Výdaje Olomouckého kraje na rok 2007
a) Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje
v tis.Kč
ORJ

Odbor (kancelář)

Schválený
rozpočet 2006

Upravený rozpočet
k 30.9.2006

Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

1

2

3

4

5

6

7=6/4

01
02
03
04
05
06
07

Zastupitelé
Kancelář hejtmana
Kanceláře ředitele
Odbor majetkový a právní
Odbor správní a legislativní
Odbor informatiky
Odbor ekonomický
Odbor ekonomický - oddělení přípravy a realizace
77 investic
08 Odbor strategického rozvoje kraje
88xx Odbor strategického rozvoje kraje - OPOK
09 Odbro životnotního prostředí a zemědělství
10 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
11 Odbor sociálních věcí
12 Odbor dopravy a silničního hospodářství
13 Odbor kultury a památkové péče
14 Odbor zdravotnictví
15 Odbor Krajský živnostenský úřad
16 Útvar interního auditu

Celkem
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24 350
48 068
256 771
19 040
50
22 273
35 900

25 012
58 201
253 056
19 921
50
21 727
46 365

13 806
40 759
160 586
14 398
0
11 252
2 503

28 000
55 845
268 164
24 765
50
22 800
50 000

111,9
96,0
106,0
124,3
100,0
104,9
107,8

400
52 102
7 672
36 472
52 640
1 789
623 705
26 710
1 280
50
50

400
64 328
6 333
35 180
54 843
2 289
620 705
26 861
3 986
20
50

276
38 956
3 177
8 474
49 843
599
447 525
13 814
919
15
0

600
69 307
2 000
34 877
59 343
4 250
641 630
65 192
3 590
50
50

150,0
107,7
31,6
99,1
108,2
185,7
103,4
242,7
90,1
250,0
100,0

1 209 322

1 239 327

806 902

1 330 513

107,4
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Zastupitelé
Správce:

vedoucí kanceláře
Ing. Luděk Niče

VÝDAJE
§

pol.

UZ

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

1

2

3

4

5

6

6113 5019
6113 5021
6113 5023
6113 5031
6113 5032
6113 5038
6113 5039
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113

5136
5137
5139
5142
5151
5152
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5164
5166
5167
5168
5169
5169
5171
5172
5173
5175
5176
5177
5179
5182
5189
5194

Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
pojištění
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Ostatní povinné pojistné placené
zaměstnavatelem
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Realizované kurzové ztráty
Studená voda
Teplo
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné
009 Nájemné
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Služby zpracování dat
Nákup ostatních služeb
009 Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění
Účastnické poplatky za konference
Nákup uměleckých předmětů
Ostatní nákupy
Poskytované zálohy vlastní pokladně
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Věcné dary
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100
3 800
8 600

100
4 009
8 600

1 300

1 300

450

450

20

20

50

50

50
300
500
20
40
120
200
400
10
500
100
150
0
150
100
0
2 500
0
400
150
1 200
1 000
50
50
10
15
70
300

50
300
700
20
40
120
200
400
10
500
100
150
3
530
100
0
2 500
488
400
150
1 200
1 000
50
50
10
15
70
300
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6113 5229
6330 5342
6113
6113
6113
6113
6113

5361
5362
5492
5901
5169

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a
krajů
Nákup kolků
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Dary obyvatelstvu
Nespecifikované rezervy
Nákup ostatních služeb

Celkem

400

600

175

175

10
10
50
1 000
0

10
10
50
182
0

24 350

25 012

UZ 009 - financování základních složek IZS - z rezervy hejtmana pro krizové řízení

Komentář:
§ 6113, pol. 5019 - Ostatní platy
Refundace mezd členů ZOK při účasti na jednáních (neuvolnění)

§ 6113, pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje
Výdaje tvoří odměny členům Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje a Komisí Rady Olomouckého kraje (o
komisí a výborů).
§ 6113, pol. 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
z toho:
uvolnění zastupitelé: 5 217 tis. Kč (6 uvolněných)
(hejtman, 4 náměstci hejtmana, člen rady)
neuvolnění zastupitelé 3 736 tis. Kč (49)
(členové ZOK – předsedové výborů, komisí, členové výborů a komisí, členové ROK)
Počítáme s valorizací 5%.
§ 6113, pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 – uvolnění zastupitelé (26%).
§ 6113, pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 – uvolnění zastupitelé (9%).
§ 6113, pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění

Zahrnuje zejména pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo ne
(vyhláška MF č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších úprav). Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem (4

§ 6113, pol. 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Jedná se o refundace pojistného (při účasti členů na zasedáních ZOK,...). Výše položky byla stanovena s
skutečnosti let 2002-2006.
§ 6113, pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk
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Na této položce jsou plánovány výdaje za nákup knih a mapových podkladů pro členy zastupitelstva.
souvisejících se zahraničními aktivitami OK. Vzhledem k nízkému čerpání v letech 2002 až 2006 navrhujeme u

§ 6113, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení DHM do kanceláří u
zastupitelstva, politických klubů, doplnění výbavy služebních vozidel zastupitelů, apod.
§ 6113, pol. 5139 - Nákup materiálu

Prostředky rozpočtované na této položce jsou určeny pro úhradu výdajů za kancelářské potřeby členů zastup
členů, vybavení klubů) - pera, zvýrazňovače, papír do tiskáren a kopírek, tonery, samolepící etikety, spotř
vazačů, potřeby pro vybavení kuchyněk členů vedení (přípravky, ubrousky,...), PF, tisk prvků grafického ma
položky patří i nákup materiálu pro zahraniční prezentace.
§ 6113, pol. 5142 - Realizované kurzové ztráty
Prostředky na úhradu kurzových rozdílů při vyúčtování zahraničních pracovních cest členů zastupitelstva.
§ 6113, pol. 5151 - Studená voda

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy
(13,2%) byla stanovena podle skutečnosti roku 2002-2005 a nákladů roku 2006 výše nákladů za vodné a stoč
(S-2003/0645/KŘ, S-2003/0646/KŘ/D1, S-2004/1004/KŘ).
§ 6113, pol. 5152 - Teplo

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy
(13,2%) byla stanovena podle skutečnosti roku 2002-2005 a nákladů roku 2006 výše nákladů za úhradu dá
tepelné energie i pro rok 2007 (S-2001/0238/SŘ).
§ 6113, pol. 5154 - Elektrická energie

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy
(13,2%) byla stanovena podle skutečnosti roku 2002-2005 a nákladů roku 2006 výše nákladů za elektrickou
2007. Smlouva S-2005/1002/KŘ.
§ 6113, pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva

Podle vývoje čerpání této výdajové položky v roce 2002-2005 a dle rozboru průměru měsíčně ujetých kilo
jednotlivých vozidel užívaných členy zastupitelstva ( Škoda Superb 1MO 14-14, Škoda Octavia 1MO 18-20
OCO 47-02, Škoda Octavia 1M 6 58-92 a Škoda Superb 2M4 0187) za dosavadní období roku 2006
předpokládaná výše čerpání dané položky pro rok 2007.
§ 6113, pol. 5161 - Služby pošt

Výše této položky je stanovena s přihlédnutím k nízkému čerpání v roce 2003-2006, kdy se na dané položce če
především v souvislosti s mimořádným odesíláním materiálů členům ZOK (při předání poště mimo podatelnu).

§ 6113, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací
Na této položce jsou čerpány výdaje za tel. služby (O2) pro členy zastupitelstva a poslanecké kluby (pevné link
mobilních telefonů (rovněž O2) členů zastupitelstva (vedení).
§ 6113, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů

Čerpání na této položce představují výdaje za pojištění členů zastupitelstva při zahraničních pracovních ce
havarijní pojištění motorových vozidel zastupitelstva-Kooperativa Pojišťovna a.s. (včetně pojištění čelního skla
za platební karty a poplatky za vyřízení víza při zahraničních cestách. Jedním z výdajů jsou i poplatky za bank
zahraničí v rámci
různých zahraničních
aktivit OK-prezentace, účasti na konferencích...
Zastupitelstvo
Olomouckého
kraje 13.12.2006
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Čerpání na této položce představují výdaje za pojištění členů zastupitelstva při zahraničních pracovních ce
havarijní pojištění motorových vozidel zastupitelstva-Kooperativa Pojišťovna a.s. (včetně pojištění čelního skla
za platební karty a poplatky za vyřízení víza při zahraničních cestách. Jedním z výdajů jsou i poplatky za bank
zahraničí v rámci různých zahraničních aktivit OK-prezentace, účasti na konferencích...
§ 6113, pol. 5164 - Nájemné

Výdaje této položky tvoří v převážné většině úhrady pronájmu prostor pro jednání, při zasedáních či setkáních
(výjezdní zasedání ROK). Rovněž jsou na této položce plánovány výdaje za nájemné prostor pro akc
zahraničními aktivitami OK (oficiální návštěvy,..). V příštím roce lze na této položce očekávat zvýšené čerpání
návštěva prezidenta republiky v OK (zajištění prostor pro jednání).
§ 6113, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost čerpání výdajů za služby tajemníků klubů. V roce 2
položce čerpáno za služby spojené s činností poslaneckých klubů (ODS, KDU-ČSL, ČSSD a KSČM). Částka
rozpočtu počítá s pokračováním smluv.
§ 6113, pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání

Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení a semináře absolvované členy Zastup
Olomouckého kraje. Návrh vychází ze skutečnosti čerpání položky v roce 2003-2006 s přihlédnutím ke konzu
personálních věcí a vzdělávání KŘ.
§ 6113, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Na základě usnesení 2. plenárního jednání Rady hospodářské a sociální dohody Olomouckého kraje je nárok
přípravu a zpracovávání odborných analýz a koncepčních materiálů, které by sloužily jako podkladový materiál
Tripartity a poradních orgánů kraje. Konkrétně se v příštím roce uskuteční dotazníkové šetření mezi vzdělavat
kraje, jehož cílem bude zjištění míry a kvality spolupráce poskytovatelů vzdělávání se zaměstnavateli v Olomou

§ 6113, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Zahrnuje výdaje za:
- ubytování oficiálních návštěv Olomouckého kraje (pozvaní hosté),
- za zajištění překladatelských služeb při zahraničních návštěvách včetně překladu písemných materiálů,
- úhradu průvodcovských služeb při organizaci a zajištění programu oficiálních návštěv kraje,
- zahraniční prezentace a propagaci v zahraničí,
- průzkumy veřejného mínění (pod záštitou tiskového oddělení),
- propagace webu kraje, grafické práce,
- vydání výroční zprávy za rok 2006,
- čištění a mytí vozidel využívaných a přidělených uvolněným členům zastupitelstva,
- úhradu poplatků za rozhlasové a televizní přijímače užívané v rámci kanceláří uvolněnými členy zastupitelst
- úhrady dle smlouvy o zajištění zpravodajského servisu (ČTK S-2005/0138/KH/D3, Newton T. S-2005/00266/
- úhradu podílu za zajištění úklidu budovy (Jeremenkova 40 a) - podíl podlahové plochy zaujímané kancelářem
členů vedení a polit. klubů (S-2004/0334/KŘ a S-2006/0130/KŘ/D3).

Z této položky jsou hrazeny i fotopráce, kopírování materiálů pro orgány kraje (podklady pro jednání) a
(archivace materiálů ze zastupitelstva a rady do 12/2006 - předpoklad max. do 70 tis. Kč).
V rámci této položky je hrazen i poplatek za licenční smlouvu org. OSA.
V čerpání položky se výrazně projeví plánovaná návštěva prezidenta republiky v Olomouckém kraji (březen 07)

§ 6113, pol. 5171 - Opravy a udržování
Zahrnuje výdaje za:
- servisní práce u kopírky na org. oddělení v 8.NP (největší objem výdajů) a bar. kopírky v 9. NP - Fadom
Náklady na servis kopírky budou pravděpodobně vyšší než dosud, kopírka stárne a její údržba je náročnější!
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 13.12.2006
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- servisní práce u kopírky na org. oddělení v 8.NP (největší objem výdajů) a bar. kopírky v 9. NP - Fadom
Náklady na servis kopírky budou pravděpodobně vyšší než dosud, kopírka stárne a její údržba je náročnější!
- opravy vozidel zastupitelů - Auto Hlaváček a.s. (1MO 14-14, 1MO 18-20, OCO 47-02, 1M 6 58-92 a 2M4 018
- opravy kávovarů (8., 9. a 10. NP).
§ 6113, pol. 5172 - Programové vybavení

Výdaje této položky jsou tvořeny nákupem SW pro potřeby uvolněných členů zastupitelstva a polit. klubů. I p
položky v roce 2002-2006 navrhujeme ponechání výše položky na téměř stejné úrovni v souvislosti s pořízením
pro evidenci usnesení ZOK a ROK (S-2003/755/KH) – prostředky pro potřebu upgrade systému.
§ 6113, pol. 5173 - Cestovné

Návrh rozpočtu této výdajové položky zpracovaný personálním oddělením KŘ vychází z předpokladu ex
paušálních plateb i v roce 2007. Mimo úhradu „paušálů“ jsou na této položce čerpány výdaje za proplácení c
nárokovaných prostřednictvím klasických cestovních příkazů. Jen velmi obtížně lze přesně určit vývoj v obla
členů výborů a komisí. Po konzultaci s oddělením personálních věcí a vzdělávání KŘ navrhujeme ponechán
úrovni RS 2006. Do čerpání se navíc výrazně promítne případná další účast na Open Days v Bruselu.
§ 6113, pol. 5175 - Pohoštění
Struktura výdajů této položky:
Hejtman (režie ZOK-vyšší režie u sálu Hynaisova, ROK, výborů a vybraných komisí cca 120 tis. Kč +
režie vlastních návštěv vč. zahraničních, tiskové konference, BROK, setkání starostů,...)
Náměstci hejtmana (režie vybraných komisí + režie vlastních návštěv)
Člen rady (režie vybraných komisí + režie vlastních návštěv)
§ 6113, pol. 5176 - Účastnické poplatky za konference

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002-2006 při praktické nemožnosti stanovení
položky pro rok 2007. Na položce jsou nárokovány i prostředky pro možnou úhrady konferenčních po
Olomouckého kraje na zahraničních konferencích.
§ 6113, pol. 5177 - Nákup uměleckých předmětů

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002-2006 při praktické nemožnosti stanovení
položky v následujícím roce. KH ani hospodářská správa v tuto chvíli neevidují žádné konkrétní poža
zastupitelů. Navrhujeme výši rozpočtu položky na úrovni r. 2005.
§ 6113, pol. 5179 - Ostatní nákupy

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002-2006 při současné nemožnosti stanovení
položky pro rok 2007. Výdaji položky mohou být úhrady plateb daní a poplatků, včetně dálničních známek a po
státům.
§ 6113, pol. 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně
Požadavek vychází z praxe roku 2006 a uzavřené hmotné odpovědnosti (O. Hrabalová).
§ 6113, pol. 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Požadavek vychází z výše skutečně čerpaných výdajů na této položce v průběhu roku 2006.
§ 6113, pol. 5194 - Věcné dary

Jedná se o nákup hodnotných dárkových předmětů typických pro Českou republiku a Olomoucký kraj (sk
apod.), které budou použity jako dary pro oficiální zahraniční návštěvy Olomouckého kraje a jako dary
představitele partnerských regionů. Požadavek vychází ze skutečnosti roku 2003-2005 a vývoje za období I.Zastupitelstvo
Olomouckého
kraje
předpokládané
výše čerpání
do13.12.2006
konce roku. Nutno zohlednit plánovanou návštěvu pana prezidenta v OK v břez
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Jedná se o nákup hodnotných dárkových předmětů typických pro Českou republiku a Olomoucký kraj (sk
apod.), které budou použity jako dary pro oficiální zahraniční návštěvy Olomouckého kraje a jako dary
představitele partnerských regionů. Požadavek vychází ze skutečnosti roku 2003-2005 a vývoje za období I.předpokládané výše čerpání do konce roku. Nutno zohlednit plánovanou návštěvu pana prezidenta v OK v břez
§ 6113, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Do rozpočtu této položky byl zařazen plánovaný členský příspěvek v Asociaci krajů ČR (v roce 2002-2004 by
tis. Kč, ale v roce 2005 i 2006 už 400 tis. Kč). V roce 2006 bylo dalším výdajem 200 tis. Kč za přípravu plán. o
(ROPy). Lze tedy předpokládat, že částka 400 tis. Kč nebude v konečné bilanci vzhledem ke skutečno
dostačující.

§ 6330, pol. 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
V dimenzích roku 2006 jsou naplánovány výdaje za FKSP členů zastupitelstva (vedení OK).
§ 6113, pol. 5361 - Nákup kolků
Dle skutečného čerpání v letech 2003-2006 jsou naplánovány výdaje za nákup kolků pro potřeby vedení kraje.

§ 6113, pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Vzhledem k minimálnímu čerpání na této položce v roce 2003-2005 i v období I.-VIII./2006 navrhujeme rozpo
položky snížit na danou výši.
§ 6113, pol. 5492 - Dary obyvatelstvu
Na základě skutečnosti roku 2003-2005 i s vědomím minimálního čerpání položky v roce 2006 navrhuji
položku pro možnost poskytnutí fin. odměny prvnímu narozenému občánku kraje v r.2007 a případné fin. dary
apod.).

§ 6113, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy
Na této položce jsou vyčleněny prostředky pro plánované akce roku 2007 dle požadavku vedení (Akce RAFAkce pro hasiče Olomouckého kraje-cca 1 mil. Kč)
§ 6113, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
"Dny Olomouckého kraje" - realizace byla přesunuta z roku 2006 na rok 2007.
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ORJ -01

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

56
287
5 607

100
3 970
9 000

100
99
105

841

1 360

105

293

470

15

25

104
125

12

50

20
114
420
12
13
74
140
165
3
362
56
85
3
295
15
0
1 607
488
291
15
799
542
34
0
0
0
66
353

50
300
500
20
30
120
200
300
10
500
100
180

100
100
100
71
100
75
100
100
75
100
100
100
120

0

500
50
150
2 600

94
50
104

0

450
100
1 500
1 000
50
100
10
15
70
500

113
67
125
100
100
200
100
100
100
167
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600

400

67

113

185

0
0
10
0
0

10
5
20
1 000
2 000

106
100
50
40
549

13 806

28 000 111,9

100 tis.Kč

3 970 tis.Kč
misí Rady Olomouckého kraje (občané 203 členů

9 000 tis.Kč

misí, členové ROK)

na státní politiku
1 360 tis.Kč

stupitelé (26%).
470 tis.Kč

stupitelé (9%).
25 tis.Kč

du při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
oložky je stanovena výpočtem (4,2%o).
50 tis.Kč
Výše položky byla stanovena s přihlédnutím ke

50 tis.Kč
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ladů pro členy zastupitelstva. Vč. nákupu knih
tech 2002 až 2006 navrhujeme uvedenou částku.

300 tis.Kč
pořízení DHM do kanceláří uvolněných členů
ů, apod.
500 tis.Kč

ancelářské potřeby členů zastupitelstva (vč. uvol.
onery, samolepící etikety, spotřební materiál do
..), PF, tisk prvků grafického manuálu... Do této

20 tis.Kč

h cest členů zastupitelstva.
30 tis.Kč

neckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK
06 výše nákladů za vodné a stočné i pro rok 2007

120 tis.Kč

neckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK
2006 výše nákladů za úhradu dálkově dodávané

200 tis.Kč

neckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK
006 výše nákladů za elektrickou energii i pro rok
300 tis.Kč

u průměru měsíčně ujetých kilometrů a spotřeb
4-14, Škoda Octavia 1MO 18-20, Škoda Octavia
a dosavadní období roku 2006 byla stanovena

10 tis.Kč

-2006, kdy se na dané položce čerpaly prostředky
předání poště mimo podatelnu).

500 tis.Kč
va a poslanecké kluby (pevné linky) a dále provoz

100 tis.Kč

při zahraničních pracovních cestách, výdaje za
a.s. (včetně pojištění čelního skla), roční poplatky
m z výdajů jsou i poplatky za bankovní převody do
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180 tis.Kč

nání, při zasedáních či setkáních mimo sídlo kraje
e za nájemné prostor pro akce související se
ložce očekávat zvýšené čerpání mj. i vzhledem k

500 tis.Kč

služby tajemníků klubů. V roce 2006 bylo na této
U-ČSL, ČSSD a KSČM). Částka požadovaná do

50 tis.Kč

náře absolvované členy Zastupitelstva a Rady
03-2006 s přihlédnutím ke konzultaci s oddělením

150 tis.Kč

ody Olomouckého kraje je nárokována částka na
sloužily jako podkladový materiál pro rozhodování
tazníkové šetření mezi vzdělavateli Olomouckého
vání se zaměstnavateli v Olomouckém kraji.
2 600 tis.Kč

ekladu písemných materiálů,
h návštěv kraje,

áří uvolněnými členy zastupitelstva,
KH/D3, Newton T. S-2005/00266/KH),
ové plochy zaujímané kancelářemi uvolněných

kraje (podklady pro jednání) a knihařské práce
70 tis. Kč).

y v Olomouckém kraji (březen 07).
450 tis.Kč

a bar. kopírky v 9. NP - Fadomadata Olomouc.
rne a její údržba je náročnější!
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CO 47-02, 1M 6 58-92 a 2M4 0187)

100 tis.Kč

zastupitelstva a polit. klubů. I přes nižší čerpání
é úrovni v souvislosti s pořízením systému EKUS
upgrade systému.
1 500 tis.Kč

KŘ vychází z předpokladu existence systému
čerpány výdaje za proplácení cestovních výdajů
žně lze přesně určit vývoj v oblasti cestovného u
ávání KŘ navrhujeme ponechání výše položky v
a Open Days v Bruselu.
1 000 tis.Kč

komisí cca 120 tis. Kč +
tarostů,...)

500 tis.Kč
400 tis.Kč
100 tis.Kč
50 tis.Kč

praktické nemožnosti stanovení přesné výše této
ožnou úhrady konferenčních poplatků zástupců

100 tis.Kč

praktické nemožnosti stanovení přesné výše této
evidují žádné konkrétní požadavky ze strany

10 tis.Kč

současné nemožnosti stanovení přesné výše této
, včetně dálničních známek a poplatků, vůči cizím

15 tis.Kč

70 tis.Kč

ěhu roku 2006.
500 tis.Kč

republiku a Olomoucký kraj (sklo, grafické listy
Olomouckého kraje a jako dary pro významné
003-2005 a vývoje za období I.-VIII. 2006 včetně
Zastupitelstvo
Olomouckého
kraje 13.12.2006
těvu pana prezidenta
v OK
v březnu 2007.
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m organizacím

400 tis.Kč

i krajů ČR (v roce 2002-2004 byla jeho výše 250
m 200 tis. Kč za přípravu plán. období 2007-2013
é bilanci vzhledem ke skutečnosti let minulých

185 tis.Kč
(vedení OK).
10 tis.Kč

p kolků pro potřeby vedení kraje.

5 tis.Kč
bí I.-VIII./2006 navrhujeme rozpočet této výdajové

20 tis.Kč

položky v roce 2006 navrhuji rozpočtovat tuto
aje v r.2007 a případné fin. dary (záchrana života,

1 000 tis.Kč
e požadavku vedení (Akce RAF-cca 200 tis. Kč a

2 000 tis.Kč
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Kancelář hejtmana
Správce:

vedoucí kanceláře
Ing. Luděk Niče

VÝDAJE
§
1

6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
2143
2143
2143
2143
2143
2144
2143

pol.

UZ

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

2

3

4

5

6

5137
5139
5139
5166
5168
5169
5169
5901
5139
5166
5169
5169
5169
5169
5175

2143 5212
2143 5222
2143 5222
2143 5229
2143 5229
2144 5321
2143 5323
2143 5329
2144 5499
3349 5341
5212
5272
5273
5273
5273
5273
5273
5273
5273
5273
5273
5273

5169
5168
5134
5136
5137
5137
5139
5139
5164
5164
5166
5169

Drobný hmotný dlouhodobý majetek
506 Nákup materiálu
507 Nákup materiálu
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby zpracování dat
Nákup ostatních služeb
508 Nákup ostatních služeb
Nespecifikované rezervy
500 Nákup materiálu
500 Konzultační, poradenské a právní služby
500 Nákup ostatních služeb
505 Nákup ostatních služeb
004 Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
500 Pohoštění
Neinvestiční transfery nefinančním
505
podnikatelským osobám - fyzickým osobám
500 Neinvestiční transfery občanským sdružením
503 Neinvestiční transfery občanským sdružením
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
500
podobným organizacím
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
504
podobným organizacím
501 Neinvestiční transfery obcím
500 Neinvestiční transfery krajům
Ostatní neinvestiční transfery veřejným
504
rozpočtům územní úrovně
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Převody vlastním fondům hospodářské
(podnikatelské) činnosti
009 Nákup ostatních služeb
Služby zpracování dat
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, účební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
009 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
009 Nákup materiálu
Nájemné
009 Nájemné
009 Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
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100
1 000
1 500
50
100
400
5 500
100
400
0
4 262
0
0
950
15

100
1 000
1 500
50
100
400
3 900
100
400
236
2 543
647
400
950
15

0

0

200
0

0
200

2 000

0

0

2 500

350
0

350
300

0

200

100

100

5 500

5 500

0
250
50
5
40
0
20
0
15
0
0
15

150
250
50
2
43
186
20
284
15
20
49
15
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5273
5273
5511
5511
5512
5512
5512
5512
5512
5529
6409
3341
3636
2143

5169
5901
5311
6331
5321
5321
5321
6341
6341
5169
5169
5169
6341
5169

009 Nákup ostatních služeb
009 Nespecifikované rezervy
009 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
009 Investiční transfery státnímu rozpočtu
008 Neinvestiční transfery obcím
007 Neinvestiční transfery obcím
009 Neinvestiční transfery obcím
008 Investiční transfery obcím
008 Investiční transfery obcím
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Investiční transfery obcím
Nákup ostatních služeb

Celkem

0
15 000
0
0
2 210
3 790
0
0
0
100
4 046
0
0
0

145
3 978
1 550
12 620
2 437
3 790
3 176
563
114
100
4 046
2 850
257
0

48 068

58 201

UZ 001 - Významné projekty
UZ 007 - dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů - ze státního rozpočtu
UZ 008 - dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů - z rozpočtu kraje
UZ 009 - financování základních složek IZS - z rezervy hejtmana pro krizové řízení
UZ 500 - cestovní ruch
UZ 501 - EUROPE DIRECT
UZ 503 - finanční příspěvek Klubu českých turistů
UZ 504 - finanční příspěvky sdružení cestovního ruchu
UZ 505 - úhrada za plnění firmě RNDr. Ivan Marek (marketingová podpora Olomouc region Card)
UZ 506 - Ediční řada informačních a propagačních materiálů Olomouckého kraje
UZ 507 - Propagační materiály Olomouckého kraje
UZ 508 - Zastupování zájmů Olomouckého kraje v Bruselu

Komentář:
§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný majetek

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro činnost oddělení vnějších vztahů a cestovního ruchu
aktualizace prezentačních panelů určených na propagační akce.
§ 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu, UZ 506
Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny především pro činnost oddělení vnějších vztahů a
kanceláře hejtmana.

Oddělení vnějších vztahů (UZ 506):
Realizace ediční řady informačních a propagačních materiálů Olomouckého kraje (doplnění ediční řady o dalš
již existujících prvků včetně aktualizace...)
§ 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu, UZ 507
Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny především pro činnost oddělení vnějších vztahů a
kanceláře hejtmana.
Oddělení tiskové (UZ 507):
Nákup předmětů, které budou součástí ediční řady propagačních materiálů.
§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
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Nákup služeb spojených s realizací veřejných zakázek (distribuce periodika Olomoucký kraj do konce volebníh
řízení na medializaci kraje-místo význ. projektů).

§ 6172, pol. 5168 - Služby zpracování dat
Nákup služeb spojených se zpracováním dat souvisejících se správou webu Olomouckého kraje a dále nákup s
digitalizací monitoringu tisku z let 2002 až 2003.
§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Zahrnuje především výdaje:

- za překladatelské služby při zahraničních návštěvách, překlady textů, smluv...pro činnost KH a popřípadě
KÚOK (předpoklad čerpání cca 240 tis. Kč);
- za informační aktivity ve vztahu k EU zajišťované KÚOK;
- za zhotovení fotografií;
- za grafické práce vč. potisků prvků ediční řady (při zpracování projektů v rámci položek jinak řazených do 513
Dále lze na tuto položku zařadit výdaje:
- spojené s aktualizací grafického manuálu Olomouckého kraje;
- za reprografické práce (při nemožnosti zajištění v rámci techniky KÚOK);
§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb, UZ 508

Největším výdajem položky bude úhrada nákladů na zastupování zájmů Olomouckého kraje v Bruselu (5
500.000,- Kč jako rezerva pro výdaje spojené se činností zastoupení, které nejsou kryty mandátní smlouvou (S§ 2143, pol. 5139 - Nákup materiálu, UZ 500

Nákup propagačních materiálů specializovaných na podporu a rozvoj cestovního ruchu včetně dotisků stávajícíc
materiálů (100 důvodů proč navštívit …., CD TOP Jeseníky a Střední Morava, letáky tur. atraktivit v češtině). V
zahrnuta částka 2 tis. Kč na nákup drobného materiálu (drobný mobiliář na dovybavení stánku na výstavách ce
a dále 38 tis. Kč na propagační předměty pro prezentaci kraje na veletrzích cestovního ruchu.

§ 2143, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby, UZ 500

Pokračování aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu OK – zpracování analýzy, syntézy a strategie
akčního plánu na období 2007-2009 s výhledem 2010-2013.Schváleno v ROK usnesením č. UR/42/87/200
2006.
§ 2143, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb, UZ 500
Zahrnuje výdaje na tyto činnosti :
- Prezentace OK v publikacích, časopisech,médiích
- Výstavy domácí i zahraniční (zabezpečení účasti a prezentace OK). Návrh účasti OK na veletrzích v
r. 2007 bude projednán v Komisi pro rozvoj cestovního ruchu 14.9.2006 a následně bude předložen do
ROK 21. 9. 2006.
- Zhotovení nových propagačních materiálů OK . Letáky dalších tur. atraktivit kraje, kompletní
zpracování nové podoby (reimage) katalogu Naučné stezky, zhotovení mutace katalogu 100 důvodů
proč navštívit … v PJ.
- Zhotovení mutací (AJ, NJ a PJ) webových stránek „Virtuální procházka“ www.olomoucky-kraj.com u
cca 45 nových turistických cílů kraje.
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- Společné projekty s Czech Tourism Praha (monitoring návštěvníků). Pokračování společné aktivity z
let 2005 a 2006.
§ 2143, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky související s činností oddělení vnějších vztahů. Jedná se
podporu spolupráce se zahraničními regiony vč. zajišťování prezentací Olomouckého kraje v zahraničí v rá
smluv o spolupráci atd. Dále jsou na položce rozpočtovány prostředky na Letní školu AER a členský přís
2004/0273/KH).

§ 2143, pol. 5175 - Pohoštění, UZ 500
Nákup pohoštění pro pracovní partnery při jednáních v expozici Olomouckého kraje v době konání veletrhů a vý
ruchu.
§ 2143, pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským osobám - fyzickým
osobám, UZ 505

Smlouva o spolupráci na projektu „Marketingová podpora Olomouc region Card na období 2007 – 2010“ me
krajem a statutárním městem Olomouc včetně výše finančních příspěvku na léta 2007 - 2010 (schváleno č. UR
UZ/….). Smlouva o příspěvku s administrátorem projektu, firmou RNDr. Ivan Marek, IČ 44903383 na rok 2007
koncem roku 2006 na schválenou částku 458 902,- Kč, kterou bude třeba poskytnout do 31. 1. 2007.
§ 2143, pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením, UZ 503

Podpora údržby značení turistických, cykloturistických a lyžařských tras na území Olomouckého kraje. Finančn
uvolněna Klubu českých turistů na základě Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého
§ 2143, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, UZ 504
1. Členský příspěvek sdružení Jeseníky

Členský příspěvek sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na rok 2007. Schváleno usnesením ROK č
a usnesením ZOK č. UZ/11/38/2006 v rámci zprávy „Přistoupení Olomouckého kraje do zájmového sdružení p
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu“. Vazba na „Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního ma
Olomouckém kraji“ (schváleno usnesením ROK č. UR/25/76/2005 a usnesením ZOK č.UZ/7/56/2005).
2. Členský příspěvek sdružení Střední Morava

Členský příspěvek sdružení Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu na rok 2007. Schváleno usne
UR/37/45/2006 a usnesením ZOK č. UZ/11/39/2006 v rámci zprávy „Založení zájmového sdružení právnickýc
cestovního ruchu Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu“. Vazba na „Projekt organizace cestovního ruch
managementu) v Olomouckém kraji“ (č. UR/25/76/2005 a č. UZ/7/56/2005).

§ 2144, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím, UZ 501
Z této položky bude hrazen příspěvek statutárnímu městu Olomouc na rok 2007 v rámci smlouvy na projek
uzavřené na období 2005-2008 (S-2005/0452/KH).
§ 2143, pol. 5323 - Neinvestiční transfery krajům, UZ 500
Společná tvorba propagačních materiálů se sousedními kraji. Pokračování spolupráce mezi moravskými kraji
JMK) z let 2005 a 2006. Projekt "Morava a Slezsko-přiďte a poznejte více".

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 13.12.2006
6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2007 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3 a): Odbory (kanceláře) KÚOK

Strana 36 (celkem 156)

§ 2144, pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost poskytnutí příspěvku fyzickým osobám na zajišťová
aktivit kraje (dle zkušenosti čerpání v roce 2006 – v souvislosti s reprezentací Olomouckého kraje v Youth Team
na akcích partnerských regionů).
§ 3349, pol. 5341 - Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti

Od červencového čísla 2005 periodika je uzavřena v souladu s výsledkem výběrového řízení nová smlou
periodika s firmou Strategic Consulting s.r.o. (S-2005/0268/KH) do konce volebního období – 2008. Dle tét
každé realizované číslo hrazena částka 316.812 Kč vč. DPH (při nákladu 255.700 ks = 1,24 Kč za číslo).
měsíčníku zvažuje možnost vydávat jej od ledna 2007 v celobarevném vydání, což by znamenalo zvýšení nák
jednoho vydání na 332.238,- Kč vč. DPH.

Distribuce periodika je v současné době řešená formou objednávek u firmy Strategic Consulting s.r.o., v příštíc
k uzavření smlouvy s distributorem vybraným formou veřejné zakázky v režimu zákona 137/2006 Sb. a smě
(Postup při zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje. Odhadovaná cena činí 162.000,- Kč vč. DPH.
Cena 1 čísla periodika při tisku a distribuci 255.700 ks (332.238,- Kč + 162.000,- Kč) = 494.238,- Kč.

Odhadované náklady na tisk a distribuci 12 vydání v roce 2007 činí cca 5 931 000,- Kč. K této sumě je třeba p
vedení zvláštního účtu pro hospodářskou činnost a ponechat mírnou rezervu pro tisk případných příloh
měsíčníku na základě rozhodnutí redakční rady.

Změna požadavku na barevnost periodika a předpokládaná cena distribuce dle nové smlouvy představují na
pro hospodářskou činnost o 500 000,- Kč ve srovnání s rozpočtem 2006. Tato skutečnost je důvodem p
stanoveného pro kancelář hejtmana.
§ 5272, pol. 5168 - Služby zpracování dat
Aktualizace Krizového plánu Olomouckého kraje, Havarijního plánu Olomouckého kraje v souladu se zákonem
o integrovaném záchraném systému, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5273, pol. 5134 - Prádlo, oděv, obuv
Pořízení vybavení pro potřebu Krizového štábu Olomouckého kraje, Povodňové komise Olomouckého
Bezpečnostní rady Olomouckého kraje.
§ 5273, pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

Nákup odborných publikací pro potřeby krizového řízení, podklady pro metodické řízení obcí v oblasti krizového
podklady Olomouckého kraje atd.
§ 5273, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Dovybavení stalého pracoviště krizového štábu; pracoviště krizového řízení dle požadavků Ministerstva vnitra Č
bude řešeno prioritně Vládní utajované spojení, které bude z části financováno rozpočtem Olomouckého kraje).

§ 5273, pol. 5139 - Nákup materiálu
Dovybavení stalého pracoviště krizového štábu; pracoviště krizového řízení dle požadavků Ministerstva vnitra Č
§ 5273, pol. 5164 - Nájemné

Položka bude na základě požadavků z roku 2005 a 2006 nově zřízena pro potřeby cvičení Krizového štábu Olo
a cvičení základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému, které probíhá minimálně 2x ročně
§ 5273, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
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Metodické vedení tajemníků bezpečnostních rad určených obcí (obcí s rozšířenou působností).
§ 5273, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy, UZ 009

Rezerva Olomouckého kraje pro případ řešení krizové situace nebo mimořádné události. Jedná se o vyčlen
finanční prostředky Olomouckého kraje, které jsou určeny především přímému řešení krizových situací
událostí. V průběhu roku jsou z rezervy hejtmana uvolňovány finanční prostředky pro potřeby základních a
integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jed
ochrany přispívá hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb. Tato rezerva je v p
souhlasem Zastupitelstva Olomouckého kraje uvolňována na činnost základních a ostatních složek integrované
systému Olomouckého kraje. V případě potřeby a v souladu s § 27 zákona č. 133/1988 Sb., o požární ochraně
prospěch hasičského záchrannému sboru na financování jeho potřeb.
V průběhu roku je tato částka rozpouštěna na jednotlivé položky v souladu s platnou rozpočtovou sklad

§ 5512, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím, UZ 008
Kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá obcím na financová
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších př

V letech 2003 a 2004 bylo vyčleněno pro obce Olomouckého kraje z rozpočtu 3 mil. Kč, které byly poskytová
schválenými pravidly. Při schvalování rozpočtu na rok 2006 byla částka snížena o nárůst příjmu ze státního roz
Kč). Oddělení krizového řízení navrhuje navýšit § 5512 pol. 5321 neinvestiční dotace obcím o uvedených +790
vznikla rezerva 3 mil. Kč pro přidělení příspěvku obcím Olomouckého kraje dle výše uvedeného zákona
PRAVIDEL).
§ 5512, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím, UZ 007

Na § 5512 pol. 5321 je vedena v průběhu roku zároveň neinvestiční dotace v požární ochraně v souladu s § 2
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky v celkovém o
roku – cca 3.779.000 Kč budou do rozpočtu přiděleny z příjmu. Přesná částka dosud nebyla z Ministerstva fina
na Olomoucký kraj.

§ 5529, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Jedná se o položku, na které jsou finanční prostředky určené k zajištění cvičení základních složek IZS dle zák
Sb., o IZS. (v roce 2006 byla na cvičení složek IZS vyčleněna částka 105 tis. Kč).
§ 6409, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Na této položce jsou vyčleněny prostředky pro možnost úhrady smluvní částky pro rok 2007 za propagaci a
známa firma navazující na současnou marketing. smlouvu s TK PLUS).
§ 3341, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Výdaje na podporu televizního vysílání, které byly dosud řešeny formou Významných projektů Olomouckého k
2.400 tisíc, RegionMedia 750 tisíc, ZZIP Commnication 500 tisíc). Po konzultaci s hejtmanem kraje uvažován
formou veřejných zakázek-budoucí problém veřejné podpory.
§ 3636, pol. 6341 - Investiční transfery obcím

Spolufinancování projektů obcí ve 3. kole výzvy Společného regionálního operačního programu opatření z ob
ruchu 4.2.2 Podpora
regionální
a místní infrastruktury cestovního ruchu Olomouckým krajem. Jedná se o nás
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Spolufinancování projektů obcí ve 3. kole výzvy Společného regionálního operačního programu opatření z ob
ruchu 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu Olomouckým krajem. Jedná se o nás
Město Šumperk "Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora v Šumperku", Město Úsov "Středo
zámek Úsov, obnova staré školy a historických cest, Město Kojetín "Obnova Pivovarského hotelu, Kojetín".
§ 2143, pol. 5169- Nákup ostatních služeb

Zlepšení informovanosti zahraničních i domácích turistů Olomouckého kraje o významných kulturních a turis
zlepšení jejich navedení k těmto cílům prostřednictvím instalace dopravního turistického značení IS 23 a IS
instalace tohoto značení se zlepší úroveň základní infrastruktury cestovního ruchu, v důsledku čehož dojde k
počtu návštěvníků. Takový stav pak bude mít příznivý důsledek na růst ekonomického potenciálu kraje.
Finanční náročnost roku 2007 bude upřesněna do konce listopadu 2006 v návaznosti na rozhodnutí o zahájen
2006 nebo 2007.
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145
0
1 550
12 620
2 152
3 790
2 326
563
0
29
3 570
2 850
217
0
40 759

0

10 000

251

0
0

3 000
3 779

123
100

0
0
0

100
3 000
3 650
5 116
2 500

100
74
128

55 845

96,0

91 tis.Kč

ích vztahů a cestovního ruchu - zhotovení a

1 000 tis.Kč
ost oddělení vnějších vztahů a oddělení tiskové

kraje (doplnění ediční řady o další prvky, reedice

1 500 tis.Kč
ost oddělení vnějších vztahů a oddělení tiskové

100 tis.Kč
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lomoucký kraj do konce volebního období a výb.

300 tis.Kč
omouckého kraje a dále nákup služeb spojený s

300 tis.Kč

v...pro činnost KH a popřípadě i dalších odborů

ci položek jinak řazených do 5139);

6 000 tis.Kč

Olomouckého kraje v Bruselu (5.500.000,-Kč) +
sou kryty mandátní smlouvou (S-2006/0165/KH).
400 tis.Kč

ho ruchu včetně dotisků stávajících propagačních
, letáky tur. atraktivit v češtině). V této položce je
vybavení stánku na výstavách cestovního ruchu)
stovního ruchu.

175 tis.Kč

ání analýzy, syntézy a strategie vč. aktualizace
OK usnesením č. UR/42/87/2006 ze dne 24. 8.

2 465 tis.Kč
200 tis.Kč

časti OK na veletrzích v
edně bude předložen do
1300 tis.Kč

atraktivit kraje, kompletní
ace katalogu 100 důvodů
565 tis.Kč

ww.olomoucky-kraj.com u
250 tis.Kč
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ování společné aktivity z
150 tis.Kč
1 400 tis.Kč

ení vnějších vztahů. Jedná se o prostředky na
mouckého kraje v zahraničí v rámci uzavřených
Letní školu AER a členský příspěvek AER (S-

15 tis.Kč
kraje v době konání veletrhů a výstav cestovního

obám - fyzickým
459 tis.Kč

ard na období 2007 – 2010“ mezi Olomouckým
ta 2007 - 2010 (schváleno č. UR/42/22/2006 a č.
Marek, IČ 44903383 na rok 2007 bude uzavřena
ytnout do 31. 1. 2007.
200 tis.Kč

emí Olomouckého kraje. Finanční podpora bude
íspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.

m organizacím, UZ 504

3 150 tis.Kč
2 150 tis.Kč

7. Schváleno usnesením ROK č. UR/37/44/2006
o kraje do zájmového sdružení právnických osob
ovního ruchu (destinačního managementu) v
m ZOK č.UZ/7/56/2005).
1 000 tis.Kč

na rok 2007. Schváleno usnesením ROK č.
zájmového sdružení právnických osob v oblasti
rojekt organizace cestovního ruchu (destinačního

350 tis.Kč
2007 v rámci smlouvy na projekt Europe Direct

300 tis.Kč
olupráce mezi moravskými kraji (OK, ZK, MSK a
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100 tis.Kč

ku fyzickým osobám na zajišťování zahraničních
Olomouckého kraje v Youth Teamu AER a účastí

6 000 tis.Kč

výběrového řízení nová smlouva na vydávání
olebního období – 2008. Dle této smlouvy je za
255.700 ks = 1,24 Kč za číslo). Redakční rada
, což by znamenalo zvýšení nákladů na vytištění

rategic Consulting s.r.o., v příštích týdnech dojde
mu zákona 137/2006 Sb. a směrnice č. 3/2006
a činí 162.000,- Kč vč. DPH.
,- Kč) = 494.238,- Kč.

000,- Kč. K této sumě je třeba přičíst náklady na
ervu pro tisk případných příloh vkládaných do

dle nové smlouvy představují navýšení rozpočtu
Tato skutečnost je důvodem překročení limitu

250 tis.Kč

ého kraje v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb.,

50 tis.Kč
vodňové komise Olomouckého kraje a členy

5 tis.Kč

ké řízení obcí v oblasti krizového řízení, mapové

40 tis.Kč

e požadavků Ministerstva vnitra ČR (v roce 2007
rozpočtem Olomouckého kraje).
20 tis.Kč
požadavků Ministerstva vnitra ČR.
20 tis.Kč

řeby cvičení Krizového štábu Olomouckého kraje
které probíhá minimálně 2x ročně.
10 tis.Kč
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nou působností).
10 000 tis.Kč

dné události. Jedná se o vyčleněné mimořádné
mému řešení krizových situací a mimořádných
ředky pro potřeby základních a ostatních složek
plošného pokrytí území kraje jednotkami požární
eho potřeb. Tato rezerva je v průběhu roku se
ch a ostatních složek integrovaného záchranného
133/1988 Sb., o požární ochraně je uvolněna ve

u s platnou rozpočtovou skladbou.

3 000 tis.Kč
any přispívá obcím na financování potřeb jejich
ní ochraně ve znění pozdějších předpisů

u 3 mil. Kč, které byly poskytovány v souladu se
na o nárůst příjmu ze státního rozpočtu (-790.000
dotace obcím o uvedených +790.000 Kč tak, aby
aje dle výše uvedeného zákona (pro vyhlášení

3 779 tis.Kč

požární ochraně v souladu s § 27 odst. 1 pís,. d)
inanční prostředky v celkovém objemu letošního
a dosud nebyla z Ministerstva financí ČR zaslána

100 tis.Kč
ní základních složek IZS dle zákona č. 239/2000
č).
3 000 tis.Kč

tky pro rok 2007 za propagaci akcí kraje (bude

3 650 tis.Kč

amných projektů Olomouckého kraje (TV Morava
aci s hejtmanem kraje uvažováno o rozdělování

5 116 tis.Kč

eračního programu opatření z oblasti cestovního
ouckým krajem.
Jedná seOlomouckého
o následující
projekty:
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2 500 tis.Kč

o významných kulturních a turistických cílech a
turistického značení IS 23 a IS 24. V případě
uchu, v důsledku čehož dojde k zadržení většího
mického potenciálu kraje.
vaznosti na rozhodnutí o zahájení projektu v roce
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Kancelář ředitele
Správce:

vedoucí odboru (kanceláře)
Mgr. Lenka Doleželová

VÝDAJE
§

pol.

UZ

1

2

3

6172 5011
6172 5021
6172 5024
6172 5029
6172 5031
6172 5032
6172 5038
6172 5039
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172

5134
5136
5137
5139
5151
5152
5153
5154
5156
5157
5159
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5169
5171
5173
5175
5176
5177
5182
5189
5192
5194

Název položky
4

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Odstupné
Ostatní platby za provedenou práci jinde
nezařazené
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
pojištění
Ostatní povinné pojistné hrazené
zaměstnavatelem
Ostatní povinné pojistné placené
zaměstnavatelem
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Studená voda
Teplo
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Teplá voda
Nákup ostatních paliv a energie
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné
Pohoštění
Účastnické poplatky za konference
Nákup uměleckých předmětů
Poskytované zálohy vlastní pokladně
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Věcné dary
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Schválený
rozpočet 2006
5

Upravený
rozpočet k
30.9.2006
6

141 888
1 500
500

138 888
1 500
500

100

100

36 891

36 891

12 770

12 770

596

596

50

50

50
500
1 000
3 400
300
1 600
340
2 700
1 800
100
50
2 300
3 500
800
14 500
200
3 500
12 500
2 100
3 000
500
100
100
100
100
20
200

150
700
1 200
3 700
300
1 900
340
3 150
1 600
100
50
2 100
3 283
800
14 600
200
3 500
12 800
2 402
3 000
500
100
0
0
20
20
100
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6172 5195
6330 5342
6172 5361
6172 5362
6172 5901

Odvody za neplnění povinnnosti zaměstnávat
zdravotně postižené
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a
krajů
Nákup kolků
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Nespecifikované rezervy

Celkem

50

50

4 966

4 966

50
50
2 000

80
50
0

256 771

253 056

Komentář:
§ 6172, pol. 5011 - Platy zaměstnanců
Průměrný dekretový plat za měsíc srpen 2006
Zvýšení platového tarifu o 5%
Celkem
Propočet platů pro 494 zaměstnanců
494 x 22 059 Kč x 12 měsíců
5% dovolená
3,5% nemoc - odečíst
13% odměny
Celkem
Platy s nemocenskými dávkami za prvních 14 dnů nemoci
(částka vychází z propočtu za rok 2005)
§ 6172, pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje

Jedná se o výdaje na provádění kontrol v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve vybr
a zdravotnických zařízení NZZ, kontrolní činnost externího zdravotního pracovníka, kontrolní činnost
ošetřovatelské péče, posuzování zdravotního stavu žadatelů o náhradní rodinnou péči, posuzování dě
pěstounské péči, na komise, které vyhodnocují podané projekty v rámci programů, na kontrolu, realizac
vyúčtování projektů a dotací. Navýšení této položky je z důvodu kontrolní činnosti kvality sociálních služeb (
sociálních služeb) a hodnocení projektů poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociální
§ 6172, pol. 5024 - Odstupné
§ 6172, pol. 5029 - Ostatní platby za provedenou práci
§ 6172, pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
Dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
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§ 6172, pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6172, pol. 5038 - Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

Dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstn
při pracovním úraze nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6172, pol. 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

§ 6172, pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv

Nákup ochranných pracovních pomůcek podle pracovněprávních předpisů (vnitřní předpis Krajského úřadu Olo
č.7/2003 platný od 1.4.2003), oděvy, obuv charakteru ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance OŽPZ
EO.
§ 6172, pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

Nákup odborných publikací, knih, tiskovin, norem, odborných časopisů, jiných nosičů, dále veškeré předplatné
časopisů. Položka je stanovena z přepočtu skutečnosti čerpání k 30.9.2006.I v roce 2007 nabude účinnos
norem, ke kterým bude nutno zajistit odborné publikace (Zákoník práce, Rozpočtová skladba, Stavební řád, př
oblasti aj.).

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Výměna opotřebovaného, nefunkčního nábytku v kancelářích, které jsou vybaveny delimitovaným, starý
nábytkem.
§ 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu

Z položky jsou hrazeny veškeré kancelářské potřeby, které zahrnují základní, spotřební materiál, xerog
kopírkám, tonery ke kopírkám, tonery do tiskáren k počítačům, které kancelář ředitele nakupuje od 14.8.2006,
pro potřeby Krajský úřad Olomouckého kraje a budovu RAO, elektromateriál, ostatní materiál.Rozpočet je na
která byla stanovena z čerpání roku 2005 za nákup tonerů do tiskáren z evidence odboru informatiky, které
kancelář ředitele.
§ 6172, pol. 5151 - Studená voda

Zálohové platby na základě smluv o dodávce vody, odvádění odpadních vod-srážková voda, včetně jejího vyú
výdaje jsou uskutečňovány na základě uzavřených smluv.
1. Středomoravská vodárenská, a.s. Olomouc-Smlouva o odvádění odpadních vod č.103-16179/5 Smlouva
č. 103-16178/2, dodatek č. 1
12
2. ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Šumperk-Sml
nebytových prostor, Dodatek č. 1 ke smlouvě
17 tis.
3. ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Jeseník Smlo
nebytových prostor, Dodatek č. 1,2,3 ke smlouvě
4. Regionální centrum Olomouc s.r.o., Smlouva č. T2/S-2003/015,dod.č.1
5. V návrhu rozpočtu je zahrnuta částka 60 tis. Kč, vzhledem k tomu, že po skončení účetního období
provedeno vyúčtování zálohových plateb za dodávku vody.
§ 6172, pol. 5152 - Teplo
Výdaje uskutečňované na základě uzavřených smluv s dodavateli včetně jejího vyúčtování.
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1. Dalkia Česká republika, a.s. Olomouc - Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie evidenční číslo:
2. Regionální centrum Olomouc s.r.o., Smlouva č T2/S/2003/015,dodatek č.1, Smlouva o nájmu neb
č.T2/N/2003/015, dodatek č.5, Smlouva o nájmu nebytových prostor č. T2/N/2005/015
10
Nemocnice Šternberk,Dohoda o užívání nebytových prostor a úhradách za služby
V návrhu rozpočtu je zahrnuta částka 95 tis. Kč, vzhledem k tomu, že po skončení účetního období r
provedeno vyúčtování zálohových plateb za dodávku tepelné energie.

§ 6172, pol. 5153 - Plyn
Výdaje na základě smlouvy o zálohách za dodávky zemního plynu, platby na základě smluv o výpůjčce nebytov
1. ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Šumperk Sml
nebytových prostor, Dodatek č.1 ke smlouvě
92 tis. Kč
2.ČR-Úřad pro zastupvání státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Jeseník Smlo
nebytových prostor, Dodatek č.1,2,3 ke smlouvě
1
3. Severomoravská plynárenská, a.s. Ostrava-Kupní smlouva o nákupu a prodej zemního plynu měsíční úhra
dodávku plynu-pracoviště Žilinská 7,Olomouc
48
V návrhu rozpočtu je zahrnuta částka 94 tis. Kč, vzhledem k tomu, že po skončení účetního období r
provedeno vyúčtování zálohových plateb za dodávku tepelné energie.

§ 6172, pol. 5154 - Elektrická energie
Zálohové platby, včetně vyúčtování na základě uzavřených smluv
1.ČEZ, Prodej, s.r.o. Praha-Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VN rozpočet je stanove
roku 2006
1 200 tis. Kč
2. ČEZ, Prodej, s.r.o.Praha-Smlouva na dodávku a odběr elektrické energie
3. ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Šumperk čtvrtletn
za dodanou elektrickou energii
58 tis
4. ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Jeseník čtvrtletní
za dodanou elektrickou energii
72 tis
5. Nemocnice Šternberk, Dohoda o užívání nebytových prostor a úhradách za služby

6. Regionální centrum Olomouc s.r.o.,Smlouva č. T2/S/2003/015, dodatek č. 1, Smlouva číslo T2/N/2003/0
Smlouva č. T2/N/2005/015
1 800

V návrhu rozpočtu je zahrnuta částka 152 tis. Kč, vzhledem k tomu, že po skončení účetního období r
provedeno vyúčtování zálohových plateb u odloučených pracovišť,dále u pracoviště na Žilinské ulici 7, Olo
Krajského úřadu Olomouckého kraje.
§ 6172, pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva

Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednistvím karet CCS. Počet aut vozového parku KÚOK byl v roce 2006 sn
proto dochází ke snížení této položky.
§ 6172, pol. 5157 - Teplá voda

Na položce 5157 jsou účtovány úhrady dle skutečně odebraných jednotek dle uzavřené smlouvy. Regionální c
s.r.o.-Smlouva č. T2/S/2003/015, dodatek č. 1.
§ 6172, pol. 5159 - Nákup ostatních paliv a energie
Nafta do náhradního zdroje elektrické energie.
§ 6172, pol. 5161 - Služby pošt

Při stanovení návrhu rozpočtu na rok 2007, vycházíme ze skutečnosti roku 2006, a proto došlo ke snížení polo
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§ 6172, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací
Veškeré platby hrazené z položky 5162 jsou na základě uzavřených smluv s dodavateli.
1. Český telecom, a.s. Praha-Prováděcí smlouva, Dodatek č. 2-platby za pevné linky, služby IP VPN
2. Eurotel Praha, spol. s r.o.-Rámcová smlouva, Dodatek č. 1-platby za hovory z mobilních telefonů

11
1 80

3. MERIT Group a.s., Olomouc-Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb, Smlouva o připojo
provozování zařízení-úhrady za připojení, udržování a provozování telekomunikačního zařízení, INTERNET 5

4. ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Šumperk a Je
základě uzavřených smluv o pronájmu nebytových prostor
100 t
I přes stálý nárůst zaměstnanců, položka zůstává na stejné úrovni rozpočtu roku 2006.
§ 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů

1. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha-Pojistná smlouva č. 2262847307-havarijní pojištění vozidel, úhrada
kalendáře pro rok 2007 po slevě
230 tis. Kč
2. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha-Pojistná smlouva č. 6980347938-pojištění odpovědnosti za ško
provozem vozidla-úhrada po slevě

3. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha-Rámcová pojistná smlouva č. 50985052-60-pojištění podle této s
úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, připojištění pro případ zrušení úča
pojištění léčebných výloh v zahraničí, tj cestovní pojištění
150 tis. Kč
4. Ostatní platby
Položka 5163 klesá oproti roku 2006. Pojistné smlouvy byly sjednány prostřednictvím "pojišťovacího m
a.s.,Ostrava.
§ 6172, pol. 5164 - Nájemné

1. Regionální centrum Olomouc, s.r.o.-Smlouva o nájmu nebytových prostor č. T2/N/2003/015
13 5
2. Regionální centrum Olomouc, s.r.o-Smlouva o nájmu nebytových prostor č. T2/N/2005/015
5
3. První kapitálová společnost, a.s. Přerov-Smlouva o nájmu nebytových prostor AB/2004/430
21
4. ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Přerov-Smlouva o nájmu nebytových prostor č.
(pronájem nebytových prostor za účelem ukládání dokumentace OSR)
6 tis. Kč
5. České dráhy, a.s. Praha, Slouva o nájmu pozemkové plochy-parkoviště
2
Ostatní - na případné další pronájmy sálů, místností na zajištění školení, semináře
2
§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Ing. Jiří Klimíček, Olomouc-Smlouva o poskytování poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce a
Dodatek
72 tis. K
Ostatní platby na základě uzavřených objednávek - posuzování neopravitelnosti DHIM před pořízením nových
revizní zprávy z provedených kontrol, ostatní konzultace a poradenství.
1

§ 6172, pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání
Povinné vzdělávání zaměstnanců dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých z
vzdělávání, průběžné vzdělávání, ZOZ. Další vzdělávání dle plánu vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu.
§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Technické služby města Olomouce, Smlouva o odvozu a zneškodňování odpadu, Dodatek č. 4

9

2. Česká pošta, s.p. Ostrava, Smlouva o přepravě věcí-odvoz pošty pro KÚOK, odbor odloučené pracoviště J
Šumperk
3. České dráhy,a.s.Praha, Železniční poliklinika Olomouc-preventivní péče
dle sk
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4. S.O.S. akciová společnost, Olomouc, Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb

80

5. Jan Grézl, Sylva Grézlová-Haryservis II.,Olomouc, Smlouva o dílo č. 165/I., vč. Dodatku č.4 o zabezp
prací v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje
1 400 tis. Kč

6.ZELOS spol.s r.o.,Praha-Smlouva o dodávce a odběru pokrmů,Základní škola Jeseník-Smlouva o poskyto
SodexhoPass ČR, Praha-Smlouva o dodávce stravovacích poukázek
2 100 tis. Kč

7. Jan Grézl, Sylva Grézlová-Haryservis II., Olomouc, Smlouva o zabezpečení úklidových prací č. 231/II., Do
zabezpečení úklidových prací v budově RAO
1 700
8. Miroslav Sobek-Bezpečnostní služba NERO, Olomouc, Smlouva o střežení objektu RAO
550
9. Statutární město Olomouc, Dohoda o užívání podzemního parkoviště
7
10. Regionální centrum Olomouc s.r.o., Slouva o zajištění služeb-recepce
1
11. Regionální centrum Olomouc s.r.o., Smlouva o zaj. služeb-mytí oken
1

12. Regionální centrum Olomouc s.r.o., Smlouva o nájmu nebytových prostor č. T/2/N/2003/015 doda
klimatizace, služby
1

13. Regionální centrum Olomouc s.r.o., Smlouva o nájmu nebytových prostor č. T2/N/2005/015 úhrada slu
nájmem
50 tis. Kč
14. Česká televize Praha, úhrada poplatků za televizní přijímače
15. Česká pošta Praha, úhrada poplatků za radiopřijímače
16. MAFRA, a.s. Praha-Rámcová smlouva o inzerci
dle sku
17. Vltava-Labe-Press, a.s. Olomouc-Rámcová smlouva o inzerci
dle sku

18.ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Jeseník, Šumperkpronájmu nebytových prostor-služby
50
Ostatní úhrady nasmlouvané na objednávky - mytí oken, čištění koberců, mytí garáží, úklid prostor nad rá
úklidových smluv (odklizení sněhu), kurýrní služba, stěhování,aj.

§ 6172, pol. 5171 - Opravy a udržování
Sitel, spol. s.r.o., Praha-Smlouva o dílo, provádění servisních služeb na slaboproudých systémech
13
Výtahy Olomouc, s.r.o.-Smlouva o dílo, pravidelný servis na výtazích
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS spol. s r.o., Ostrava, Smlouva č.087/2005 o údržbě komunikačního zaříz
Servis, pozáruční, záruční opravy, roční prohlídky vozidel

9

Ostatní opravy: závor, garážových vrat, frankovací stroje, opravy zámků, dveří, veškeré opravy a údržba na
a pronajatém objektu RAO, malování kanceláří, vzhledem k tomu, že budova je funkční již 6 rok
1 000 tis.

§ 6172, pol. 5173 - Cestovné
Vzhledem k nárůstu počtu tuzemských a zahraničních cest byl rozpočet v 1. pololetí 2006 čerpán na 53% a tu
navrhujeme zvýšení.
§ 6172, pol. 5175 - Pohoštění
Položka zahrnuje nákup výrobků a služeb k pohoštění.
§ 6172, pol. 5176 - Účastnické poplatky za konference
Na položce jsou nárokovány prostředky pro možnou úhrady konferenčních poplatků.
§ 6172, pol. 5177 - Nákup uměleckých předmětů
Prostředky pro případné nákupy uměleckých předmětů a děl, které jsou hmotným majetkem a nejsou součástí
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§ 6172, pol. 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně
Požadavek vychází z praxe roku 2006 a uzavřené hmotné odpovědnosti.
§ 6172, pol. 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Požadavek vychází z výše skutečně čerpaných výdajů na této položce v průběhu roku 2006.
§ 6172, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Úhrady za příspěvky za členství v Komoře auditorů.
§ 6172, pol. 5194 - Věcné dary

Nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru - květiny při životních jubilejích, smuteční věnce při úmr
při pietním aktu úmrtí, věcné dary za účelem zahraničních pracovních cest, dárkové balíčky pro jiné kraje.

§ 6330, pol. 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
Dle Kolektivní smlouvy je na rok 2006 sjednaný převod do sociálního fondu ve výši 3,5%. Na rok 2007 je navrže
výši 3,5%.
§ 6172, pol. 5361 - Nákup kolků
Položka zahrnuje nákup cenin - kolků pro potřeby odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje.
§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Nákup dálničních známek pro vozidla Olomouckého kraje, poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí.
§ 6172, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy
Nespecifikovaná rezerva je určena na rozpočtově nezajištěné výdaje.
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ORJ -03

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

86 267
893
121

150 926
2 400
300

109
160
60

0

100

100

22 461

36 084

98

7 782

13 475

106

426

629

106

0

50

100

3
368
283
2 247
165
1 150
181
2 078
962
51
0
1 438
2 353
361
10 792
111
1 901
10 489
2 006
2 043
229
99
0
87
99
10
1

50
600
500
4 500
300
1 800
350
3 300
1 500
100
50
1 900
3 500
600
14 500
250
3 500
13 600
2 200
3 500
500
100
200
100
100
20
200

33
86
42
122
100
95
103
105
94
100
100
90
107
75
99
125
100
106
92
117
100
100

500
100
200
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0

0

0

3 054

5 240

49
26
0

100
40
1 000

106
125
80

160 586

268 164 106,0

150 926 tis.Kč
21 159 Kč
900 Kč
22 059 Kč

130 765 tis.Kč
6 538 tis.Kč
-4 576 tis.Kč
16 999 tis.Kč
149 726 tis.Kč
1 200 tis.Kč

2 400 tis.Kč

b., o návykových látkách ve vybraných lékárnách
pracovníka, kontrolní činnost na poskytování
rodinnou péči, posuzování dětí k osvojení a
programů, na kontrolu, realizaci a oprávněnosti
nnosti kvality sociálních služeb (inspektoři kvality
ákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
300 tis.Kč
100 tis.Kč

na státní politiku
36 084 tis.Kč

ějších předpisů.
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13 475 tis.Kč

ích předpisů.
629 tis.Kč
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

50 tis.Kč

50 tis.Kč

itřní předpis Krajského úřadu Olomouckého kraje
pomůcek pro zaměstnance OŽPZ, ODSH, KŘ,

600 tis.Kč

nosičů, dále veškeré předplatné novin, tiskovin a
6.I v roce 2007 nabude účinnosti řada právních
počtová skladba, Stavební řád, předpisy v sociální

500 tis.Kč
vybaveny delimitovaným, starým, nesourodým

4 500 tis.Kč

adní, spotřební materiál, xerografický papír ke
ředitele nakupuje od 14.8.2006, čistící prostředky
, ostatní materiál.Rozpočet je navýšen o částku,
idence odboru informatiky, které bude zajišťovat

300 tis.Kč

srážková voda, včetně jejího vyúčtování. Veškeré

ních vod č.103-16179/5 Smlouva o dodávce vody
120 tis. Kč
učené pracoviště Šumperk-Smlouva o výpůjčce
17 tis. Kč
oučené pracoviště Jeseník Smlouva o výpůjčce
13 tis. Kč
90 tis.Kč
po skončení účetního období roku 2006, bude

1 800 tis.Kč

o vyúčtování.
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pelné energie evidenční číslo:700 tis.Kč
tek č.1, Smlouva o nájmu nebytových prostor
005/015
1 000 tis.Kč
lužby
5 tis. Kč
po skončení účetního období roku 2006, bude

350 tis.Kč
ákladě smluv o výpůjčce nebytových prostor
učené pracoviště Šumperk Smlouva o výpůjčce
92 tis. Kč
učené pracoviště Jeseník Smlouva o výpůjčce
116 tis. Kč
odej zemního plynu měsíční úhrady záloh na
48 tis.Kč
po skončení účetního období roku 2006, bude

3 300 tis.Kč

y ze sítí VN rozpočet je stanoven dle skutečnosti
1 200 tis. Kč
17 tis. Kč
ené pracoviště Šumperk čtvrtletní zálohové platby
58 tis. Kč
ené pracoviště Jeseník čtvrtletní zálohové platby
72 tis. Kč
a služby
1 tis. Kč
č. 1, Smlouva číslo T2/N/2003/015, dodatek č.5,
1 800 tis. Kč

po skončení účetního období roku 2006, bude
acoviště na Žilinské ulici 7, Olomouc, u budovy

1 500 tis.Kč

o parku KÚOK byl v roce 2006 snížen o 2 vozy, a

100 tis.Kč
uzavřené smlouvy. Regionální centrum Olomouc

50 tis.Kč

1 900 tis.Kč

06, a proto došlo ke snížení položky.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 13.12.2006
6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2007 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3 a): Odbory (kanceláře) KÚOK

Strana 48 (celkem 156)

3 500 tis.Kč

odavateli.
né linky, služby IP VPN
ory z mobilních telefonů

1 100 tis. Kč
1 800 tis. Kč

ních služeb, Smlouva o připojování, údržbě a
ikačního zařízení, INTERNET 500 tis. Kč

učené pracoviště Šumperk a Jeseník-úhrady na
100 tis. Kč
oku 2006.
600 tis.Kč

avarijní pojištění vozidel, úhrada dle splátkového
230 tis. Kč
8-pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
120 tis. Kč

985052-60-pojištění podle této smlouvy zahrnuje
pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu a
150 tis. Kč
100 tis. Kč
prostřednictvím "pojišťovacího makléře" FIXUM

14 500 tis.Kč

r č. T2/N/2003/015
13 508 tis.Kč
č. T2/N/2005/015
514 tis. Kč
ostor AB/2004/430
215 tis. Kč
a o nájmu nebytových prostor č. OSU/42/06,
6 tis. Kč
25 tis. Kč
náře
232 tis. Kč
250 tis.Kč

b v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany,
72 tis. Kč
osti DHIM před pořízením nových předmětů,
178 tis.Kč

3 500 tis.Kč
ch ÚSC a o změně některých zákonů - vstupní
zaměstnanců krajského úřadu.

odpadu, Dodatek č. 4

13 600 tis.Kč
90 tis. Kč

OK, odbor odloučené pracoviště Jeseník,
40 tis. Kč
dle skutečnosti
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tních služeb

800 tis. Kč

165/I., vč. Dodatku č.4 o zabezpečení úklidových
1 400 tis. Kč

škola Jeseník-Smlouva o poskytování stravování,
2 100 tis. Kč

ení úklidových prací č. 231/II., Dodatek č. 3 o
1 700 tis. Kč
í objektu RAO
550 tis. Kč
750 tis. Kč
150 tis. Kč
100 tis. Kč

prostor č. T/2/N/2003/015 dodatek č. 4 splátka
1 700 tis. Kč

stor č. T2/N/2005/015 úhrada služeb spojených s
50 tis. Kč
20 tis. Kč
30 tis. Kč
dle skutečnosti
dle skutečnosti

né pracoviště Jeseník, Šumperk-Smlouvy o
500 tis. Kč
mytí garáží, úklid prostor nad rámec uzavřených

2 200 tis.Kč
130 tis. Kč
70 tis. Kč
05 o údržbě komunikačního zařízení
100 tis.Kč
900 tis. Kč

oproudých systémech

eří, veškeré opravy a údržba na budovách KÚOK
e funkční již 6 rok
1 000 tis. Kč

3 500 tis.Kč
pololetí 2006 čerpán na 53% a tudíž pro rok 2007

500 tis.Kč

100 tis.Kč

platků.
200 tis.Kč

ým majetkem a nejsou součástí staveb a budov.
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100 tis.Kč

100 tis.Kč

ěhu roku 2006.
20 tis.Kč

200 tis.Kč

ubilejích, smuteční věnce při úmrtí, květinové dary
rkové balíčky pro jiné kraje.
5 240 tis.Kč
výši 3,5%. Na rok 2007 je navržen rovněž ve

100 tis.Kč

mouckého kraje.
40 tis.Kč

ráva do katastru nemovitostí.
1 000 tis.Kč
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Odbor majetkový a právní
Správce:

vedoucí odboru
Mgr. Hana Kamasová

VÝDAJE
§

pol.

UZ

2

3

1

6172
6172
6172
6172

5163
5166
5169
5192

6172 5199
6172 6121
6172 6130
6172 5901

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

4

5

6

Služby peněžních ústavů
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Ostatní výdaje související s neinvestičními
nákupy
Budovy, haly a stavby
Pozemky
Nespecifikované rezervy

Celkem

14 280
1 750
50
10

14 680
1 680
20
5

0

20

1 950
500
500

1 950
1 266
300

19 040

19 921

Komentář:
§ 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů
Výše výdajů je navrhována dle usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/41/50/2006 ze dne 27.7.2006 o
zakázky "Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací"
odboru zdravotnictví na rozšíření odpovědnosti zdravotnických zařízení o další rizika (54 000,- Kč/rok).

§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Tyto výdaje v majetkoprávních a jiných záležitostech pro Olomoucký kraj a Krajský úřad Olomouckého kraje za
1. výdaje na základě uzavřené smlouvy s AK Ritter-Šťastný
2. výdaje na vyhotovení znaleckých posudků na úrovni upraveného rozpočtu 2006
3. výdaje na vyhotovování geometrických plánů na úrovni upraveného rozpočtu 2006
Podstatnou část těchto výdajů představují výdaje na vyhotovování geometických plánů v souvislosti s projedn
silničních pozemků mezi Olomouckým kraje, městy a obcemi Olomouckého kraje.
§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Tyto výdaje zahrnují zejména výdaje na pořízení fotodokumentace, uveřejnění informací o veřejných zakázk
adrese, inzerci záměrů Olomouckého kraje v tisku, popřípadě další služby. Navrhovaná výše těchto výdajů
schváleného rozpočtu na rok 2006, a to z důvodu nižšího skutečného čerpání.
§ 6172, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
V souvislosti s případnými soudními řízeními je navrhována tato položka na úrovni rozpočtu 2006.
§ 6172, pol. 6130 - Pozemky

Na rok 2006 je navrhován výdaj ve výši 1000 tis. Kč. Tyto výdaje budou použity zejména na odkupy pozemků p
III. třídy z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Olomoouckého kraje a dále na odkoupení pozemků
příspěvkové organizace, působící v oblasti školství (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, U
náměstí 681a Střední odborné učiliště stavební, Přerov, Bří Hovůrkových 17).
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 13.12.2006
6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2007 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3 a): Odbory (kanceláře) KÚOK

Strana 43 (celkem 156)

§ 6172, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy
Tato položka je navrhována na řešení naléhavých majetkoprávních záležitostí, zejména v souvislosti s nabýv
nemovitostí do vlastnictví Olomouckého kraje.
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ORJ -04

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

11 344
881
1
1

21 400
1 830
25
10

12

0

1 913
246
0

0
1 000
500

14 398

146
109
125
200
0
79
167

24 765 124,3

21 400 tis.Kč
1/50/2006 ze dne 27.7.2006 o přidělení veřejné
jeho příspěvkových organizací" a dle požadavku
í rizika (54 000,- Kč/rok).

1 830 tis.Kč
ajský úřad Olomouckého kraje zahrnují:
571,2 tis.Kč
358,0 tis.Kč
900,8 tis.Kč
ých plánů v souvislosti s projednávanými převody
aje.
25 tis.Kč

ění informací o veřejných zakázkách na centrální
Navrhovaná výše těchto výdajů činí pouze 50%

10 tis.Kč

ovni rozpočtu 2006.
1 000 tis.Kč

ty zejména na odkupy pozemků pod silnicemi II. a
a dále na odkoupení pozemků potřebných pro
a a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské
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500 tis.Kč
í, zejména v souvislosti s nabýváním nezbytných

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 13.12.2006
6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2007 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3 a): Odbory (kanceláře) KÚOK

Strana 46 (celkem 156)

Odbor správní a legislativní
Správce:

vedoucí odboru
Mgr. Marie Mazánková

VÝDAJE
§

pol.

UZ

1

2

3

6172 5166
6172 5192

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

4

5

6

Konzultační, poradenské a právní služby
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Celkem

20
30

20
30

50

50

Komentář:
§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Jedná se o výdaje související s právním poradenstvím.
§ 6172, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Jedná se o výdaje za soudní poplatky.
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ORJ -05

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

0
0

20
30

100
100

0

50 100,0

20 tis.Kč

30 tis.Kč
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Odbor informatiky
Správce:

vedoucí odboru
Mgr. Jiří Šafránek

VÝDAJE
§

pol.

UZ

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

2

3

4

5

6

1

6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172

5137
5139
5162
5164
5164
5166
5168
5169
5171
5172

5 800
2 050
480
285
0
1 000
3 300
6 000
2 278
1 080

5 528
2 050
480
285
849
1 000
3 300
4 877
2 278
1 080

22 273

21 727

Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu
Služby telekomunikací
Nájemné
009 Nájemné
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby zpracování dat
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení (do 60 tis. Kč)

Celkem

Komentář:
§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Výdaje na dodavatelské pořízení předmětů, jejichž ocenění je 40 tisíc Kč nebo nižší a doba použitelnosti v org
jeden rok … Tuto položku tvoří nákupy hardware od drobných položek po počítače či notebooky.
§ 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu
zálohovací média
ostatní položky tohoto typu hw
spec.tiskové materiály pro tisk na plotru a skenování
kabely,redukce,…

300 tis. Kč
100 tis. Kč
50 tis. Kč
50 tis. Kč

§ 6172, pol. 5164 - Nájemné
S-2005/0088/OIT - Pronájem sítí "Metrolpolitní síť" (IZS)
§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
konzultační služby sw firem
§ 6172, pol. 5168 - Služby zpracování dat
NetWeaver popřípadě jiné BI x PO
Změna převodu zaměstnanců z Kevisu do CMS
Optimalizace synchronizačních procesů SPPS-CMS
Optimalizace aplikačních částí SPPS-školení, rezervace místností
Služba převodu a konverzí datových celků

2 000
300 t
200 tis
200 ti
400

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
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S-2004/0743/OIT - eSPI
S-2003/0284/OIT - DTG
S-2003/0721/OIT - ASD -dis, isop S-2003/1108/OIT - Yamaco Gordic-implementační podpora (spisová služba, ekonomika, apod.)
S-2005/0272/OIT - MUZO
OSR - úpravy ISOP, DIS
ASD - rozšířování sw DIS popř. ISOP mimo OSR na další odbory
ostatní firmy (TescoSW, Marbes, C4U, DTG, Anet, MUZO, HVS, …)
S-2004/0283/OIT-EVI, ESPI, INISOFT
S-2006/0042/OIT CEDA -StretNet
objednávka -ARCDATA
Foresta
podporaSW Dotace
Foresta -- úprava
Aktualizace
MAP
Datové
zdroje
pro1:5000
UAP
ČUZK
- balíček
datprojektů
Mapserver
úprava
Úprava projektů pro ARCIMS
S-2003/0984/OIT
ICZ
S-2005/0291/OIT -- Orbit
S-2005/0290/OIT - Orbit
S-2004/0844/OIT - Siemens
videokonference
Servisní smlouva sap

§ 6172, pol. 5171 - Opravy a udržování
S-2003/0719/OIZ - GORDIC- servisní smlouva

1 100

Údrřba skeneru

50 000 Kč

Údržba plotru
Provoz CMS-SPPS
mimosmluvní + havárie (INFINITY,..)
S-2004/0107/OIT - Merit - smlouva
S-2004/0107/OIT - Merit - materiál na opravy
Opravy havárií (servery, sw, apod.)
smlouva na podpis - MERIT - profylaxe
Profylaxe

50
200
600
200
140
300
450
310

§ 6172, pol. 5172 - Programové vybavení (do 60-ti tis. Kč)
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Nadstavba sw ESPI (odpady), propojení evidence zařízení s webem OK - požadavek zákona
Enterprise Agreement pro kraj
Transformační SW (jtskXWgs)
Nákupy Select
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25 00
4 000
30 0
45

ORJ -06

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

2 624
1 206
0
254
0
93
513
4 068
2 383
111
11 252

3 400
500
0
500
0
400
3 100
7 400
3 400
4 100

62
24
0
175
40
94
152
149
380

22 800 104,9

3 400 tis.Kč

o nižší a doba použitelnosti v organizaci delší než
tače či notebooky.
500 tis.Kč

500 tis.Kč

400 tis.Kč

3 100 tis.Kč
2 000 tis. Kč
300 tis. Kč
200 tis. Kč
200 tis. Kč
400 tis. Kč
7 400 tis.Kč
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30 tis.Kč
115 tis.Kč
214 tis.Kč
42 tis.Kč
1000 tis.Kč
60 tis.Kč
200 tis.Kč
250 tis.Kč
1000 tis.Kč
77 tis.Kč
64 tis.Kč
480 tis.Kč
20 tis.Kč
63 tis.Kč
250 tis.Kč
500 tis.Kč
300 tis.Kč
150 tis.Kč
200 tis.Kč
420 tis.Kč
129 tis.Kč
143 tis.Kč
150 tis.Kč
43 tis.Kč
1 500 tis.Kč
3 400 tis.Kč
1 100 000 Kč
50 000 Kč

50 000 Kč
200 000 Kč
600 000 Kč
200 000 Kč
140 000 Kč
300 000 Kč
450 000 Kč
310 000 Kč
4 100 tis.Kč
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adavek zákona

25 000 Kč
4 000 000 Kč
30 000 Kč
45 000 Kč
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Odbor ekonomický
Správce:

vedoucí odboru
Ing. Jiří Juřena

VÝDAJE
§

pol.

UZ

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

1

2

3

4

5

6

6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172

5141
5141
5142
5163
5166
5169
5362

6409 5229
6409 5901

Úroky vlastní
804 Úroky vlastní
Realizované kurzové ztráty
Služby peněžních ústavů
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Ostatní neiv. transfery neziskovým a
002 podobným organizacím
Nespecifikované rezervy

Celkem

6 000
0
100
700
1 200
400
3 000

6 000
3 210
100
700
1 200
400
3 000

4 500

750

20 000
35 900

31 005
46 365

UZ 002 - Příspěvky do 20 tis.Kč

Komentář:
§ 6172, pol. 5141 – Úroky vlastní
Úhrada úroků z úvěrů (úvěrový rámec u České spořitelny a EIB)
§ 6172, pol. 5142 – Realizované kurzové ztráty
Kurzové ztráty se týkají pohybu finančních prostředků
§ 6172, pol. 5163 – Služby pěněžních ústavů

Jedná se o úhradu poplatků za vedení účtu, poplatky za jednotlivé položky a další služby spojené s vedením ba
§ 6172, pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
Jde o výdaje na úhradu nákladů na daňové poradenství
§ 6172, pol. 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Výdaje na úhradu daní z nemovitostí a daní z převodu nemovitostí

§ 6409, pol. 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Příspěvky do 20 tis.Kč
§ 6409, pol. 5901 – Nespecifikované rezervy
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ORJ -07

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

1 112
0
42
257
536
0
556

10 080
0
120
600
1 000
200
3 000

0

5 000

0
2 503

168
0
120
86
83
50
100

667
97
30 000
50 000 107,8

10 080 tis.Kč

120 tis.Kč

600 tis.Kč

alší služby spojené s vedením bankovních účtů
1 000 tis.Kč

3 000 tis.Kč

m organizacím

5 000 tis.Kč

30 000 tis.Kč
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Odbor ekonomický - oddělení příprav a realizace staveb
Správce:

vedoucí odboru
Ing. Jiří Juřena

VÝDAJE
§

pol.

UZ

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

1

2

3

4

5

6

6172 5164
6172 5166
6172 5169

Nájemné
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb

Celkem

200
0
200
400

200
0
200
400

Komentář:
§ 6172, pol. 5164 – Nájemné
Náklady spojené s dočasnými záběry pozemků pro realizaci staveb
§ 6172, pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
Náklady spojené s přípravou podkladů pro výkup pozemků - geometrické plaány, posudky atd.
§ 6172, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
Náklady spojené s výběrovými řízeními - centrální adresa, vícetisky atd.
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ORJ - 77

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

175
0
101
276

300 150
100
200 100
600 150,0

300 tis.Kč

100 tis.Kč

ny, posudky atd.
200 tis.Kč
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Odbor strategického rozvoje kraje
Správce:

vedoucí odboru
Ing. Michaela Pruknerová

VÝDAJE
§

pol.

UZ

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

1

2

3

4

5

6

3635
3635
3635
3635
3635
3636
3636
3636

5166
5169
5169
5169
5192
5166
5169
5175

3636 5229
3636 5629
3639
3639
3639
3639
3639
3639

5137
5166
5166
5169
5169
5175

3639 5213
3639 5321
3639 5329
3639 5169
3639 5321
4399 5621
4399 5622
4399 5623

Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
004 Nákup ostatních služeb
005 Nákup ostatních služeb
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
016 podobným organizacím
Ostatní neinvestiční půjčené protředky
neziskovým a podobným organizacím
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Konzultační, poradenské a právní služby
005 Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
005 Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Neinvestiční transfery nefinančním
005 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám
016 Neinvestiční transfery obcím
Ostatní neinvestiční transfery veřejným
rozpočtům územní úrovně
Nákup ostatních služeb
Program obnovy venkova
017 Neinvestiční transfery obcím
Půjčky NNO na předfinancování projektů z EU
Neinvestiční půjčené prostředky obecně
807
prospěšným organizacím
Neinvestiční půjčené prostředky občanským
807
sdružením
Neinvestiční půjčené prostřredky církvím a
807
náboženským společnostem

2 010
400
0
0
200
0
0
0

2 010
400
650
1 350
200
0
0
0

412

412

0

144

0
1 200
0
2 430
0
0

1
1 209
781
2 265
40
5

0

256

300

300

0

200

150

20

45 000

45 000

0

884

0

6 501

0

1 500

0
3636 5325
3636 5643
3636 5166

016 Neinvestiční transfery regionálním radám
Neinvestiční půjčené prostředky regionálním
radám
Konzultační, poradenské a právní služby

Celkem
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0
52 102

0
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UZ 016 - Ostatní příspěvky
UZ 017 - Program obnovy venkova
UZ 807 - Půjčky Nno na předfinancování projektů EU

Komentář:
§ 3635, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní
služby
Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje
Studie ochrany před povodněmi na území Olomouckého kraje přechází z roku 2006 a je zajišťována na zá
2005/0850/OSR, která přechází do roku 2007. Schváleno ROK UR/24/12/2005 ze dne 3.11.2005.

Územní plán velkého územního celku Olomouckého kraje

Územní plán velkého územního celku Olomouckého kraje přechází z roku 2006 do roku 2007 včetně dodatk
převádí ÚP VÚC do Zásad územního rozvoje OK, tedy dokumentace podle zákona č.183/2006 Sb. Byla uza
2005/0994/OSR, která přechází do roku 2007. Schváleno ROK UR/26/10/2005 ze dne 8.12.2005. Splátky dle
Kč, 178 500,- Kč, 71 400,- Kč, 216 390,- Kč
§ 3635, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Technická pomoc
Pro zajištění potřebných technických podkladů pro tvorbu územního plánu a výkon státní správy hodnocení,dílčí územní studie a variantní prověřování, datová doplnění a zveřejnění.
§ 3635, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Soudní případy
K rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní přezkumy dle Soudního řádu správního).
§ 3636, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní
služby
Jedná se o výdaje na právní a poradenské služby, posudky apod., které nejsou uznatelnými náklady projektů.
§ 3636, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Jedná se o výdaje na překlady dokumentací, výdaje spojené s uveřejňováním veřejných zakázek na Centrální a
§ 3636, pol. 5175 - Pohoštění
Jedná se o výdaje na mimořádné pohoštění zástupců kontrolních orgánů.
§ 3636, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Euroregion Glacensis - členský příspěvek
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Členství jednotlivých krajů v Euroregionu Glacensis - EuG (Královehradecký, Pardubický, Olomoucký) bylo
společného jednání zástupců krajů a EuG, které se uskutečnilo v Pardubicích 15. března 2005. Zástupci kra
tom, že je vhodné mít jednotný systém postavení krajů vůči EuG. Vstup Olomouckého kraje do EuG byl sch
ZOK č. UZ/5/59/2005 ze dne 24. 6. 2005, byla uzavřena smlouva o mimořádném členství S-2005/0924/OSR, k
roku 2007.
§ 3639, pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
1. Plnění Akčního plánu Územní energetické koncepce
na základě rozhodnutí ROK UR/ z 21.9.2006
Program č.1 - Program výchovy, vzdělání a osvěty
Program č.3 - Studie auditů
Program č.6 - Studie pěstování biomasy
2. Pořizování a zajišťování statistických údajů
(dle zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje)

- zajišťování statistických dat o území uvnitř kraje (NUTS IV., NUTS V.)
- zajišťování statistických dat o mikroregionech - nadstnadard ČSÚ, který se musí platit
3. Podpora klastrů
Podpora stávajících klastrů v druhé fázi projektu - fungování klastru

§ 3639, pol. 5169 Nákup ostatních služeb
1. Prezentace kraje na konferencích, podnikatelských misích příp. veletrzích za účelem propagace rozv

ploch, prům.zón podniků apod.
Jedná se o účast na veletrhu URBIS Brno, Regioninvest Olomouc a zahraniční veletrhy, případné podnikatelsk
2. Překlady
Zajištění překladu důležitých dokumentů pro rozvoj podnikání a vstup investorů
3. Soutěž Podnikatel roku
Zajištění průběhu krajského kola, vyhlášení výsledků a odměny v rámci jednotlivých kategorií
4. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2007
Náklady na dopravu,diplomy a vyhodnocení krajského kola soutěže.

5. Náklady na administraci grantových schémat Olomouckého kraje realizovaných v rámci Společného
operačního programu

Byla uzavřena smlouva S-2005/0819/OSR, která přechází do roku 2007.Celkový rozsah finančních prostře
Olomoucký kraj v letech 2005-2008 přerozdělovat v rámci těchto grantových schémat je 423 mil.Kč.Jsou to
činností, které má kraj za povinnost provádět, a to:
a) příprava výzev k předkládání Žádostí o podporu v rámci jednotlivých grantových schémat
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b) propagace grantových schémat
c) pořádání seminářů a informačních akcí
d) výběr a hodnocení akcí (tj.přijatých Žádostí o udělení podpory na akci)
e) hodnocení realizace grantových schémat (které kraje musí provádět vždy po 6 měsících)
f) monitorování efektů a indikátorů dosahovaných realizací grantových schémat
g) provádění auditu a kontroly realizace jednotlivých akcí a grantových schémat jako celku, zpracování studií a
§ 3639, pol. 5321- Neinvestiční transfery obcím
Soutěž Vesnice roku-dle akčního plánu Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova

Ocenění vítězných obcí (vítěz obdrží finanční částku ve výši 100 000,Kč- a ostatní čtyři oceněné obce po 50
vychází z předchozích 3 ročníků soutěže, vždy byl OK podpořen v této výši.Soutěž má vazbu na celostátní ko
MMR.
§ 3639, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Úhrada nákladů 13-ti obcím s rozšířenou působností za vložení žádostí POV 2007 do systému ISOP

Úhrada bude realizována na základě uzavřené "Dohody o vzájemné spolupráci" při zajišťování administrace
krajským úřadem a obcemi s rozšířenou působností v OK (předpokládá se částka 500,-Kč za jednu vlož
letošním rozpočtu byla stejná částka vyhrazena avšak nebyla čerpána z důvodu posunutí harmonogramu hodn
na březen 2007. Stejně tak většina krajů přispívá ORP na administraci POV.
2. Hodnotící komise POV

Finanční hodnocení za práci v hodnotící komisi předsedy, členů a tajemníka (členů komise je 15, hodnoce
kolech, navrhujeme 1 kolo po 1 000,-Kč/člena).
3. Vypracování průkazů energetické náročnosti budov - zákonná povinnost

Podle ustanovení zákona č.177/2006 Sb., kterým se mění zákon č.406/2000 Sb.,o hospodaření energií, v §6a
vypracovat průkazy energetické náročnosti budovy pro budovy příspěvkových organizací, které mají podlaho
než 1000 m2. K zajištění tohoto úkolu se očekává vydání prováděcí vyhlášky. OSR zjišťuje dotazem u ředit
budov s příslušnou podlahovou plochou nad 1000m2 bude nutné průkazy vypracovat. Tuto zákonnou povin
vyhlášením výběrového řízení na zpracovatele průkazů (energ.auditor). Předpokládá se plnění zakázky v
2007 a 2008. Z doposud získaných informací o počtu budov a rozsahu podlahových ploch ve vazbě na ce
nárokujeme pro zahájení prací na zakázce z rozpočtu kraje na rok 2007 1,5mil.Kč. Ostatní finanční prostředk
díla budou přesně nárokovány po podpisu smlouvy s dodavatelem díla pro rok 2008.

Harmonogram:
1)Sběr a vyhodnocení dat pro zadání výběrového řízení 11/2006
2)Vypracování zadání 12/2006
3)Vyhlášení výběrového řízení 1/2007
4)Vyhodnocení a výběr dodavatele 3 /2007
5)Podpis smlouvy 3/2007
6)Zahájení realizace zakázky dodavatelem dle smlouvy v rozsahu 1,5mil.Kč v roce 2007 - 4/2007
7)Nárokování financí z rozpočtu kraje na dokončení díla dle smlouvy pro rok 2008 - 9/2008

4. Podpora technologických parků a podnikatelských inkubátorů
a) Určeno na podporu podnikatelských inkubátorů Univerzitě Palackého. Výše podpory bude projednána v prů
na úrovni vedení kraje a zástupců Univerzity Palackého.
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b) Podpora vzniku technologického parku v rámci spolupráce s italským regionem Ferrara a Italsko-českou obc
komourou

Program obnovy venkova

§
3639, pol.
5321 - venkova
Neinvestiční
transfery
- 017
Program
obnovy
(POV)
2006 obcím,
dotace UZ
obcím-dle
akčního plánu Koncepce zemědělské po
venkova

Návrh na vyčlenění částky 60mil.Kč vychází z "Koncepce zemedělské politiky a rozvoje venkova OK" sc
UR/25/73/2005 dne 24.11.2005, kde je na POV 2007 navrhováno v akčním plánu vyčlenit 60mil.Kč. Návrh "Z
byl dne 29.6.2006 projednán v Komisi pro rozvoj venkova a zemědělství. Důvodem každoročního navýšen
zvyšující se zájem malých obcí o program a meziroční nárůst stavebních prací. (Předpokládáme podání cca
celkem 3 DT)

§ 4399, pol. 5621 - Neinvestiční půjčené prostředky OPS, UZ - 807,
ORG 25827707
Speciální ZŠ, Schola Viva, o.p.s
Byla uzavřena smlouva o půjčce S-2006/0376/OSV, která přechází do roku 2007. Půjčka byla poskytnuta pro ú
akce s názvem "Centrum sociálních služeb, speciální pedagogické centrum Šumperk-rozvoj služeb".

§ 4399, pol. 5622 - Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením,
UZ 807, ORG 60803291
P - centrum, Olomouc
Byla uzavřena smlouva o půjčce S-2006/0375/OSV, která přechází do roku 2007. Půjčka byla poskytnuta pro ú
akce s názvem "Rozvoj kapacity chráněného bydlení pro klienty doléčovacího programu P-centra Olomouc".

§4399, pol. 5622 - Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením,
UZ 807, ORG 69604401
Centrum pro komunitní práci Střední Morava
Byla uzavřena smlouva o půjčce S-2006/0980/OSV, která přechází do roku 2007. Půjčka byla poskytnuta pro ú
akce s názvem "Komunitní plánování sociálních služeb v Lipníku nad Bečvou".

§ 4399, pol. 5622 - Neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením,
UZ 807, ORG 63729113
SPOLU Olomouc
Byla uzavřena smlouva o půjčce S-2006/0374/OSV, která přechází do roku 2007. Půjčka byla poskytnuta pro ú
akce s názvem "Úplný život a samostatnost".
§ 3636, pol. 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
Jedná se o příspěvek Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava.
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§ 3636, pol. 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
Jedná se o půjčku Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava.

§ 3639, pol. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
Plnění Akčního plánu Územní energetické koncepce
1. Program č. 5 - Pilotní projekt DD Chválkovice
Pilotní projekt se skládá z přípravné části v celkové hodnotě cca 108 tis.Kč vč. DPH - přechází z roku 20
zaplacena záloha 20 tis.Kč) a realizace v celkové hodnotě 932 tis.Kč)

2. Program č. 9 - Pilotní projekt OLÚ Moravský Beroun
Pilotní projekt se skládá z přípravné části v celkové hodnotě cca 119 tis.Kč vč. DPH - přechází z roku 20
zaplacena záloha 20 tis.Kč) a realizace v celkové hodnotě 991 tis.Kč)

3. Program č. 10 - Pilotní projekt SŠE Přerov
Pilotní projekt se skládá z přípravné části v celkové hodnotě cca 179 tis.Kč vč. DPH - přechází z roku 20
zaplacena záloha 20 tis.Kč) a realizace v celkové hodnotě 711 tis.Kč)
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ORJ -08

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

0
143
286
473
9
0
0
0

1 364
400
0
0
250
40
100
10

68
100

412

50

12

0

0

1
1 009
0
551
0
4

2 095
0
1 780
0

170

0

0

300

200

0

0

4 200

28 471

45 000

100

884

877

99

4 880

1 301

20

1 263

0

7 027

0

173
79

0

2 178
200

125

500

100

25
250

8 000

0
38 956

3 040
69 307 107,7
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1 364

tis.Kč
118 tis.Kč
ku 2006 a je zajišťována na základě SOD č. S5 ze dne 3.11.2005.

1 246 tis.Kč

006 do roku 2007 včetně dodatku č.1, kterým se
zákona č.183/2006 Sb. Byla uzavřena SOD č. S05 ze dne 8.12.2005. Splátky dle etap: 779 450,-

400 tis.Kč

ánu a výkon státní správy - mapy, posudky,
ejnění.
250 tis.Kč

právního).

40 tis.Kč

u uznatelnými náklady projektů.

100 tis.Kč
veřejných zakázek na Centrální adrese.
10 tis.Kč

m organizacím

50 tis.Kč
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ý, Pardubický, Olomoucký) bylo hlavním bodem
h 15. března 2005. Zástupci krajů se dohodli na
mouckého kraje do EuG byl schválen usnesením
ém členství S-2005/0924/OSR, která přechází do

2 095 tis.Kč
1 295 tis.Kč
150 tis.Kč
1 075 tis.Kč
70 tis.Kč
200 tis.Kč

musí platit
600 tis.Kč
600 tis.Kč

1 780 tis.Kč
zích za účelem propagace rozvojových

400 tis.Kč
í veletrhy, případné podnikatelské mise
30 tis.Kč

300 tis.Kč

livých kategorií
50 tis.Kč

zovaných v rámci Společného regionálního
1 000 tis.Kč

elkový rozsah finančních prostředků, které bude
schémat je 423 mil.Kč.Jsou to výdaje spojené s

vých schémat
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o 6 měsících)

at jako celku, zpracování studií a analýz
300 tis.Kč

rozvoje venkova

ostatní čtyři oceněné obce po 50 000,-Kč).Návrh
Soutěž má vazbu na celostátní kolo organizované

4 200 tis.Kč
í POV 2007 do systému ISOP
150 tis.Kč

áci" při zajišťování administrace POV 2007 mezi
e částka 500,-Kč za jednu vloženou žádost). V
du posunutí harmonogramu hodnocení žádostí až

50 tis.Kč

ka (členů komise je 15, hodnocení probíhá ve 3

st

1 500 tis.Kč

Sb.,o hospodaření energií, v §6a, odst.6 je nutno
h organizací, které mají podlahovou plochu větší
y. OSR zjišťuje dotazem u ředitelů PO, pro kolik
ypracovat. Tuto zákonnou povinnost zajistí OSR
dpokládá se plnění zakázky v průběhu 2 let, tj.
dlahových ploch ve vazbě na cenovou náročnost
mil.Kč. Ostatní finanční prostředky pro dokončení
2008.

roce 2007 - 4/2007
008 - 9/2008

2 500 tis.Kč
e podpory bude projednána v průběhu října
1 500 tis.Kč
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nem Ferrara a Italsko-českou obchodní
1 000 tis.Kč

000 tis.Kč
nu Koncepce zemědělské45politiky
a rozvoje

itiky a rozvoje venkova OK" schválené ROK č.
plánu vyčlenit 60mil.Kč. Návrh "Zásad POV 2007"
Důvodem každoročního navýšení částky POV je
ací. (Předpokládáme podání cca 300 žádostí do

877 tis.Kč

007. Půjčka byla poskytnuta pro účely financování
umperk-rozvoj služeb".

453 tis.Kč

07. Půjčka byla poskytnuta pro účely financování
programu P-centra Olomouc".

585 tis.Kč

07. Půjčka byla poskytnuta pro účely financování
.

263 tis.Kč

007. Půjčka byla poskytnuta pro účely financování

500 tis.Kč
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8 000 tis.Kč

3 040 tis.Kč
3 040 tis.Kč
1 040 tis.Kč
č vč. DPH - přechází z roku 2006 (v roce 2006

1 110 tis.Kč
č vč. DPH - přechází z roku 2006 (v roce 2006

890 tis.Kč
č vč. DPH - přechází z roku 2006 (v roce 2006
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Odbor strategického rozvoje kraje
Operační program Olomouckého kraje 2004
Správce:

vedoucí odboru
Ing. Michaela Pruknerová

VÝDAJE
§

pol.

UZ

1

2

3

3299
3419
3419
3419

5169
5222
6322
6341

3636 5212

3636 5213
3636 5221
3636 5222

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

4

5

6

Nákup ostatních služeb
Neinvestiční transfery občanským sdružením
Investiční transfery občanským sdružením
Investiční transfery obcím
Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - fyzickým osobám
Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - právnickým
osobám
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem
Neinvestiční transfery občanským sdružením

0
458
2 900
1 014

109
539
2 353
0

254

254

318

318

470

468

775

718

3636 6312

Investiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

817

817

3636 6313

Investiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - právnickým
osobám

666

757

7 672

6 333

Celkem

Komentář:

Pro OPOK 2004 pro jednotlivá opatření byly vyhrazeny finanční prostředky, které v celkové výši představova
(schváleno usnesením ROK č. UR/84/31/2004 ze dne 2.9.2004 a usnesením ZOK č. UZ/24/44/2004 ze dn
projekty v rámci 2. výzvy pro opatření č. 2 usnesením ROK č. UR /11/67/2005 ze dne 14.4.2005). V roce 2
uzavírány smlouvy s vybranými žadateli o podporu a začala realizace projektů.

Realizace projektů je možná u opatření č. 2 a 3 do konce roku 2006 a u opatření č. 4 - 1 projekt prodlouže
2006
Nejpozději do 3 měsíců po ukončení realizace projektu musí příjemce podat závěrečnou zprávu. Po podání zá
začíná běžet 60 denní lhůta na provedení kontroly projektu a vyplacení skutečné výše dotace.
Velmi těžce se odhaduje, kdy bude podpora skutečně vyplacena. Proto do rozpočtu 2007 jsou zahrnuty pro
ukončení od 09/2006 do 12/2006 dle uzavřených smluv.
§ 3419, pol. 6322 – Investiční transfery občanským sdružením

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci: ORJ 8832 - opatření č. 4 Podpora sp
volnočasových aktivit
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§ 3636, pol. 5212 – Neinvest. transfery nefinan. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci: ORJ 8803 Opatření č. 3: Podpora pr
podnikatelů na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie
§ 3636, pol. 5213 – Neinvest. transfery nefinan. podnikatel. subjektům - právnickým osobám

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci: ORJ 8803 Opatření č. 3: Podpora pr
podnikatelů na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie
§ 3636, pol. 5222 – Neinvestiční transfery občanským sdružením

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci: ORJ 8835 Opatření č. 2: Podpora pro
projektů NNO na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie

§ 3636, pol. 6312 – Invest. transfery nefinan. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci: ORJ 8803 Opatření č. 3: Podpora pr
podnikatelů na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie
§ 23636, pol. 6313 – Invest. transfery nefinan. podnikatel. subjektům - právnickým osobám

OPOK 2004 - finanční prostředky na realizaci projektů dle smluv v rámci: ORJ 8803 Opatření č. 3: Podpora pro
podnikatelů na čerpání prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie
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ORJ -88xx

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

109
539
1 663
0

0
0
690
0

0
29

0

186

73

0

153

48

281

277

0
39

126

423

52

91

271

36

3 177

2 000

31,6

368

které v celkové výši představovaly 18,582 mil. Kč
m ZOK č. UZ/24/44/2004 ze dne 17. 9. 2004 a
05 ze dne 14.4.2005). V roce 2004 a 2005 byly
.

atření č. 4 - 1 projekt prodloužen v ZOK do roku

závěrečnou zprávu. Po podání závěrečné zprávy
né výše dotace.
ozpočtu 2007 jsou zahrnuty projekty s termínem

690 tis.Kč

J 8832 - opatření č. 4 Podpora sportovních a
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yzickým osobám

186 tis.Kč

J 8803 Opatření č. 3: Podpora projektové přípravy

rávnickým osobám

153 tis.Kč

J 8803 Opatření č. 3: Podpora projektové přípravy
277 tis.Kč

J 8835 Opatření č. 2: Podpora projektové přípravy

ckým osobám

423 tis.Kč

J 8803 Opatření č. 3: Podpora projektové přípravy

vnickým osobám

271 tis.Kč

J 8803 Opatření č. 3: Podpora projektové přípravy
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Odbor životního prostředí a zemědělství
Správce:

vedoucí odboru
Ing. Josef Veselský

VÝDAJE
§
1

1032
1036
1036
1036
1036
1099
2310
2310
2321
2369
2369
2369
3719
3719
3719
3719
3725
3725
3729
3729
3741
3742
3742
3749
3749
3769
3769
3769
3769

pol.

UZ

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

2

3

4

5

6

2
2
5165
Nájemné za půdu
75
75
5134
Prádlo, oděv a obuv
50
50
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
25
25
5169
Nákup ostatních služeb
20
20
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
0
0
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
150
100
5169
Nákup ostatních služeb
0
2 000
6441
Investiční půjčené prostředky obcím
100
100
5169
Nákup ostatních služeb
100
150
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
0
500
5166 005 Konzultační, poradenské a právní služby
20
20
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
100
100
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
0
500
5166 005 Konzultační, poradenské a právní služby
100
100
5168
Služby zpracování dat
10
10
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
0
455
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
Neinvestiční transfery nefinančním
5213
podnikatelským subjektům - právnickým
1 000
545
osobám
100
900
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
10
10
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
300
376
5169
Nákup ostatních služeb
700
888
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
2 750
2 486
5169
Nákup ostatních služeb
100
100
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
10
10
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
600
100
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
100
100
5169
Nákup ostatních služeb
50
50
5901
Nespecifikované rezervy
0
99
5321 009 Neinvestiční transfery obcím
Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje (nemandatorní výdaje)

1037 5212 550

Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

Neinvestiční transfery nefinančním
1037 5213 550 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám
1037 5222 550 Neinvestiční transfery občanským sdružením
Neinvestiční transfery církvím a náboženským
1037 5223 550
společnostem
1037 5321 550 Neinvestiční transfery obcím
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2 055
23 000

5 620

0

125

0

233

0

5 163
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Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím
Investiční transfery nefinančním
1037 6313 550 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám
1037 6341 550 Investiční transfery obcím
1037 5331 550

0

838

0

5 212

0

63

23 000

19 309

Příspěvky obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí
0
1 967
2310 6341 552 Investiční transfery obcím
7 000
4 033
2321 6341 552 Investiční transfery obcím

7 000
3792 5222

6 000

Program na podporu rozvoje EVVO
Neinvestiční transfery občanským sdružením

Celkem

0

0

36 472

35 180

UZ 005 - Koncepce
UZ 009 - financování základních složek IZS - z rezervy hejtmana pro krizové řízení
UZ 550 - Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje (nemandatorní výdaje)
UZ 552 - Příspěvky obcím Olomuckého kraje na řešení mimořádných událostí

Komentář:
§ 1032, pol. 5165 - Nájemné za půdu
Náhrada za přičlenění honebních pozemků na základě dohod uzavřených mezi Olomouckým krajem a vla
Městem Hranice a Lesy ČR, s.p., o přičlenění honebních pozemků k vlastní honitbě Olomouckého kraje Valšov
§ 1036, pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv
Pořízení služebních stejnokrojů - odborní zaměstnanci státní správy lesů, myslivosti a rybářství jsou oprávnění
funkce nosit služební stejnokroj
- státní správa lesů - § 51 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
- státní správa myslivosti - § 61 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
- státní správa rybářství - § 25 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství
Na základě úplného znění VP č. 1/2002, o stanovení okruhu odborných zaměstnanců KÚOK, kterým se
přiděluje služební stejnokroj, má v roce 2007 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 9 zaměstnanců.
§ 1036, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Úhrada nákladů spojených s organizací chovatelských přehlídek pro hodnocení kvality chované a kontrolou ulo
59 odst. 2 písm. b) zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti.
§ 1099, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Úhrada nákladů soudních řízení v případě prohry soudních sporů. Termín pro uhrazení nákladů soudní
rozhodnutí soudu stanoven v řádu několika dní.

§ 2310, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Kraje v přenesené působnosti rozhodují o povinnosti veřejné služby provozovatele vodovodu (§ 28 odst. 2 p
274/2001
o vodovodech
kanalizacích)
Veřejnou Sb.,
službou
se pro aúčely
tohoto zákona rozumí činnost provozovatele v oboru zásobování v
odpadních vod, která
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a) přesahuje zajišťování běžných služeb podle tohoto zákona a není smluvně zajištěna, zejména činnos
veřejného zdraví, majetku a veřejného pořádku, nebo
b) vznikla ztrátou schopnosti stávajícího provozovatele zajišťovat dodávku vody nebo odvádění odpadních
zákona
Prokázané náklady vzniklé provozovateli, kterému byla rozhodnutím příslušného správního úřadu uložena p
služby, hradí tento správní úřad ( § 22 odst. odst. 3 zákona).

§ 2321, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Kraje v přenesené působnosti rozhodují o povinnosti veřejné služby provozovatele kanalizace (§ 28 odst. 2 p
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)
- podrobnější zdůvodnění viz předcházející položka
§ 2369, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výk
a samosprávy v oblasti vodního hospodářství a rybářství

2. Zpracování aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje bylo schváleno R
UR/32/27/2006 ze dne 23. 3. 2006. Návrh zadání byl schválen usnesením č. UR/42/55/2006 ze dne 24. 8. 2006
§ 3719, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkon
samosprávy v oblasti ochrany ovzduší
§ 3719, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Podle ust. § 48 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, krajský úřad má povinnost zpřístupňovat informace
na území kraje a konrolovat dodržování imisních limitů. Za tímto účelem je nutno získat data i z měřícíc
monitoringu kvality ovzduší na území Olomouckého kraje, které nejsou ve státní síti ČHMU. Jedná se o sta
města Olomouc na území města a stanici firmy EKOTOXA spol. s r.o., na Červenohorském sedle.

§ 3725, pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům - právnickým
osobám
Finanční spoluúčast na realizaci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního od
obalové složky" v roce 2007. Rada Olomouckého kraje usnesením UR/76/37/2004 schválila účast Olomoucké
uvedeném projektu. Následně usnesením UR/80/6/2004 byla schválena smlouva s firrmou EKO-KOM, a.s., o
projektu v roce 2004. Celková výše nákladů v roce 2004 tvořených zakoupením sběrových nádob a jejich
zpracováním analýzy stavu nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů na území kraje a rea
kampaně o třídění a recyklaci komunálních odpadů byla 3, 5 mil. Kč a byla plně hrazena firmou EKO-KOM, a
nákladů v roce 2005 byla 4,5 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4 mil. Kč.

Celková výše nákladů v roce 2006 byla 5,2 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s. byl ve výši 4,2 mil. K

Podle informací zástupců firmy EKO-KOM, a.s., budou na realizaci projektu v roce 2007, z její strany po
prostředky ve výši odvozené od výše spoluúčasti kraje. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace tohoto proj
zejména obce na území kraje velice výhodná (doposud bylo nakoupeno 1386 kontejnerů na separovan
navrhuje pro rok 2007 spolufinancování projektu ze strany kraje ve výši 1 mil. Kč.
Podle textu uzavřené smlouvy má být rozsah plnění pro další roky vždy do 31.3. následujícího kalendářního ro
dodatkem ke smlouvě.
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§ 3741, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Náklady na zajištění programů ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ust. § 77a odst. 3 p
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

2. Náklady na umístění odebraných nedovoleně držených jedinců druhů chráněných podle zvláštního předpisu
3 písm. r) zákona č. 114/1992 Sb.). Umístění handicapovaných živočichů v ZOO Olomouc za účelem zajišt
ošetření a ubytování poraněných živočichů, jejich rekonvalescence k opětovnému navrácení do přírody a za
následnou péči o odebraného živočicha.

§
3742, pol.
- Konzultační,
poradenské
a právní
služby
Náklady
na 5166
vyhlášení
a zpracování
plánů péče
o zvláště
chráněná území - přírodního parku, přírodní re
památky. Jedná se o samostatnou působnost kraje. (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.)

§ 3742, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Náklady na zajištění péče o zvláště chráněná území - přírodního parku, přírodní rezervace, přírodní pam
území. V roce 2006 se tento počet počet zvyšuje o nově navržené zvláště chráněné území přírodní rezervace
území evropsky významných lokalit. Jedná se o samostatnou působnost kraje (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114
§ 3769, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu
oblasti:
1. Posuzování vlivu na životní prostředí - úhrada nákladů spojených se zveřejňováním dokumentace a zpraco
dokumentaci (ust. § 18 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí)
Finanční prostředky budou násleně vráceny kraji

2. Integrovaná prevence - úhrada nákladů za zpracování stanovisek odborně způsobilou osobou k přelože
integrované povolení (ust. §. 11 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování)
3. Prevence závažných havárií (ust. § 32 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií)
§ 3769, pol.5901 - Nespecifikované rezervy

Náhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy - bobr, vydra, kormorán, medvěd, rys a vlk (us
115/2002 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy - přenesená půso
prostředky na náhradu škody se poskytují ze státního rozpočtu (ust. § 11 odst. 4 zákona). V případě jejich vypl
vráceny kraji.

Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje (nemandatorní výdaje)

§ 1037, pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
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Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, jejichž předmět je příkladně uveden v ustanoven
289/1995 Sb., o lesích. Finanční příspěvky poskytoval kraj již v roce 2005 a 2006.
Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro ob
byla na základě usnesení ROK č. UR/42/69/2006 ze dne 24. 8. 2006 zaslána k notifikaci Evropské komisi.
Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících let budou poskytovány finanční příspěvky z rozpočtu kraje na tato
A) obnova, zajištění a výchova lesních porostů,
B) sdružování vlastníků lesů malých výměr,
C) ekologické a přírodě šetrné technologie,
D) vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální podobě,
E) ostatní hospodaření v lesích.
Příspěvky obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí

§ 2321, pol. 6341 - Investiční transfery obcím
Poskytování účelových dotací na řešení mimořádných (havarijních) situací v oblasti infrastruktury vodovod
majetku obcí na území kraje.

Poskytování účelových dotací pro obce na území kraje na řešení mimořádných situací v dané oblasti je řešeno
pravidly Poskytnutí příspěvku obcím na řešení mimořádných situaci schválenými ZOK UZ/19/16/2003 ze dne 1
Jedná se zejména o řešení situací, kdy došlo k narušení základních funkcí území v důsledku havárie v oblasti
- zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
- odvádění a likvidace odpadních vod,
- povodňové situace.
Dotace jsou poskytovány pouze realizaci opatření bezprostředně souvisejících s odstraněním následků
mimořádné situace na majetku obce.
Program na podporu rozvoje EVVO
§ 3792, pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením

Program pro podporu rozvoje EVVO - vypisování grantů na aktivity v oblasti EVVO vyplývá z bodu č.2
Koncepce environmnetálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Olomouckého kraje, schválené usnes
UR/83/45/2004 ze dne 26.8. 2004
Rada Olomouckého kraje usnesením UR/83/45/2005 ze dne 26.8.2004 uložila vedoucímu odboru životního
finanční požadavky obsažené v Akčním plánu Koncepce v rozpočtu příslušného roku
Cíl Programu:
- podpora rozvoje regionálního systému EVVO na území Olomouckého kraje
- vyrovnání nerovnoměrně zastoupených aktivit EVVO na území Olomouckého kraje
- zvyšování a posilování aktivní odpovědnosti občanů za stav životního prostředí , vzájemnou partnerskou spo
vyvíjejících činnost v oblasti EVVO, vzdělávání a péče o životní prostředí, měst a obcí
- zajištění kvalitního provedení aktivit na zvýšeni ekologického povědomí jednotlivých cílových skupin
Realizace
- vypsání výběrového řízení v rámci opatření EVVO pro drobné projekty zaměřené na jednotlivé cílové skupiny
Cílové skupiny:
- NNO, veřejnost, děti a mládež, pedagogičtí a odborní pracovníci, veřejná správa, podnikatelé
Garance - OŽPZ
Realizace opatření - externí dodavatelé
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ORJ -09

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

1
45
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
399
0
0
0

2
75
0
25
0
50
150

100
100
0
100
0

100
675
0
0
300
0
100
0
0

100
450

0

1 000

183

272
0
128
426
476
0
0
0
4
0
0

0
0
300
300
2 750
0
0
500
0
50

0
0
80
34
111
0
0
500
0
100

150

0

0
300
100
0

0

aje (nemandatorní výdaje)

1 689

0

1 561

19 500

117

0

0

0

1 229

0

347
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157

0

0

0

0

0

4 753

19 500
0
7 000

1 967
0
1 967

101

7 000
0

2 000

8 474

34 877

174
117

99,1

2 tis.Kč
mezi Olomouckým krajem a vlastníky pozemků,
nitbě Olomouckého kraje Valšovice.
75 tis.Kč

ivosti a rybářství jsou oprávnění při výkonu své

aměstnanců KÚOK, kterým se k výkonu funkce
tejnokroje 9 zaměstnanců.
25 tis.Kč

í kvality chované a kontrolou ulovené zvěře - §

50 tis.Kč

n pro uhrazení nákladů soudních řízení bývá v

150 tis.Kč
atele vodovodu (§ 28 odst. 2 písm. d) zákona č.
ovatele v oboru zásobování vodou a odvádění
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ně zajištěna,

zejména činnost při ohrožení

ody nebo odvádění odpadních vod podle tohoto

ného správního úřadu uložena povinnost veřejné

100 tis.Kč
atele kanalizace (§ 28 odst. 2 písm. d) zákona č.

675 tis.Kč

mi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy

mouckého kraje bylo schváleno ROK usnesením č.
R/42/55/2006 ze dne 24. 8. 2006.
300 tis.Kč
pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a

100 tis.Kč

ovinnost zpřístupňovat informace o stavu ovzduší
e nutno získat data i z měřících stanic imisního
tátní síti ČHMU. Jedná se o stanici Statutárního
enohorském sedle.

ktům - právnickým

1 000 tis.Kč
zajištění využití komunálního odpadu včetně jeho
2004 schválila účast Olomouckého kraje ve výše
uva s firrmou EKO-KOM, a.s., o řešení pilotního
ením sběrových nádob a jejich distribucí obcím,
h odpadů na území kraje a realizací informační
lně hrazena firmou EKO-KOM, a.s. Celková výše
l ve výši 4 mil. Kč.

-KOM, a.s. byl ve výši 4,2 mil. Kč.

u v roce 2007, z její strany poskytnuty finanční
čnosti, že realizace tohoto projektu je pro kraj a
1386 kontejnerů na separovaný sběr odpadu),
Kč.
.3. následujícího kalendářního roku konkretizován
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300 tis.Kč
a živočichů (ust. § 77a odst. 3 písm. k) zákona č.

ěných podle zvláštního předpisu (ust. § 77a odst.
ZOO Olomouc za účelem zajištění veterinárního
nému navrácení do přírody a zajišťení převzetí a

300 tis.Kč přírodní
- přírodního parku, přírodní rezervace,
č. 114/1992 Sb.)

2 750 tis.Kč

írodní rezervace, přírodní památky - celkem 74
áněné území přírodní rezervace Terezské údolí a
(ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).
500 tis.Kč

pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy v

ňováním dokumentace a zpracování posudků na
životní prostředí)
300 tis.Kč

ně způsobilou osobou k přeloženým žádostem o
i a omezování znečišťování)
100 tis.Kč
važných havárií)
100 tis.Kč
50 tis.Kč

rmorán, medvěd, rys a vlk (ust. § 8 zákona č.
mi živočichy - přenesená působnost). Finanční
4 zákona). V případě jejich vyplacení budou tedy

datorní výdaje)

bjektům - právnickým osobám
19 500 tis.Kč
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e příkladně uveden v ustanovení § 46 zákona č.
06.
emí Olomouckého kraje pro období 2007 - 2012
notifikaci Evropské komisi.
říspěvky z rozpočtu kraje na tato opatření

7 000 tis.Kč
v oblasti infrastruktury vodovodů a kanalizací v

h situací v dané oblasti je řešeno v souladu s
mi ZOK UZ/19/16/2003 ze dne 16. 10. 2003.
mí v důsledku havárie v oblasti

ejících s odstraněním následků nebo prevenci

2 000 tis.Kč

asti EVVO vyplývá z bodu č.21 Akčního plánu
kého kraje, schválené usnesením Rady OK

la vedoucímu odboru životního prostředí uplatnit
o roku

edí , vzájemnou partnerskou spolupráci subjektů
t a obcí
otlivých cílových skupin

řené na jednotlivé cílové skupiny koncepce

ráva, podnikatelé
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Správce:

vedoucí odboru
Mgr. Miroslav Gajdůšek

VÝDAJE
§

pol.

UZ

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

1

2

3

4

5

6

3269 5019
3269 5039
3269
3269
3269
3269
3269
3269
3269
3269
3269
3269
3269
3269
3269
3269

5162
5164
5166
5169
5169
5169
5173
5175
5175
5194
5194
5492
5499
5532

3299 5331

3299 5213

3299 5213

3299 5331
3299 5499

0
17
Ostatní platy
Ostatní povinné pojistné placené
0
6
zaměstnavatelem
15
15
Služby telekomunikací a radiokomunikací
340
340
Nájemné
9 970
10 409
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
1 870
1 777
004 Nákup ostatních služeb
0
519
005 Nákup ostatních služeb
0
160
004 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
0
2
20
20
Pohoštění
0
15
004 Pohoštění
30
30
Věcné dary
0
314
004 Věcné dary
170
0
Dary obyvatelstvu
25
195
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
0
824
004 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
Neinvestiční příspěvky zřízeným
0
0
příspěvkovým organizacím
Provozní dotace soukromým školám z rozpočtu Olomouckého kraje
Neinvestiční transfery nefinančním
102 podnikatelským subjektům - právnickým
7 200
7 200
osobám
Finanční příspěvky v oblasti sportu
Neinvestiční transfery nefinančním
105 podnikatelským subjektům - právnickým
30 000
30 000
osobám
Dotace pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje na informační technologie
Neinvestiční příspěvky zřízeným
103
3 000
3 000
příspěvkovým organizacím
Stipendijní řád Olomouckého kraje
0
0
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Celkem

52 640

54 843

UZ 004 - Projekty
UZ 005 - Koncepce
UZ 102 - Provozní dotace soukromým školám z rozpočtu Olomouckého kraje
UZ 103 - Dotace pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje na informační technologie
UZ 105 - Finanční příspěvky v bolasti sportu
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§ 3269, pol. 5019 - Ostatní platy

V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, § 2 odst. 2
konkurzních komisí jmenováni zástupci školských rad. Školské rady se zřizují při základních, středních a vy
školách, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od
vzdělávání. Každý člen konkurzní komise se účastní jednou na zasedání konkurzní komise jmenované pro ko
obsazení funkce ředitele školy, školského zařízení a jednou na přímém konkurzu (řízeném rozhovoru s uchaze
§ 3269, pol. 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

V souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, § 2 odst. 2
konkurzních komisí jmenováni zástupci školských rad. Školské rady se zřizují při základních, středních a vy
školách, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
Každý člen konkurzní komise se účastní jednou na zasedání konkurzní komise jmenované pro konkurzní říz
funkce ředitele školy, školského zařízení a jednou na přímém konkurzu (řízeném rozhovoru s uchazeči konkurzu)

§ 3269, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Výdaje spojené se zasedáním Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje zahnují službu správy www
Olomoucký kraj členem společenství Platform Network, jehož cílem je podpora kooperace mezi regiony a
Evropě. Konkrétními výstupy jsou nabídky mezinárodních mládežnických kempů, mobility studentů a učitelů, po
a další mezinárodní spolupráce. Za účelem zlepšení komunikace a lepší prezentace nabízených aktivity člen
zřídili webovovou stránku. Na její provoz bude přispívat každý z členských regionů společenství.
§ 3269, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro školské příspěv
zřizované Olomouckým krajem. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a měsíční paušální částka činí 879.707

§ 3269, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Administrativní služby
Zahrnuje kopírovací služby u rozsáhlých materiálů, dále pronájmy pro velké porady, konference, pokud je z ka
nebude možné realizovat ve školách a dále pronájem prostor pro přehlídku krajských škol, určenou rodičů
široké veřejnosti (Scholaris), příspěvek na tisk kalendářů "CESTA ZA POVOLÁNÍM", rozvoz a svoz testovac
maturanty středních škol.
2. Jednotné přijímací řízení

Olomoucký kraj bude stejně jako v minulých letech s vybranou firmou realizovat jednotné přijímací řízení n
Olomouckém kraji. Finanční příspěvek bude využit na organizační a metodické zajištění přijímacího řízení v kra
3. Konkurzní řízení a hodnocení ředitelů

Zahrnuje platby faktur za zveřejněné inzeráty v tisku týkající se vyhlášení konkurzních řízení na funkce ředitelů
zařízení a platby faktur za zrealizované psychologické testy uchazečů konkurzních řízení. Konkurzní řízení js
souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích.
4. Periodické hodnocení ředitelů škol

V rámci kontroly kvality výchovně – vzdělávacího procesu na středních školách zřizovaných Olomouckým kra
zřizovatele realizováno tzv. periodické hodnocení ředitelů škol. Finanční příspěvek bude využit na zajištění ev
škol, jejichž ředitelé byli zařazeni usnesením Rady Olomouckého kraje do periodického hodnocení.
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5. Vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje za rok 2006
Jedná se o finanční částku na každoroční pokrytí akce Sportovec Olomouckého kraje.
6. Sportuj s krajem

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu služeb spojených se zabezpečením 5. ročníku akce „Sportuj s kraj
opakovanou prezentaci občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovy a sportu. Před
konání akce je 13 let (každý rok zapojení jedné obce s rozšířenou působností).
7. Podpora programů škol a školských zařízení, které jsou zaměřeny na DVPP v oblasti primární
prevence sociálně - patologických jevů

Zahrnuje finanční příspěvek k zabezpečení oblasti tzv. specifické primární prevence a další vzděláván
pracovníků vykonávajících funkci školního metodika prevence. Vyplývá ze závazné celonárodní „Strategie p
sociálně patologických jevů MŠMT na roky 2005 – 2010“. Současně se k tomuto plnění zavázal svým
Olomoucký kraj („Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na léta 2005 – 2010“).

8. Krajská Bambiriáda 2007
Jedná se o celostátní akci probíhající každoročně ve všech krajích ČR. Na této akci se prezentuje činnost míst
sdružení pracující s dětmi a mládeží. Finanční prostředky slouží ke snížení nákladů na uskutečnění akce.
9. Příspěvek na úhradu nákladů spojených s organizací soutěží a přehlídek

Finanční prostředky slouží k dofinancování okresních a krajských kol školních soutěží realizovaných v jednotliv
10. Hry III. Letní olympiády dětí a mládeže 2007

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - letní verze. V termínu od 19. - 24. 6. 2007 se uskut
kraji již třetí letní olympiáda za účasti 14 krajů. Zahrnuje prostředky na úhradu nákladů na ubytování, strav
účastníků, odměnu 51 trenérům a pronájem sálu pro vyhodnocení akce.

§ 3269, pol. 5175 - Pohoštění
1. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olom
2. Hry III. Letní olympiády dětí a mládeže 2007

Zahrnuje prostředky na úhradu nákladů na pohoštění účastníků Her III. Letní Olympiády dětí a mládeže 2007
vyhodnocení akce na krajském úřadě.

§ 3269, pol. 5194 - Věcné dary
1. Ocenění studentů
Zahrnuje prostředky na ocenění výrazných úspěchů studentů na poli školním či mimoškolním v rámci kraj
zahraničí a ocenění mimořádných činů mládeže (např. záchrana života apod.)
2. Hry III. Letní olympiády dětí a mládeže 2007

Zahrnuje prostředky na úhradu na jednotné ošacení a dresů pro účastníky Her III. Letní olympiády dětí a mlá
se koná v termínu 19. - 24.6.2007
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§ 3269, pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
1. Talent Olomouckéhbo kraje

Zahrnuje finanční příspěvek na vyhlášení již 3. ročníku ocenění Talent Olomouckého kraje. V rámci tohot
oceňováni nadaní a mimořádně nadaní žáci a studenti škol na území kraje. Student či žák obdrží v každé kate
oboru jednorázově finanční odměnu v rozpětí od 1.000 - 5.000 Kč, a to podle umístění na 1. - 5. místě.
2. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje

Zahrnuje prostředky na proplacení nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olo
Národního parlamentu dětí a mládeže a akcí souvisejících s činností Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouck
§ 3299, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Mezinárodní výměny dětí a mládeže, skupin dětí a mládeže ze škol a školských zařízení zřizovanýc
krajem
Zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s výjezdem jednotlivce, skupiny dětí a mládeže ze
zařízení zřizovaných Olomouckým krajem do zahraničí. Příspěvek na dopravu bude poskytnut ve výši až
nákladů na dopravu do zahraničí.
Provozní dotace soukromým školám z rozpočtu Olomouckého kraje

§ 3299, pol. 5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikajícím subjektům - právnickým
osobám, UZ 102
Neinvestiční dotace pro soukromé školy - příspěvek na provoz. Tyto finanční prostředky byly schváleny u
Olomouckého kraje UR/42/35/2006 ze dne 24. 8. 2006.
Finanční příspěvky v oblasti sportu

§ 3299, pol. 5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikajícím subjektům - právnickým
osobám, UZ 105
Zahrnuje finanční prostředky k vyhlášení 4 programů:
a) Program na podporu vrcholového, výkonnostního a mládežnického sportu (budou podpořeny činn
sportovních oddílů hrajících nejvyšší republikové soutěže)
b) Podpora celoroční sportovní činnosti sportovních subjektů
c) Podpora významných sportovních akcí v regionu
d) Programem na sportovní přípravu mladých talentovaných individuálních sportovců sportovních klubů Olomou
Programy pod body a) - c) byly ve schváleném rozpočtu na rok 2006 v celkové výši 30 000 tis.Kč.

Stipendijní řád Olomouckého kraje
§ 3299, pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Stipendijní řád Olomouckého kraje
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Jednou z priorit Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje ve volební období 2004 – 2008 pro
vzdělávání a sportu je zavedení systému stipendií pro studium na zahraničních středních a vysokých školá
naplňováním programového prohlášení projednaly tento návrh poradní orgány kraje a jeho zavedení se stalo
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje. Cílem zavedení stipendi
studentům středních škol a studentům bakalářského, magisterského či doktorandského programu na Univer
Olomouci a studentům detašovaných pracovišť vysokých škol na území Olomouckého kraje studium na zahra
a vysokých školách, a to po dobu nejméně jednoho měsíce, nejdéle však po dobu jednoho školního/akademick
Dotace pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje na informační technologie
§ 3299, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, UZ 103
Rozvoj informačních technologií na školách

Navrhujeme do rozpočtu na rok 2007 začlenit částku 3 000 tis. Kč na zabezpečování rozvoje informačníc
školách. Na hrazení služeb Informační a komunikační infrastruktury dodávaných v rámci SIPVZ – projektu PIII
čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2007 na rozvo
vzdělávání „Projekty škol“.
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ORJ -10

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007
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0
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150
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0
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
43 215
0
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0
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0
220 113
0
0

0

200

7 200

7 200

29 937

33 000

100

110

nformační technologie

2 970

3 000

0

2 000

49 843

100

59 343 108,2
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8 tis.Kč

onkurzních komisích, § 2 odst. 2 písm. f), jsou do
ují při základních, středních a vyšších odborných
ákladním, středním, vyšším odborném a jiném
kurzní komise jmenované pro konkurzní řízení na
zu (řízeném rozhovoru s uchazeči konkurzu).
2 tis.Kč

onkurzních komisích, § 2 odst. 2 písm. f), jsou do
ují při základních, středních a vyšších odborných
m, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
ise jmenované pro konkurzní řízení na obsazení
m rozhovoru s uchazeči konkurzu).

21 tis.Kč

e zahnují službu správy www stránek. Dále je
pora kooperace mezi regiony a mladými lidmi v
pů, mobility studentů a učitelů, pořádání seminářů
zentace nabízených aktivity členové společenství
ionů společenství.
10 557 tis.Kč

rní ochrany pro školské příspěvkové organizace
síční paušální částka činí 879.707,50 Kč.

2 662 tis.Kč
185 tis.Kč
orady, konference, pokud je z kapacitních důvodů
krajských škol, určenou rodičům žáků 9. tříd a
LÁNÍM", rozvoz a svoz testovacích materiálů pro

200 tis.Kč

zovat jednotné přijímací řízení na střední školy v
é zajištění přijímacího řízení v kraji.
240 tis.Kč

kurzních řízení na funkce ředitelů škol a školských
rzních řízení. Konkurzní řízení jsou realizována v
vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou
60 tis.Kč

ch zřizovaných Olomouckým krajem je ze strany
pěvek bude využit na zajištění evaluace středních
odického hodnocení.
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400 tis.Kč

ho kraje.
250 tis.Kč

5. ročníku akce „Sportuj s krajem“. Jedná se o
oblasti tělovýchovy a sportu. Předpokládaná doba
.

DVPP v oblasti primární

100 tis.Kč

ní prevence a další vzdělávání pedagogických
ávazné celonárodní „Strategie primární prevence
k tomuto plnění zavázal svým dokumentem i
05 – 2010“).

50 tis.Kč
o akci se prezentuje činnost místních občanských
kladů na uskutečnění akce.

dek

70 tis.Kč

soutěží realizovaných v jednotlivých okresech.
1 107 tis.Kč

nu od 19. - 24. 6. 2007 se uskuteční v Ústeckém
adu nákladů na ubytování, stravu a dopravu 336

43 tis.Kč
20 tis.Kč

y a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.
23 tis.Kč
Olympiády dětí a mládeže 2007, kteří se účastní

430 tis.Kč
10 tis.Kč
ím či mimoškolním v rámci kraje, republiky či v

420 tis.Kč

er III. Letní olympiády dětí a mládeže 2007, která
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220 tis.Kč
170 tis.Kč

mouckého kraje. V rámci tohoto vyhlášení jsou
tudent či žák obdrží v každé kategorii a v každém
umístění na 1. - 5. místě.
50 tis.Kč

y a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje,
astupitelstva mládeže Olomouckého kraje.
200 tis.Kč

školských zařízení zřizovaných Olomouckým

ivce, skupiny dětí a mládeže ze škol a školských
avu bude poskytnut ve výši až 50 % celkových

ům - právnickým

7 200 tis.Kč
ční prostředky byly schváleny usnesením Rady

ům - právnickým
33 000 tis.Kč

sportu (budou podpořeny činnosti vrcholových

ortovců sportovních klubů Olomouckého kraje.
é výši 30 000 tis.Kč.

2 000 tis.Kč
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olební období 2004 – 2008 pro oblast výchovy,
ních středních a vysokých školách. V souladu s
ny kraje a jeho zavedení se stalo jednou z priorit
o kraje. Cílem zavedení stipendií kraje je umožnit
orandského programu na Univerzitě Palackého v
ouckého kraje studium na zahraničních středních
dobu jednoho školního/akademického roku.

zacím, UZ 103

3 000 tis.Kč

bezpečování rozvoje informačních technologií na
ch v rámci SIPVZ – projektu PIII Infrastruktura. K
SIPVZ v roce 2007 na rozvojový program ve
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Odbor sociálních věcí
Správce:

pověřená vedení odboru
JUDr. Eva Fabová

VÝDAJE
§

pol.

UZ

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

1

2

3

4

5

6

4329
4339
4349
4349
4399
6172
6172
6172
6172
6172
4349

5169
5169
5169
5169
5169
5161
5169
5192
5194
5362
5169

4349 6329
4349 5229

004 Nákup ostatních služeb
004 Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
004 Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Služby pošt
Nákup ostatních služeb
Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady
Věcné dary
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Nákup ostatních služeb
Ostatní investiční transfery neziskovým a
podobným organizacím
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím

Celkem

0
0
1 220
0
400
5
74
0
10
80
0

210
100
1 220
190
400
5
74
80
10
0
0

0

0
0

1 789

2 289

UZ 004 - Projekty
UZ 406 - Mimořádné neinvestiční dotace obcím na sociální služby

Komentář:
§ 4349 pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Akce ve prospěch osob se zdravotním postižením a v rámci Evropského roku rovných příležitostí pro

Od roku 2003, který byl Evropským rokem osob se zdravotním postižením, se Olomoucký kraj organizačně a fi
pořádání akcí napomáhajích integraci osob se zdravotním postižením (a obecně skupin osob ohrož
vyloučením) do majoritní společnosti. Schválením Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravo
se Olomoucký kraj zavázal pokračovat v realizaci akcí. Rok 2007 byl vyhlášen Evropským rokem rovnýc
všechny. Finanční prostředky by tak bylo vhodné užít i na akce realizované v rámci tohoto roku. Problematiky
souvisejí – rovné příležitosti týkají jak osob s postižením, tak diskriminace z důvodů rasy nebo etnického půvo
či víry, věku, pohlaví, sexuální orientace. Pro rok 2006 bylo vyčleněno v rozpočtu pouze na akce ve pr
zdravotním postižením 900 tis. Kč.
2. Víkendový pobyt pro pěstouny
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Krajský úřad je podle § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění,
jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se kromě odborníků na řeše
sociálních problémů zúčastňují pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje, konzultací se mohou zúčastnit
těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Jedná se o
pobyt dle struktury roku 2004 a 2006 a realizace nabídky aktivity pro pěstouny a jejich děti, které budou pro
roku. Tyto aktivity jsou v rámci přenesené působnosti.

3. Aktivity kraje v samostatné působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – kulturní, sportovní, jin
zájmová a vzdělávací činnost dětí

Pobídky pro obce a NNO k realizaci těchto aktivit se zaměřením na sociálně-právní ochranu. Může se jedna
vícedenní aktivity jako jsou tábory a podobně.
§ 4399 pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Lékařská vyšetření v souvislosti s řízením o umístění do zařízení sociální péče

V souvislosti se správním řízením ve věcech umístění do ústavů sociální péče vyvstává potřeba vyžád
vyjádření (lékařských, psychologických, apod.) k verifikaci údajů vedoucích ke stanovení případných ko
umístění do ústavu sociální péče. V souladu s ustanovením § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veře
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, takto vyžádaná vyjádření hradí orgán, pro který se vyšetření a vyjádřen
2. Specializovaná lékařská vyšetření pro potřeby posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči.

V souvislosti se správním řízením ve věcech rozhodování o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných
nebo pěstouny vyvstává potřeba vyžádání doplňujících specializovaných lékařských vyšetřeních k verifikaci úd
stanovení případných kontraindikací pro zařazení žadatelů. Do evidence osob vhodných stát se osvojiteli n
souladu s ustanovením § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění poz
takto vyžádaná vyjádření hradí orgán, pro který se vyšetření a vyjádření provádí. Jedná se o výkon přenesené
3. Semináře pro pracovníky v sociálních službách

Vzhledem k významným změnám v legislativě v oblasti sociálního zabezpečení je nezbytné věnovat pozo
sociálních pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a obecních úřadů. Z tohoto důvodu se navrhuje vyčlenit
finanční prostředky určené pro realizaci vzdělávacích akcí.
4. Realizace seminářů pro sociální pracovníky

Realizace seminářů pro sociální pracovníky v těchto oblastech: sociálně-právní ochrany dětí – výklady zákona
a souvisejících právních předpisů, oblasti domácího násilí, syndromu zanedbávaného a zneužívaného dítěte,
péče a další. Jedná se o aktivity v přenesené působnosti.
5. Realizace seminářů (školení) manažerů prevence kriminality

Realizace seminářů (školení) manažerů prevence kriminality měst Olomouckého kraje – zaměřeno na
soustavný vývoj kvalitní preventivní politiky v kraji, koncepční plánování prevence kriminality v jednotlivých
vývoj nových trendů a poznatků EU. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti v souvislosti s předkláda
„Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2006 – 2010“
6. Komunitní plánování

Pokračování prací na komunitním plánování v roce 2007 na základě schválené Strategie rozvoje soc
Olomouckém kraji. Realizace seminářů, popř. školení pro pracovníky obcí – účastníků projektu.
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§ 6172 pol. 5161 - Služby pošt
Zasílání zdravotní dokumentace

Náklady spojené se zasíláním zdravotní dokumentace žadatelů o náhradní rodinnou péči a specializovaných
jsou nezbytná v rámci rozhodování o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pě
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o aktiv
působnosti.
§ 6172 pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Náklady spojené se soudním jednáním
a) Tlumočení a překlady

V návaznosti na ustanovení § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je ne
nutností zajištění tlumočení a překladů občanům ČR příslušejícím k národnostní menšině, která tradičně a dlo
území ČR, případně k zajištění jiného tlumočení v rámci správního řízení v působnosti oddělení sociální pomoc
b)

Znalecké posudky

V souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi je nezbytné počítat s
znaleckých posudků o ceně movitého či nemovitého majetku při odvolacím řízení o dávkách pomoci v hmo
musí být zjištěna podle zákona o oceňování majetku v případech, kdy se jedná o movitý či nemovitý majete
není zjevně nízká nebo naopak tak vysoká, že nelze pochybovat o tom, že majetkové poměry nejsou na p
dávky.
§ 6172 pol. 5194 - Věcné dary
Cena hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/22/19/2004 byl schválen Krajský plán vyrovnávání příležito
zdravotním postižením (dále jen „KPVP“). V návaznosti na opatření 1 d) KPVP souhlasila ROK usensením U
zněním Řádu pro udělování ceny hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Při schvalo
2005 byl členy ZOK vyjádřen požadavek na rozdělení ceny zvlášť pro fyzické a právnické osoby. Hejtman OK
podpořil. V současné době jsou tak zpracovávány materiály pro toto rozdělení. Z tohoto důvodu je navrhován
částky na cenu hejtmana oproti roku 2006.

§ 6172 pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
Náklady na soudní spory

Pro případy nutnosti hradit soudní poplatky, které by vznikly v souvislosti s prohranými soudními spory v příp
žalob proti rozhodnutím vydaným oddělením sociální pomoci a oddělením sociálně - právní ochrany. V kontext
v oblastech sociálních služeb a pomoci v hmotné nouzi lze očekávat zvýšení počtu soudních sporů.
§ 4349, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů

Od 1.6.2006 je účinná novela zákona č. 359/1999 Sb.o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění podějších předp
krajským úřadům zajišťovat přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte d
osobám současně poskytovat poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do p
včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu (dále jen přípravy). Náklady předs
příprav pro fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli a jednu přípravu pro osoby vhodné stát se pěstouny. Jedn
přenesené působnosti.
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Od 1.6.2006 je účinná novela zákona č. 359/1999 Sb.o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění podějších předp
krajským úřadům zajišťovat přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte d
osobám současně poskytovat poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do p
včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu (dále jen přípravy). Náklady předs
příprav pro fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli a jednu přípravu pro osoby vhodné stát se pěstouny. Jedn
přenesené působnosti.
§ 4349, pol. 6329 - Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Strategie integrace příslušníků romských komunit na léta 2006 až 2010

Dne 17. 2. 2006 byla Zastupitelstvem Olomouckého kraje schválena Strategie integrace příslušníků romských
2006 – 2010. Součástí strategie bylo i zajištění financování integrace příslušníků romských komunit na léta 2
rok 2007 bylo navrženo vyčlenění částky 1.000.000 Kč. Finanční prostředky budou využity na podporu ob
kofinancování programů škol, školských zařízení a NNO profilujích se v oblasti vzdělávání dětí z
znevýhodňujícího prostředí (300 tis. Kč) a subjektů poskytujících sociální služby (350 tis. Kč). Vyčleněn
obsaženo v ZOK schváleném materiálu.
§ 4349, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Dotační program prevence kriminality

V roce 2007 se zpracuje dotační program pro oblast sociálně vyloučených. Tento dotační program bude ob
prevence kriminality, a to v souvislosti s předkládaným materiálem "Strategie prevence kriminality Olomo
období 2006-2010". Jedná se o systém spolufinancování programů prevence kriminality realizované samo
ostatními subjekty. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
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ORJ -11

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

157
0
301
0
140
0
0
1
0
0
0

0
0
1 270
0
290
6
114
100
20
0
450

0

1 000

0

1 000

599

4 250

104
73
120
154
125
200

186

1 270 tis.Kč
ho roku rovných příležitostí pro všechny
1 070 tis.Kč

Olomoucký kraj organizačně a finančně podílí na
(a obecně skupin osob ohrožených sociálním
ní příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
ášen Evropským rokem rovných příležitostí pro
rámci tohoto roku. Problematiky spolu velmi úzce
důvodů rasy nebo etnického původu, náboženství
rozpočtu pouze na akce ve prospěch osob se

150 tis.Kč
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í ochraně dětí v platném znění, povinen alespoň
cí se kromě odborníků na řešení výchovných a
e, konzultací se mohou zúčastnit též děti svěřené
tounem domácnost. Jedná se o jeden víkendový
uny a jejich děti, které budou probíhat v průběhu

ny dětí – kulturní, sportovní, jiná
50 tis.Kč

ě-právní ochranu. Může se jednat o jednodenní i
290 tis.Kč
20 tis.Kč

í péče vyvstává potřeba vyžádání doplňujících
ch ke stanovení případných kontraindikací pro
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pro který se vyšetření a vyjádření provádí.

náhradní rodinnou péči.
20 tis.Kč

elů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli
ských vyšetřeních k verifikaci údajů vedoucích ke
ob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. V
ravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
dí. Jedná se o výkon přenesené působnosti.
100 tis.Kč

ečení je nezbytné věnovat pozornost vzdělávání
hoto důvodu se navrhuje vyčlenit v rozpočtu OSV
50 tis.Kč

ní ochrany dětí – výklady zákona č. 359/1999 Sb.
ávaného a zneužívaného dítěte, náhradní rodinné

50 tis.Kč

ouckého kraje – zaměřeno na zdokonalování a
evence kriminality v jednotlivých lokalitách kraje,
obnosti v souvislosti s předkládaným materiálem

50 tis.Kč

chválené Strategie rozvoje sociálních služeb v
častníků projektu.
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6 tis.Kč

odinnou péči a specializovaných vyšetření, která
vhodných stát se osvojiteli či pěstouny dle § 27
ších předpisů. Jedná se o aktivity v přenesené
114 tis.Kč
54 tis.Kč

znění pozdějších předpisů, je nezbytné počítat s
stní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na
sobnosti oddělení sociální pomoci.
60 tis.Kč

otné nouzi je nezbytné počítat s nutností pořízení
řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi. Cena
dná o movitý či nemovitý majetek, jehož hodnota
majetkové poměry nejsou na překážku přiznání

20 tis.Kč

tním postižením

rajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se
VP souhlasila ROK usensením UR/82/73/2004 se
ravotním postižením. Při schvalování ceny za rok
a právnické osoby. Hejtman OK tento požadavek
ní. Z tohoto důvodu je navrhováno zdvojnásobení

100 tis.Kč

rohranými soudními spory v případech správních
iálně - právní ochrany. V kontextu nové legislativy
očtu soudních sporů.
450 tis.Kč

ně dětí, ve znění podějších předpisů, která ukládá
li nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a těmto
dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče
ále jen přípravy). Náklady představují realizaci 4
y vhodné stát se pěstouny. Jedná se o aktivitu v
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organizacím

1 000 tis.Kč
1 000 tis.Kč

e integrace příslušníků romských komunit na léta
níků romských komunit na léta 2007 – 2010. Pro
ky budou využity na podporu obcí (350 tis. Kč),
e v oblasti vzdělávání dětí ze sociokulturně
služby (350 tis. Kč). Vyčlenění této částky je

m organizacím

1 000 tis.Kč

Tento dotační program bude obsahovat i oblast
gie prevence kriminality Olomouckého kraje na
ce kriminality realizované samosprávou, NNO a

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 13.12.2006
6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2007 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3 a): Odbory (kanceláře) KÚOK

Strana 70 (celkem 156)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Správce:

vedoucí odboru
Ing. Zdeněk Kocourek

VÝDAJE
§

pol.

UZ

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

1

2

3

4

5

6

2212 6313
2212 6349
2212 6351

Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích
Investiční transfery nefinančním
608 podnikatelským subjektům - právnickým
12 000
osobám
0
608 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
0
608 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

12 000
2219 6341
2219 6349

5193
5193
5193
5193

2221
2223
2223
2229
2229

5901
5169
5166
5166
5166

1 000
9 450

12 000

Příspěvek obcím na podporu výstavby cyklostezek
15 000
605 Investiční transfery obcím
Ostatní investiční transfery veřejným
605
0
rozpočtům územní úrovně

15 000
2221
2221
2221
2221

1 550

Dopravní obslužnost - autobusová
601 Výdaje na dopravní obslužnost
602 Výdaje na dopravní obslužnost
603 Výdaje na dopravní obslužnost
606 Výdaje na dopravní obslužnost

2242 5193
2242 5193
2242 5193

Nespecifikované rezervy
Nákup ostatních služeb
Konzultační, poradenské a právní služby
Konzultační, poradenské a právní služby
005 Konzultační, poradenské a právní služby
Dopravní obslužnost - drážní
604 Výdaje na dopravní obslužnost
607 Výdaje na dopravní obslužnost
Výdaje na dopravní obslužnost

2299 5166
2299 5169

Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb

Celkem

11 200
3 800
15 000

262 500
257 051
22 000
19 000
5 000
3 000
3 500
3 500
293 000
282 551
500
4 000
900
900
400
400
1 022
1 022
0
500
280 000
293 449
15 000
12 000
1 055
1 055
296 055
306 504
915
915
413
413
623 705

620 705

UZ 005 - Koncepce
UZ 601 - Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - veřejná linková doprava
UZ 602 - Příspěvek na úhradu ztrát z poskytnutého zlevněného žákovského jízdného - veřejná linková doprava
UZ 603 - Příspěvek na úhradu zvýšených ztrát dopravcům (objížďky) - linková doprava
UZ 604 - Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - drážní doprava
UZ 605 - Příspěvek obcím na podporu výstavby cyklostezek
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UZ 606 - Příspěvek na úhradu ztráty začleněno do IDSOK okresu Prostějov a Olomouc
UZ 607 - Příspěvek na úhradu ztrát z psokytnutého zlevněného žákovského jízdného - drážní doprava
UZ 608 - Příspěvek na bezpečností prvky na silnicích

Komentář
Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích
§ 2212, pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým
osobám, UZ 608
Příspěvek Olomouckého kraje na realizaci bezpečnostních prvků na silnicích II. a III. třídy v obcích pro zvýšení
provozu ve spolupráci s obcemi i na podporu zvýšení bezpečnosti chodců

Příspěvek obcím na podporu výstavby cyklostezek

§ 2219, pol. 6343 - Investiční transfery obcím, UZ 605
Příspěvek Olomouckého kraje obcím na podporu výstavby cyklostezek , projekt podpory obcím musí být schvá
Dopravní obslužnost - autobusová doprava
§ 2221, pol. 5193 - Výdaje na dopravní obslužnost
1. Dopravní obslužnost - autobusová doprava, UZ 601

Dotace na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům, kteří zajišťují na základě smlouvy o závazku veřejné
dopravní obslužnost území kraje. Úhrada prokazatelné ztráty ZDO vyplývá ze zákona č.111/94 Sb., ve z
předpisů. Částka ve výši smluvně stanovených ztrát pro rok 2006 je povýšena o předpokládanou inflaci (2,5%)
2. Dopravní obslužnost - autobusová doprava - žákovské jízdné, UZ 602

Dotace na úhradu ztrát z poskytnutého zlevněného žákovského jízdného dopravcům, kteří mají uzavřenou sm
veřejné služby na úhradu této ztráty. Úhrada vyplývá z metodického pokynu MD pro zavedení žákovského jízd
vlády č.493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě. Částka vychází ze
roku 2006 a je povýšena o předpokládanou inflaci 2,5%
3. Dopravní obslužnost - autobusová doprava - objížďky, UZ 603

Ztráty, které vzniknou dopravcům v linkové osobní dopravě vlivem uzavírek a nařízených objížděk. Týká se dop
uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby a na základě těchto smluv mají ze zákona č.111/94 Sb., o siln
znění pozdějších předpisů, nárok na úhradu prokazatelné ztráty, která jim vznikne v rozsahu dle smlouvy. V p
nákladů na objízdné trasy a uzavírky související s VLD, je nutno tuto částku zahrnout jako investici realizovanýc
4. Rozšíření základní dopravní obslužnosti firmou FTL- Držovice schváleno ZOK 13.9.2006
5. Zajištění sezónní veřejné linkové dopravy na Červenohorské sedlo v zimní lyžařské sezóně dle
jízdního řádu.
6. Úhrada zvýšených ztrát vzniklých začleněním dalších dopravců do systému IDSOK na území
okresů Prostějov a Olomouc
§ 2223, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
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V rámci provádění prevence v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (BESIP - činnost vyplý
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) na pozemních komunikacích Olomoucký kraj prostře
koordinační komise BESIP zajišťuje organizaci výchovných akcí pro děti a dospělé, přípravu instruktorů do
přispívá na údržbu a opravy dětských dopravních hřišť, pořízení instruktážního filmu pro zvýšení bezpečn
železničních přejezdech - schváleno ZOK

§
2223, pol.bezpečnostních
5166 - Konzultační,
a právní
služby a kolizních míst na silnicích v majetku Olomo
Zpracování
auditůporadenské
na posouzení
nebezpečných
místech železničních přejezdů (50% podíl na financování z CDV)

§ 2229, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Zpracování hlukové studie silnic II. a III. tř., tento návrh vychází z hlukové studie přecházející z roku 2006
Dopravní obslužnost - drážní doprava
§ 2229, pol. 5193 - Výdaje na dopravní obslužnost
1. Dopravní obslužnost - drážní doprava, UZ 604

Dotace na úhradu prokazatelné ztráty při zabezpečování základní dopravní obslužnosti v drážní osobní doprav
č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č.241/2005 Sb.,o prokazatelné ztrátě v
dopravě . Vychází se z předložených předběžných odhadů dopravců ČD a.s. a Connex a.s. Jednání s ČD a
ukončeny, vycházíme z posledního návrhu ČD 302 741 tis.Kč a Conex Morava 12 691 tis.Kč.
2. Dopravní obslužnost - drážní doprava - žákovské jízdné, UZ 607

Dotace na úhradu ztrát z poskytnutého žákovského jízdného dopravcům v drážní dopravě, kteří mají uzavřenou
závazku veřejné služby na úhradu této ztráty . Úhrada vyplývá z metodického pokynu MD pro zavedení žákovs
vyhlášky č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní dopravě v platném znění.
3. Úhrada zvýšených protarifních ztrát vzniklých začleněním osobních a spěšných vlaků tratě
291 dopravce ČD do IDSOK, UZ 606

§ 2299, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby služby
1.Konzultační a poradenská činnost v odboru dopr. Inženýrství
2. Zpracování prováděcího projektu dělení tržeb v zóně 71 ve vazbě na železniční dopravu
§ 2299, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Propagace a informační materiály k IDSOK
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ORJ -12

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

1 550

12 000

774

1 000
0
2 550

12 000
10 300

100
107

12 000

3 800
14 100

12 000

80

191 230
261 153 102
11 732
19 500 103
183
2 500
83
0
3 715 106
203 145
286 868
102
0
0
0
0
800
89
0
150
38
222
300
29
0
0
220 087
315 432 107
7 047
12 300 103
0
690
65
227 134
328 422
107
367
890
97
7
200
48
447 525

641 630 103,4

ejná linková doprava
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ektům - právnickým
12 000 tis.Kč

I. a III. třídy v obcích pro zvýšení bezpečnosti

12 000 tis.Kč
kt podpory obcím musí být schválen ZOK

286 868 tis.Kč
261 153 tis.Kč

dě smlouvy o závazku veřejné služby základní
á ze zákona č.111/94 Sb., ve znění pozdějších
o předpokládanou inflaci (2,5%)
19 500 tis.Kč

ravcům, kteří mají uzavřenou smlouvu o závazku
MD pro zavedení žákovského jízdného a Nařízení
ové dopravě. Částka vychází ze skutečných ztrát

2 500 tis.Kč

nařízených objížděk. Týká se dopravců, kteří mají
í ze zákona č.111/94 Sb., o silniční dopravě, ve
nikne v rozsahu dle smlouvy. V případě nepokrytí
ahrnout jako investici realizovaných staveb.

o ZOK 13.9.2006

600 tis.Kč

mní lyžařské sezóně dle
400 tis.Kč

tému IDSOK na území
2 715 tis.Kč
800 tis.Kč
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provozu (BESIP - činnost vyplývá ze zákona č.
nikacích Olomoucký kraj prostřednictvím krajské
dospělé, přípravu instruktorů dopravní výchovy,
ního filmu pro zvýšení bezpečnosti provozu na

150 tis.Kčkraje a v
míst na silnicích v majetku Olomouckého

300 tis.Kč

die přecházející z roku 2006

328 422 tis.Kč
315 432 tis.Kč

bslužnosti v drážní osobní dopravě - podle zákona
2005 Sb.,o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní
s. a Connex a.s. Jednání s ČD a.s. nejsou ještě
a 12 691 tis.Kč.
12 300 tis.Kč

žní dopravě, kteří mají uzavřenou smlouvu o
pokynu MD pro zavedení žákovského jízdného a
atném znění.

spěšných vlaků tratě
690 tis.Kč

niční dopravu

890 tis.Kč
150 tis.Kč
740 tis.Kč
200 tis.Kč
200 tis.Kč
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Odbor kultury a památkové péče
Správce:

vedoucí odboru
PhDr. Jindřich Garčic

VÝDAJE
§

pol.

UZ

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

1

2

3

4

5

6

3315 5192
3319 5166
3319 5169
3315 5331
3315 5331

3311 5213
3311 5321
3312 5321

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
Neinvestiční příspěvky zřízeným
201
příspěvkovým organizacím
Neinvestiční příspěvky zřízeným
203
příspěvkovým organizacím
Příspěvky divadlům a filharmoniím
Neinvestiční transfery nefinančním
200 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám
200 Neinvestiční transfery obcím
200 Neinvestiční transfery obcím

0
20
90

1 351
16
90

700

0

500

0

0

334

2 200
0

1 532
334

2 200
3314 5321
3314 5331

2 200

Neinvestiční dotace pro knihovny - regionální funkce knihoven
10 200
204 Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční příspěvky zřízeným
0
204 příspěvkovým organizacím

10 200
3322 5223
3322 5321
3322 5493
3322 5223
3322 5321
3322 5493

Podpora kultury a památkové péče
Neinvestiční transfery církvím a nábožených
205
společnostem
205 Neinvestiční transfery obcím
Účelové neinvestiční transfery
205
nepodnikajícím fyzickým osobám
Neinvestiční transfery církvím a nábožených
208
společnostem
208 Neinvestiční transfery obcím
Účelové neinvestiční transfery
208
nepodnikajícím fyzickým osobám

3319 5229
3315 5339

Celkem

798

10 200
5 000

5 177

5 000

3 678

3 000

1 550

0

300

0

2 211

0

88

13 000
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím
Neinvestiční příspěvky ostatním
16
příspěvkovým organizacím

9 402

13 004
0

0

0

36 912

26 710

26 861

UZ 016 - Ostatní příspěvky
UZ 201 - Příspěvky na záchranný archeologický průzkum

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 13.12.2006
6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2007 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3 a): Odbory (kanceláře) KÚOK

Strana 69 (celkem 156)

UZ 200 - Příspěvky divadlům a filharmoniím
UZ 203 - Neinvestiční dotace na sbírkový fond při OKPP
UZ 204 - Neinvestiční dotace pro knihovny
UZ 205 - Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji, tzv. Velký program
UZ 208 - Obnova staveb drobné architerktury místního významu v Olomouckém kraji, tzv. Malý program

Komentář:
§ 3319, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Jedná se možné náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, které si bude případně nutné vyžádat v
řízení a v rámci řízení odvolacích (převážně v oblasti památkové péče). Nelze předem odhadnout, v jaké výši
reálně čerpána.
§ 3319, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Metodická činnost

Podle ustanovení § 28 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., metodicky řídí krajský úřad výkon státní památkové péče
metodické činnosti bude třeba realizovat semináře v souvislosti s vypracovanou Koncepcí podpory památkové
zajišťovat metodickou činnost v oblasti kultury vyplývá především z ustanovení § 1, odst. 3 a § 14, odst. 2 zák
Sb., o krajích. Požadovaná finanční částka bude použita na úhradu činnosti lektorů a vypracování metod
Metodická činnost bude výrazně zaměřena na problematiku možnosti získat pro akce v oblasti kultury a památ
z fondu EU.
2. Inzerce
Tato částka je stanovena na základě zkušenosti z roku 2003 (inzerce při výběrových řízeních).
Příspěvky divadlům a filharmoniím
§ 3311, pol. 5213 - Neivnestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým
osobám
§ 3311, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím
§ 3312, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím

Součástí schválené "Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje" je také podpora význa
které působí v Olomouckém kraji a nejsou zřizovány Olomouckým krajem. Finanční prostředky jsou urč
regionálního rozměru činnosti těchto zařízení. Přiznání dotace na podporu regionální činnosti z prostředků k
podmínek pro to, aby se divadla a filharmonie mohly ucházet i o dotaci z Programu podpory divadel a
hudebních souborů vypisovaného MK ČR. Pro rok 2006 byl rozpočet pro přímou podporu divadel a filharm
prostředků ve stejné výši, tj. v částce 2.200.000 Kč se stejným čerpáním v uvedených položkách.
Neinvestiční dotace pro knihovny - regionální funkce knihoven
§ 3314, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím

Podle zákona č. 252/2001 Sb., (knihovní zákon) Krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních
základních knihoven v kraji. Zajišťování regionálních funkcí je také uloženo Vědecké knihovně Olomouc (k
schválenou Koncepcí rozvoje kultury a památkové péče. Pro rok 2006 byla rozpočtována z prostředků
regionálních funkcí knihoven stejná částka, tj. 10.200.000 Kč.
Podpora kultury a památkové péče
§ 3322, pol. 5223 - Neivnestiční transfery církvím a náboženským společnostem
§ 3322, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím
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§ 3322, pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
Jedná se o program, který zahrnuje následující programy:
a) Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji
b) Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji
c) Podpora kulturních aktivit (živá kultura) v Olomouckém kraji

Podle ustanovení odst. 1 § 16 zákona č. 20/1987 Sb. vlastníku kulturní památky může obec nebo kraj
poskytnout ze svých rozpočtových prostředků, jde-li o zvlášť odůvodněný případ, příspěvek na zvýšené nák
zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského uplatnění.
poskytnout i tehdy, nemůže-li vlastník kulturní památky uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se z
obnovou kulturní památky. Jedná se o poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek, které jsou realizo
od vzniku Olomouckého kraje. V roce 2006 byly zajišťovány z těchto prostředků realizovány dva program
obnovu památek (program Obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji, tzv. velký program a program
drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji, tzv. malý program. Celková rozpočtovaná výše p
programy byla v roce 2006 ve výši 13.000.000 Kč. Požadavky uchazečů o příspěvky byly však čtyřnásobné.
§ 3319, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/38/2006 ze dne 13.9.2006 byl schválen materiál po
Olomouckého kraje v oblasti kultury“. V souladu s touto zprávou budou každoročně dle schválených pravi
roku 2007 Ceny Olomouckého kraje z oblasti hudby, výtvarného umění, divadla, filmu, rozhlasu, televize a litera
§ 3315, pol. 5339 - Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

Dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/10/3/2006 ze dne 25. 5. 2006 bylo schváleno uz
smlouvy“ o předání Muzea umění Olomouc Ministerstvu kultury ČR. V článku V. a v odstavci 1) uvedené „Z
podepsané dne 30.5.2006 je uveden způsob financování této organizace po jejím převodu na státní příspěvk
V poslední větě odstavce 1) je uvedeno, že za předpokladu průměrného ročního šestiprocentního nárůstu daň
Olomoucký kraj bude Olomoucký kraj v rámci podpory kultury poskytovat Muzeu umění Olomouc finančn
predikce MF je počítán pro rok 2007 nárůst ve výši 5,6 %)
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ORJ -13

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

1 351
0
0

0
20
90

0

0

0

0

334

334

1 532
334
2 200

2 200

100
1 532 100
334 100
100

7 038

10 200

798

0

7 836

125
100

10 200

108
100

1 780

5 000

0

5 290

97
144

300

14 710

949

0

0

347

0

0

0

2 427

25 000

192

0

500

22 607

27 182

13 814

65 192 242,7

74
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Malý program

20 tis.Kč
si bude případně nutné vyžádat v rámci správních
e předem odhadnout, v jaké výši bude tato částka
90 tis.Kč
80 tis.Kč

ad výkon státní památkové péče v kraji. V rámci
ou Koncepcí podpory památkové péče. Povinnost
ní § 1, odst. 3 a § 14, odst. 2 zákona č. 129/2000
sti lektorů a vypracování metodických metariálů.
ro akce v oblasti kultury a památkové péče zdroje
10 tis.Kč

rových řízeních).

bjektům - právnickým
334 tis.Kč
1 532 tis.Kč
334 tis.Kč

ého kraje" je také podpora významných subjektů,
m. Finanční prostředky jsou určeny na podporu
egionální činnosti z prostředků kraje je jednou z
z Programu podpory divadel a profesionálních
římou podporu divadel a filharmonie z krajských
edených položkách.

10 200 tis.Kč

koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných
o Vědecké knihovně Olomouc (krajská knihovna)
yla rozpočtována z prostředků kraje na plnění

nostem

5 000 tis.Kč
5 290 tis.Kč
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m osobám

14 710 tis.Kč

památky může obec nebo kraj na jeho žádost
řípad, příspěvek na zvýšené náklady spojené se
ho společenského uplatnění. Příspěvek může
prostředků náklady spojené se zachováním nebo
rních památek, které jsou realizovány každoročně
středků realizovány dva programy zaměřené na
i, tzv. velký program a program Obnovy staveb
m. Celková rozpočtovaná výše příspěvků pro oba
spěvky byly však čtyřnásobné.

m organizacím

500 tis.Kč

.9.2006 byl schválen materiál pod názvem „Ceny
aždoročně dle schválených pravidel udělovány od
a, filmu, rozhlasu, televize a literatury.
27 182 tis.Kč

25. 5. 2006 bylo schváleno uzavření „Základní
u V. a v odstavci 1) uvedené „Základní smlouvy“
jejím převodu na státní příspěvkovou organizaci.
ího šestiprocentního nárůstu daňových příjmů pro
Muzeu umění Olomouc finanční příspěvek (dle
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Odbor zdravotnictví
Správce:

vedoucí odboru
doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc., MBA

VÝDAJE
§

pol.

UZ

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

1

2

3

4

5

6

3513
3599
3599
5199
6172

5169
5166
5169
5169
5161

6172 5169
3541 5221
3541 5222
3541 5222
3541 5223

Nákup ostatních služeb
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Služby pošt
Nákup ostatních služeb
Financování protidrogové prevence
Neinvestiční dotace obecně prospěšným
společnostem
Neinvestiční dotace občanským sdružením
004 Neinvestiční dotace občanským sdružením
Neinvestiční dotace církvím a náboženským
společnostem

340
300
530
50
10
50

340
300
1 091
50
10
50

0

182

0
0

688
1 000

0

130

0
3599 5222
3544 5339

Neinvestiční dotace občanským sdružením
Neinvestiční příspěvky ostatním
příspěvkovým organizacím

Celkem

2 000
0

0

0

145

1 280

3 986

Komentář:
§ 3513, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
Dětská LSPP při Nemocnice Hranice a.s.
§ 3599, pol. 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
Služby pro výkon státní správy
§ 3599, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
1. Registr TBC, výkony kalmetizačních sester
2. Úhrada nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv
§ 5199, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
Náklady související s odvodním řízením.
§ 6172, pol. 5161 – Služby pošt
Poštovné, balné
§ 6172, pol. 5169 – Nákup ostatních služeb
Inzerce pro výběrová řízení
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Financování protidrogové prevence
§ 3541, pol. 5222 – Neinvestiční dotace občanským sdružením

Pro rok 2007 bude vyhlášen dotační program s opatřeními Primární prevence a Snižování rizik, léčba a n
souladu s Akčním plánem protidrogové politiky Olomouckého kraje. Dotační program bude určen pro všechn
které působí v oblasti protidrogové prevence v Olomouckém kraji, včetně příspěvkových organizací.

§ 3599, pol. 5222 – Neinvestiční dotace občanským sdružením

Zajištění semináře pro lékaře a zdravotnický personál "Pacient se zdravotním postižením u praktického nebo od

§ 3544, pol. 5339 – Neinvestiční příspěvky ostat. příspěv.org.
Program Zdraví 21 pro všechny ve 21. století (WHO)

Cíle programu Zdraví 21 i "Programu podpory zdraví Olomouckého kraje - Zdraví 21" budou v roce 2007
Olomouckém kraji ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Olomouci, který byl Ministestvem zdravotn
podílení se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví, jakož i k výchově, k podpoře a oc
zdraví
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ORJ -14

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

221
180
518
0
0
0

340
300
530
10
10
50

0

0

0
0

2 000

0

0

0

2 000

100
100
49
20
100
100

291

100

0

50

0

300

919

3 590

207
90,1

340 tis.Kč

300 tis.Kč

530 tis.Kč
450 tis.Kč
80 tis.Kč
10 tis.Kč

10 tis.Kč

50 tis.Kč
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2 000 tis.Kč

nce a Snižování rizik, léčba a následná péče v
program bude určen pro všechny tyty organizací,
pěvkových organizací.

50 tis.Kč

postižením u praktického nebo odborného lékaře"

300 tis.Kč

Zdraví 21" budou v roce 2007 realizovovány v
i, který byl Ministestvem zdravotnictví zřízen mj. k
ož i k výchově, k podpoře a ochraně veřejného
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Krajský živnostenský úřad
Správce:

vedoucí odboru
Bc. Ing. František Pivoda

VÝDAJE
§

pol.

UZ

1

2

3

6172 5166

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

4

5

6

Konzultační, poradenské a právní služby

Celkem

50

20

50

20

Komentář:
§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Jedná se o možné výdaje v souvislosti s poskytnutím právních expertiz či posudků. Převážně se bude jednat
bude nutné vyžádat v souvislosti s prováděním kontrolní činnosti a prováděním správního řízení v oblasti regu
oblasti cenové kontroly.
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ORJ -15

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

15

50

250

15

50 250,0

50 tis.Kč

sudků. Převážně se bude jednat o služby, které si
m správního řízení v oblasti regulace reklamy a v
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Útvar interního auditu
Správce:

vedoucí odboru
Ing. Jan Zahradníček

VÝDAJE
§

pol.

UZ

1

2

3

6172 5166

Název položky

Schválený
rozpočet 2006

Upravený
rozpočet k
30.9.2006

4

5

6

Konzultační, poradenské a právní služby

Celkem

50

50

50

50

Komentář:
§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Zajištění konzultační, poradenské a právní služby pro potřeby útvaru interního auditu. Lze rovněž využít pro
případně studií zpracovaných externími experty. Nejde o duplicitu činností s již existující právní a daňov
činností pro Olomoucký kraj či Krajský úřad Olomouckého kraje.
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ORJ - 16

v tis.Kč
Skutečnost k
30.9.2006

Návrh rozpočtu
2007

%

7

8

9=8/6

0

50

100

0

50 100,0

50 tis.Kč

ho auditu. Lze rovněž využít pro potřeby analýz,
s již existující právní a daňovou poradenskou
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