěšně reprezentovali ČR nebo ČSSR. Dále se také jedná
o vzdělávací programy pro žáky 5. a 6. tříd. Některá města také navštívil
dvouposchoďový londýnský autobus double-decker. Celková podpora je v částce
1 mil. Kč. Tento projekt podpořila Asociace krajů ČR, některé kraje a nyní i OK.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/50/2011
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

34.

Příspěvek Moravské filharmonii Olomouc, příspěvkové organizaci

Úvodní slovo přednesl Rašťák. Tímto materiálem je navrženo poskytnout příspěvek
Moravské filharmonii Olomouc ve výši 300 tis. Kč. Příspěvek je určen na pokrytí
nákladů spojených s realizací koncertů v projektu Má vlast, které bude pořádat
Moravská filharmonie Olomouc společně se sólistou houslistou Václavem
Hudečkem. Koncerty budou uskutečněny v prostoru významných kulturních památek
OK. Požádal o opravu termínů v návrhu usnesení, důvodové zprávě a příloze.
Všechny termíny koncertů se posouvají o jeden den (zámek Plumlov dne 2. 9. 2011,
hrad Bouzov dne 3. 9. 2011, zámek Bludov dne 4. 9. 2011). Snažíme se i tímto
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způsobem podpořit nejen Moravskou filharmonii a její aktivity, ale i zviditelnit některé
památky v kraji.
Ing. Tesařík: Snahou je zviditelnit aktivitu zastupitelů podporující tyto projekty, které
mají za cíl nejen prezentaci hudebních děl prostřednictvím virtuóza pana Hudečka,
ale také přiblížit občanům památky, kde se bude tento projekt odehrávat.
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 poskytnutí příspěvku Moravské filharmonii Olomouc, příspěvkové
organizaci ve výši 300 000,- Kč na zajištění cyklu koncertů Moravské filharmonie
konaných v rámci projektu „Má vlast“ dle upravené důvodové zprávy
3.
schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku dle upravené Přílohy č. 1
důvodové zprávy
4.
ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí příspěvku dle bodu 3 usnesení
O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/20/51/2011
Přítomno 48, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 0. Návrh byl přijat.

36.

Různé

K bodu 36.1. podal MUDr. Fischer ústní informaci v rámci projednávání bodu
3 - Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje.

Různé - Žádost Města Litovel o poskytnutí dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje na spolufinancování akce „Realizace nápravných
opatření na lokalitě Litovel – Nasobůrky“
Ing. Tesařík: Jak již bylo avizováno, vystoupí Ing. Horák s komentářem k dopisu
pana starosty města Litovel, Ing. Potužáka. Přítomen je zde pan místostarosta města
Litovel, Petr Šrůtek.
Ing. Horák: Hejtman Olomouckého kraje obdržel dopis od starosty města Litovel ve
věci realizace nápravných opatření na městské skládce v lokalitě Litovel Nasobůrky. Společně s panem hejtmanem o tomto dopise informovali ROK před
zasedáním. Jedná se o záležitost skládky, která již v současné době není v provozu,
je uzavřená. Na této městské skládce, někdy zhruba v devadesátých letech, mohly
být navezeny některé suroviny nebo odpady, které mohly zapříčinit znečištění
spodních vod. Podle stávajícího vyjádření společnosti, kterou si město Litovel
objednalo, situace vyžaduje řešení. Sešli jsme se s vedením města Litovel dne
16. 5. 2011, kdy jsme jim předali zkušenosti z jiných ekologických škod nebo
skládek, které v kraji byly v posledních 20 letech, ať už to bylo kolem Prechezy
Přerov nebo Farmaku Olomouc, atd. Při každé situaci se muselo nějakým způsobem
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postupovat a vždy to bylo jinak, neboť jsou různé způsoby, jak eliminovat dopady
takovýchto škod. V současné době město Litovel dokončilo studii, která podle jejich
názoru umožňuje podání žádosti do Operačního programu životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že tento operační program představuje možnost dotace 90 %
a 10 % musí být vlastní zdroje, obrátili se na OK, zda-li těch 10 % poskytne v rámci
dotace. Vzhledem k tomu, že se má jednat o dosti objemově nákladnou akci, zhruba
450 mil. Kč, tak 10 % je 45 mil. Kč. ROK se po projednání rozhodla ještě k této
záležitosti v červenci vrátit a nechat zpracovat odbornými pracovníky OŽPZ celkový
názor na tuto věc.
Ing. Tesařík: Jedná se o velmi silné téma, protože tak výrazné poškození životního
prostředí je věc nesmírně vážná. Dopis ale skutečně dostal v pondělí a předložil ho
na poradě vedení. Dnes před zasedáním zastupitelstva byla informována také ROK.
Vzhledem k nedostatku informací se touto záležitostí rozhodla zabývat ještě na
jednání v červenci. V září bude zastupitelstvu poskytnuta informace, jak se podařilo
věc dořešit. Tak jak bylo nyní prezentováno, bude také odpovězeno panu starostovi,
aby měl písemnou odpověď. Pana místostarostu Šrůtka požádal o vyřízení informací
panu starostovi. Dotázal se místostarosty, zda chce vystoupit?
Petr Šrůtek, místostarosta města Litovel: Ano.
Ing. Tesařík: Bude se hlasovat o možnosti vystoupení pana místostarosty. Před
příspěvkem pana místostarosty vystoupí Doc. Vomáčka.
Doc. Vomáčka: Tuto problematiku zná, je to velice závažné a domnívá se, že by se
mělo nějakým způsobem přispět k řešení tohoto problému. Je to jedna z největších
ekologických havárií poslední doby a řešení se musí najít v každém případě.
Ing. Tesařík: Navrhl, aby se hlasovalo o vystoupení pana místostarosty Petra Šrůtka
v délce 5 minut.
Hlasování o možnosti vystoupení místostarosty města Litovel, pana Šrůtka:
Přítomno 48, pro 43, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.
Petr Šrůtek, místostarosta města Litovel: Je rád, že mu bylo umožněno vystoupit.
Dodal, že kontaminace není ve skládce, ale pod skládkou. Před rokem 1990 byla
skládka neřízená, naváželo se tam cokoliv. Poté se tam dala fólie a skládka byla
zavezena. V roce 1991 byla skládka ukončena a v roce 1997 na ni bylo ještě po
povodni povoleno něco dovážet. V loňském roce bylo zjištěno, že v okolních
studnách je látka na bázi rozpouštědel a že mrak postupuje směrem k druhému
ochrannému pásmu vodního zdroje Červenka. Město Litovel nechalo za 2,5 mil. Kč
udělat firmou DEKONTA, a.s., vrty, aby byl zjištěn zdroj tohoto znečištění. Tato
činnost neustále probíhá, není ještě známo, kde je hlavní zdroj znečištění. Nicméně
se prokázalo, že tento mrak se stále šíří směrem k vodnímu zdroji. Včera na svém
zasedání Zastupitelstvo města Litovel přijalo usnesení, ve kterém souhlasí
s podáním žádosti do Operačního programu Životního prostředí na získání grantu
na odstranění této skládky a zavázalo se pokrýt těch 10 % vlastními zdroji. Protože
se jedná o velkou částku, prosí zastupitele o pomoc městu Litovel z rozpočtu OK,
aby se tato ekologická havárie vyřešila. Situace je velmi vážná, prognóza firmy
DEKONTA, a.s., je taková, že do 10 - 15 let by znečištění mohlo zasáhnout druhé
ochranné pásmo vodního zdroje Červenka, kdy tato voda jde do zásobování
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Olomouce. Přestože se jedná o území města Litovel, zasahuje problém na větší
území, než jen na území tohoto města..
Ing. Tesařík: Poděkoval za vystoupení panu místostarostovi. Zopakoval, že
v červenci se bude konat jednání rady 26. 7. 2011, kde pan náměstek Ing. Horák
předloží tuto problematiku. Následně pak bude podána informace na zasedání
zastupitelstva, nejpozději 23. 9. 2011.
Ing. Horák: Ve vystoupení pana místostarosty zazněla jedna nová zásadní
informace, že včera jednalo Zastupitelstvo města Litovel, které schválilo pro podání
žádosti pokrytí 10 % vlastními zdroji. Pakliže tedy bude mít město Litovel splněny
všechny náležitosti podání žádosti, což se domnívá, že v současné době nemá,
může žádost podat. Je třeba mít odborná stanoviska orgánů státní správy a tím
orgánem státní správy v tomto případě je Ministerstvo životního prostředí.
RNDr. Kosatík: Na mimořádném jednání rady byla předložena krátká situační
zpráva, která obsahovala informace a pan náměstek je nyní ve stručnosti řekl.
Přimlouval by se za informování města Litovel o detailních chybách, které jsou
v žádosti, aby bylo jejich podání úspěšné a zbytečně neudělali nějakou chybu, kterou
by zjistili až při podání této žádosti.
Ing. Tesařík: Pozval na akce, které jsou podpořeny z rozpočtu OK:

3. 7. - II. setkání Hanáků, obec Doloplazy,

23. 7. - Josefkol, zámecký park Čechy pod Kosířem,

17. - 21. 8. - Národní folklorní festival, Šumperk,

2. - 4. 9. - Lidový rok, Velká Bystřice,

9. - 11. 9. - Ecce Homo Historic 2011, Šternberk.
Připomněl, že dne 23. 9. 2011 se v 10,00 hod. uskuteční 21. zasedání ZOK.
Josef Sobotík: Mikroregiony Zábřežska a Mohelnicka velmi tíží zastavení
stavebních prací na stavbě I/44 Vlachov – Rájec. Je to opravdu velký problém, kdy
tepna ekonomiky není dostavěná a Šumpersko i Zábřežsko tím velmi trpí. Poděkoval
panu hejtmanovi a panu náměstku Mgr. Mačákovi za iniciativu, kterou již vytvořili.
Věří, že se ve stavbě bude pokračovat.
Mgr. Mačák: Již minulý týden proběhlo jednání na Ministerstvu dopravy, kde tento
příslib zazněl. Ale věří, že jednání běží. Aktuálně nejsou informace, jak ta jednání
probíhají. Další jednání se uskuteční příští týden. Vzhledem k tomu, že je vše
připraveno, byla by škoda, kdyby se ve stavbě nepokračovalo. Věří, že letos
plánovaná částka 100 mil. Kč bude proinvestovaná a bude poté kolegy, včetně pana
Sobotíka, rád informovat.
Ing. Tesařík: Dnešní zasedání navštívili studenti
gastronomie a designu PRAKTIK, s.r.o., z Olomouce.

Střední školy obchodu,

Ing. Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v 13.30 hod.

28

Přílohou tohoto zápisu je dokument „Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva
Olomouckého kraje konaného dne 24. 6. 2011“

V Olomouci dne: 4. 7. 2011
Zapsala: Vendula Stašková

……………………………….
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………….. .
RNDr. Ivan Kosatík

……………………………………….
Ing. Pavel Horák
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náměstek hejtmana

náměstek hejtmana

…………………………………….. .
Mgr. Svatopluk Ščudlík
člen zastupitelstva

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

30

