3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2008
a) Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje
Odbor (kancelář)

ORJ

1

2

schválený rozpočet
2007
3

upravený rozpočet k
30.9.2007
4

skutečnost k
30.9.2007
5

Zastupitelé
Kancelář hejtmana
Kancelář ředitele
Odbor majetkový a právní
Odbor správní a legislativní
Odbor informačních technologií
Odbor ekonomický

01
02
03
04
05
06
07

28 000
55 845
268 164
24 765
50
22 800
77 049

29 061
54 870
267 572
24 567
50
19 323
53 492

17 498
26 147
166 498
12 992
4
7 590
12 579

Odbor ekonomický - oddělení přípravy a realizace investic
Odbor strategického rozvoje kraje

77
8

600
69 307

600
66 180

8
35 437

45 000

45 000

23 356

2 000
34 877

2 000
34 961

775
10 644

19 500
7 000

19 500
7 000

7 349
851

59 343

59 280

50 779

7 200
33 000
3 000
2 000

7 200
33 000
3 000
2 000

7 038
31 820
1 710
0

4 250
641 630

11 296
629 585

3 271
454 801

12 000
286 868
328 422

12 000
286 818
328 422

4 357
206 220
244 152

z toho:

- Program obnovy venkova

Odbor strategického rozvoje kraje - OPOK
Odbor životního prostředí a zemědělství
z toho:

88xx
09

- příspěvek na hospodaření v lesích
- příspěvek na řešení mimořádných opatření

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
z toho:

Odbor sociálních věcí
Odbor dopravy a silničního hospodářství
z toho:

10

- soukromé školy
- finanční příspěvky v oblasti sportu
- příspěvky na informační technologie
- stipendijní řád Olomouckého kraje

- příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích
- dopravní obslužnost - autobusová
- dopravní obslužnost - drážní
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11
12

Strana 27 (celkem 168)

Odbor kultury a památkové péče
z toho:

Odbor zdravotnictví
z toho:

13

- příspěvky divadlům a filharmoniím
- neinvestiční dotace pro knihovny
- podpora kultury a památkové péče
- Muzeum umění

14

LSPP a záchytka

Odbor Krajský živnostenský úřad
Útvar interního auditu
Celkem
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15
16

65 192

65 192

35 387

2 200
10 200
25 000
27 182

2 200
10 200
25 000
27 182

2 200
7 871
4 325
20 386

13 136

12 952

10 020

9 886

9 886

7 200

50
50

50
50

0
0

1 367 108

1 331 081

844 430
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návrh rozpočtu na rok
2008
6

%
7=6/3

30 450
53 384
283 933
28 678
50
23 028
137 650

108,75
95,59
105,88
115,80
100,00
101,00
178,65

806
69 540

134,33
100,34

45 000

100,00

0
33 655

0,00
96,50

19 500
7 000

100,00
100,00

62 636

105,55

7 200
35 000
3 000
2 000

100,00
106,06
100,00
100,00

11 631
647 050

274
100,84

6 000
297 970
340 360

50,00
103,87
103,63
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72 944

111,89

2 200
10 200
32 500
27 182

100,00
100,00
130,00
100,00

13 672

104,08

9 886

100,00

50
50

100,00
100,00

1 469 207

107,47
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Zastupitelé
Ing. Luděk Niče
vedoucí kanceláře hejtmana

Správce:

§

položk
a

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

3

4

5

100

189

Ostatní osobní výdaje

3 970

3 970

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

9 000

9 000

1 360

1 360

470

470

6113 5019

Ostatní platy

6113 5021
6113 5023
6113 5031

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

6113 5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

6113 5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění
Ostatní povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

25

25

50

50

6113 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

50

20

6113 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

300

260

6113 5139

Nákup materiálu j.n.

500

451

6113 5142

Realizované kurzové ztráty

20

20

6113 5151

Studená voda

30

20

6113 5152

Teplo

120

120

6113 5154

Elektrická energie

200

200

6113 5156

Pohonné hmoty a maziva

300

250

6113 5161

Služby pošt

10

10

6113 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

500

400

6113 5163

Služby peněžních ústavů

100

100

6113 5164

Nájemné

180

100

6113 5166

Konzultační, poradenské a právní služby

500

950

6113 5167

Služby školení a vzdělávání

50

142

6113 5168

Služby zpracování dat

150

150

6113 5169

Nákup ostatních služeb

4 600

5 161

6113 5171

Opravy a udržování

450

200

6113 5172

Programové vybavení

100

100

6113 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

6113 5175

Pohoštění

6113 5176

Účastnické poplatky na konference

6113 5177

Nákup uměleckých předmětů

6113 5179

Ostatní nákupy

6113 5182

Poskytnuté zálohy vlastní pokladně

1 500
1 000
50
100
10
15

2 200
1 500
50
100
10
15

6113 5039
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70

70

Věcné dary

500

488

6113 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskových a
podobných organizací

400

700

6330 5342

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

185

185

6113 5361

Nákup kolků

10

10

6113 5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5

5

6113 5492

Dary obyvatelstvu

20

10

6113 5901

Nespecifikovaná rezerva

1 000

0

28 000

29 061

6113 5189

Ostatní poskytované zálohy a jistiny

6113 5194

Celkem

§ 6113, pol. 5019 - Ostatní platy
Refundace mezd členů Zastupitelstva Olomouckého kraje při účasti na jednáních (neuvolnění).

§ 6113, pol. 5021 - Ostatní osobní výdaje

Výdaje tvoří odměny členům Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje a Komisí Rady Olomouckého kraje
komisí a výborů v tom 10 předsedů).
V částce je nárokována také odměna členům Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ve výši 130.000,- Kč (9 č
nárok na odměnu ve výši 18.390,- Kč/člena).

V roce 2008 pokračuje činnost Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči, zvláštního orgánu kraje, kde jedno
RNDr. Ivan Kosatík, hejtman Olomouckého kraje, s účinností od 1. 6. 2006. Odměňování členů Poradního
rodinnou péči je vhodné finančně zajistit z rozpočtu kanceláře hejtmana, odkud jsou finančně zajištěny tak
zvláštní orgány kraje. Odměny, které vyplácí Olomoucký kraj členům komisí, výborů a zvláštních orgán
samostatné působnosti (v roce 2007 byla ZOK schválena odměna členům komisí, výborů a zvláštních orgá
Kč/člena, pro 5 členů PSNRP, kteří nejsou zaměstnanci Olomouckého kraje). Jedná se stejný princip jako
orgánů kraje, např. Bezpečnostní rada Olomouckého kraje. Pro rok 2008 navrhujeme přiřadit k položce 5021 i č
(8 členů a předseda Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči) pro zajištění odměn členům poradního sboru

§ 6113, pol. 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
z toho:

uvolnění zastupitelé: 5 395 tis.Kč (6 uvolněných)
(hejtman, 4 náměstci, člen rady)
neuvolnění zastupitelé: 3 805 tis.Kč (49)
(členové ZOK - předsedové výborů, komisí, členové výborů a komisí, členové ROK)

Počítáme s valorizací 3 %.
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§ 6113, pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
Dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6113, pol. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6113, pol. 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění

Dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstna
pracovním úraze nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6113, pol. 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Jedná se o refundace pojistného (při účasti členů na zasedáních ZOK,...).

§ 6113, pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

Na této položce jsou plánovány výdaje za nákup knih a mapových podkladů pro členy zastupitelstva. V
souvisejících se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje.

§ 6113, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení DHM do kanceláří uvolněných č
politických klubů, doplnění výbavy služebních vozidel zastupitelů, apod. V roce 2007 se z dané položky pořizo
předávané příspěvkových organizacím v rámci Dne Olomouckého kraje (cca 94 tis. Kč). Vzhledem k plánovan
Olomouckého kraje i v roce 2008 je třeba počítat znovu s tímto výdajem (nákup 3 PC sestav). Pro rok 2008 je
židlí v 10. NP (zasedací místnost Rady Olomouckého kraje) za cenu cca 65 tis. Kč.

§ 6113, pol. 5139 - Nákup materiálu j.n.

Prostředky rozpočtované na této položce jsou určeny pro úhradu výdajů za kancelářské potřeby členů zast
členů, vybavení klubů) - pera, zvýrazňovače, papír do tiskáren a kopírek, tonery, samolepící etikety, spotřební
potřeby pro vybavení kuchyněk členů vedení (přípravky, ubrousky,...), PF, tisk prvků grafického manuálu... Do
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 ploch
(13,2%) byla stanovena podle skutečnosti roku 2002-2006 a nákladů roku 2007 výše nákladů za vodné a stočné
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§ 6113, pol. 5152 - Teplo

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové ploch
(13,2%) byla stanovena podle skutečnosti roku 2002-2006 a nákladů roku 2007 výše nákladů za úhradu dálkov
energie i pro rok 2008.

§ 6113, pol. 5154 - Elektrická energie

Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové ploch
(13,2%) byla stanovena podle skutečnosti roku 2002-2006 a nákladů roku 2007 výše nákladů za elektrickou ene

§ 6113, pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva

Podle vývoje čerpání této výdajové položky v roce 2002-2006 a dle rozboru průměru měsíčně ujetých k
jednotlivých vozidel užívaných členy zastupitelstva za dosavadní období roku 2007 byla stanovena předpoklá
dané položky pro rok 2008

§ 6113, pol. 5161 - Služby pošt

Výše této položky je stanovena s přihlédnutím k nízkému čerpání v roce 2003-2007, kdy se na dané položce
především v souvislosti s mimořádným odesíláním materiálů členům Zastupitelstva Olomouckého kraje (při p
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 l
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
havarijní pojištění motorových vozidel zastupitelstva-Kooperativa Pojišťovna a.s. (včetně pojištění čelního skla
platební karty a poplatky za vyřízení víza při zahraničních cestách. Jedním z výdajů jsou i poplatky za ba
zahraničí v rámci různých zahraničních aktivit Olomouckého kraje - prezentace, účasti na konferencích...

§ 6113, pol. 5164 - Nájemné

Výdaje této položky tvoří v převážné většině úhrady pronájmu prostor pro jednání, konference, při zasedáních
sídlo kraje (výjezdní zasedání Rady Olomouckého kraje). Rovněž jsou na této položce plánovány výdaje za n
akce související se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje (oficiální návštěvy,..).

§ 6113, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost čerpání výdajů za služby tajemníků klubů. V roce
položce čerpáno za služby spojené s činností poslaneckých klubů (ODS, KDU-ČSL, ČSSD a KSČM). Čás
rozpočtu počítá s pokračováním smluv. Na této položce je plánován i výdaj 100 tis. Kč na zajištění veř
Olomouckého kraje“ externí firmou.
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§ 6113, pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání
Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení a semináře absolvované členy Zastupitelstva a
kraje.

§ 6113, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Zahrnuje výdaje za:
- ubytování oficiálních návštěv Olomouckého kraje (pozvaní hosté),
- 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 a tajemníka hejtmana),
- propagace webu kraje, aplikace loga, grafické práce
- vydání výroční zprávy za rok 2007,
- čištění a mytí vozidel využívaných a přidělených uvolněným členům zastupitelstva,
- úhradu poplatků za rozhlasové a televizní přijímače užívané v rámci kanceláří uvolněnými členy zastupitelstv
- úhrady dle smlouvy o zajištění zpravodajského servisu
- úhradu podílu za zajištění úklidu budovy (Jeremenkova 40 a) - podíl podlahové plochy zaujímané kancelářem
vedení a polit. klubů

Z této položky jsou hrazeny i fotopráce, kopírování materiálů pro orgány kraje (podklady pro jednání) a knihařs
materiálů ze zastupitelstva a rady do 12/2007 - předpoklad max. do 70 tis. Kč).
V rámci této položky je hrazen i poplatek za licenční smlouvu org. OSA (úhrada 2007 = 469 650 Kč).

"Dny Olomouckého kraje" - realizace proběhne na dvou místech a lze tedy očekávat větší rozpočet akce ve s
2007.

§ 6113, pol. 5171 - Opravy a udržování
Zahrnuje výdaje za servisní práce kopírek, opravy vozidel zastupitelů a opravy kávovarů.

§ 6113, pol. 5172 - Programové vybavení

Výdaje této položky jsou tvořeny nákupem SW pro potřeby uvolněných členů zastupitelstva a politických klubů.

§ 6113, pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Návrh rozpočtu této výdajové položky zpracovaný personálním oddělením KŘ vychází z předpokladu
paušálních plateb i v roce 2008. Mimo úhradu „paušálů“ jsou na této položce čerpány výdaje za proplácen
nárokovaných prostřednictvím klasických cestovních příkazů. Do čerpání se navíc promítne účast volených
Open Days 2008 v Bruselu či na aktivitách Zastoupení.

§ 6113, pol. 5175 - Pohoštění
Struktura výdajů této položky:
Hejtman (režie ZOK-vyšší režie u sálu Hynaisova, ROK, výborů a vybraných komisí + režie vlastních
návštěv vč. zahraničních, tiskové konference, BROK, setkání starostů,...)
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Náměstci hejtmana (režie vybraných komisí + režie vlastních návštěv)
Člen rady (režie vybraných komisí + režie vlastních návštěv)

§ 6113, pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference

Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002-2007 při praktické nemožnosti stanove
položky pro rok 2008. Na položce jsou nárokovány i prostředky pro možnou úhradu konferenčních
Olomouckého kraje na zahraničních konferencích.

§ 6113, pol. 5177 - Nákup uměleckých předmětů
Výdaje na nákup uměleckých děl.

§ 6113, pol. 5182 - Poskytnuté zálohy vlastní pokladně
Požadavek vychází z praxe roku 2007 a uzavřené hmotné odpovědnosti.

§ 6113, pol. 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Požadavek vychází z výše skutečně čerpaných výdajů na této položce v průběhu roku 2007.

§ 6113, pol. 5194 - Věcné dary

Jedná se o nákup hodnotných dárkových předmětů typických pro Českou republiku a Olomoucký kraj (sklo, g
které budou použity jako dary pro oficiální zahraniční návštěvy Olomouckého kraje a jako dary pro význ
partnerských regionů.

§ 6113, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskových a podobných organizací

Do rozpočtu této položky byl zařazen plánovaný členský příspěvek v Asociaci krajů ČR (v roce 2002-2004 byl
Kč, ale v roce 2005 i 2006 už 400 tis. Kč). V roce 2006 bylo dalším výdajem 200 tis. Kč za přípravu plán.
(ROPy). V roce 2007 byly kraje požádány o úhradu částky 300 tis. Kč na přípravu předsednictví ČR v EU
předpokládat, že tato částka bude mimo příspěvek požadována i v roce 2008.

§ 6330, pol. 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

Dle Kolektivní smlouvy je na rok 2007 sjednaný převod do sociálního fondu ve výši 3,5 %. Na rok 2008 je přídě
výši 3,5%.

§ 6113, pol. 5361 - Nákup kolků
Dle skutečného čerpání v letech 2003-2006 jsou naplánovány výdaje za nákup kolků pro potřeby vedení kraje.

§ 6113, pol. 5492 - Dary obyvatelstvu

Na základě skutečnosti roku 2003-2006 navrhujeme rozpočtovat tuto položku pouze pro možnost poskytn
prvnímu narozenému občánku kraje v r.2008.

§ 6113, pol. 5901 - Nespecifikovaná rezerva
Nespecifikovaná rezerva je určena na rozpočtově nezajištěné výdaje.
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ORJ - 01

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

%
9=8/5

122

300 300,00

0

4 400 110,83

5 906

9 200 102,22

896

1 400 102,94

310

490 104,26

16

25 100,00

19

50 100,00

10

50 100,00

216

300 100,00

350

500 100,00

9

20 100,00

13

30 100,00

75

130 108,33

27

200 100,00

186

300 100,00

0

10 100,00

224

400

80,00

45

100 100,00

94

150

83,33

374

600 120,00

130

100 200,00

50
4 768
33
9
1 286
1 004
2
0
0
0

0

0,00

5 800 126,09
250

55,56

100 100,00
1 500
1 500
50
100
0
20

100,00
150,00
100,00
100,00
0,00
133,33
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122

70 100,00

371

500 100,00

700

700 175,00

120

190 102,70

1

5

0

0

10

10

50,00

0

900

90,00

17 498

50,00

30 450 108,75

300 tis.Kč

neuvolnění).

4 400 tis.Kč

í Rady Olomouckého kraje (občané 210 členů

aje ve výši 130.000,- Kč (9 členů – z toho 7 má

ního orgánu kraje, kde jednotlivé členy jmenoval
měňování členů Poradního sboru pro náhradní
jsou finančně zajištěny také komise, výbory a
výborů a zvláštních orgánů jsou výdajem v
sí, výborů a zvláštních orgánů ve výši 18.390,edná se stejný princip jako u jiných zvláštních
me přiřadit k položce 5021 i částku 178.000,- Kč
měn členům poradního sboru.

9 200 tis.Kč

členové ROK)
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k na státní politiku
1 400 tis.Kč

ějších předpisů.

490 tis.Kč

ředpisů.

25 tis.Kč

štění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při

50 tis.Kč

50 tis.Kč
pro členy zastupitelstva. Včetně nákupu knih

300 tis.Kč

M do kanceláří uvolněných členů zastupitelstva,
07 se z dané položky pořizovaly i 3 sestavy PC
s. Kč). Vzhledem k plánovanému pořádání Dne
PC sestav). Pro rok 2008 je plánována obměna

500 tis.Kč

celářské potřeby členů zastupitelstva (vč. uvol.
amolepící etikety, spotřební materiál do vazačů,
ků grafického manuálu... Do této položky patří i

20 tis.Kč

st členů zastupitelstva.

30 tis.Kč

ckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK
e nákladů za vodné a stočné i pro rok 2008.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12.2007
6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 36 (celkem 168)

130 tis.Kč

ckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK
še nákladů za úhradu dálkové dodávané tepelné

200 tis.Kč

ckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK
e nákladů za elektrickou energii i pro rok 2008.

300 tis.Kč

průměru měsíčně ujetých kilometrů a spotřeb
07 byla stanovena předpokládaná výše čerpání

10 tis.Kč

07, kdy se na dané položce čerpaly prostředky
va Olomouckého kraje (při předání poště mimo

400 tis.Kč

a poslanecké kluby (pevné linky) a dále provoz

100 tis.Kč

ři zahraničních pracovních cestách, výdaje za
včetně pojištění čelního skla), roční poplatky za
ýdajů jsou i poplatky za bankovní převody do
asti na konferencích...

150 tis.Kč

, konference, při zasedáních či setkáních mimo
ložce plánovány výdaje za nájemné prostor pro
).

600 tis.Kč

užby tajemníků klubů. V roce 2006 bylo na této
ČSL, ČSSD a KSČM). Částka požadovaná do
100 tis. Kč na zajištění veřejné zakázky „Dny

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12.2007
6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 37 (celkem 168)

100 tis.Kč

ované členy Zastupitelstva a Rady Olomouckého

5 800 tis.Kč

semných materiálů,
štěv kraje,

na),

a,
olněnými členy zastupitelstva,

ochy zaujímané kancelářemi uvolněných členů

klady pro jednání) a knihařské práce (archivace

07 = 469 650 Kč).

vat větší rozpočet akce ve srovnání s ročníkem

250 tis.Kč

100 tis.Kč

pitelstva a politických klubů.

1 500 tis.Kč

Ř vychází z předpokladu existence systému
erpány výdaje za proplácení cestovních výdajů
víc promítne účast volených zástupců kraje na

1 500 tis.Kč
+ režie vlastních
1 000 tis.Kč
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400 tis.Kč
100 tis.Kč

50 tis.Kč

aktické nemožnosti stanovení přesné výše této
nou úhradu konferenčních poplatků zástupců

100 tis.Kč

20 tis.Kč

70 tis.Kč

500 tis.Kč

ku a Olomoucký kraj (sklo, grafické listy apod.),
kraje a jako dary pro významné představitele

ých organizací

700 tis.Kč

ů ČR (v roce 2002-2004 byla jeho výše 250 tis.
00 tis. Kč za přípravu plán. období 2007-2013
ravu předsednictví ČR v EU v roce 2009. Lze

190 tis.Kč
3,5 %. Na rok 2008 je příděl navržen rovněž ve

5 tis.Kč

ů pro potřeby vedení kraje.

10 tis.Kč

pouze pro možnost poskytnutí finančního daru

900 tis.Kč
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Kancelář hejtmana
Ing. Luděk Niče
vedoucí kanceláře

Správce:

§

položk
a

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

03

4

5

6172 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

91

40

6172 5139

506 Nákup materiálu

1 000

1 000

6172 5139

507 Nákup materiálu

1 500

1 500

6172 5166
6172 5168

Konzultační, poradenské a právní služby
Služby zpracování dat

100
300

100
300

6172 5169

Nákup ostatních služeb

300

200

6172 5169

508 Nákup ostatních služeb

6 000

6 000

0

0

6172 5901

Nespecifikované rezervy

2143 5139

500 Nákup materiálu

400

400

2143 5166

500 Konzultační, poradenské a právní služby

175

195

2143 5169

500 Nákup ostatních služeb

2 465

3 289

2143 5169

Nákup ostatních služeb

2 500

500

15

15

459

459

200

200

3 150

3 150

300

300

0

0

1 400

1 400

350

350

2143 5175
2143 5212
2143 5222
2143 5229
2143 5323
2143 5229

500 Pohoštění
Neinvestiční transfery nefinančním
505
podnikatelským subjektům -fyzickým osobám
503 Neinvestiční transfery občanským sdružením
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
504
organizacím
500 Neinvestiční transfery krajům
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým
504
organizacím

2144 5169

Nákup ostatních služeb

2144 5321

501 Neinvestiční transfery obcím

2144 5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

100

100

5272 5168

Služby zpracování dat

250

250

5273 5134

Prádlo, oděv a obuv

50

50

5273 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

5

5

5273 5137
5273 5139
5273 5164
5273 5169
5273 5901

40
40
20
20
Nákup materiálu
20
20
Nájemné
10
10
Nákup ostatních služeb
Financování základních složek IZS - rezerva hejtmana na krizové řízení
10 000
7 260
09 Nespecifikované rezervy
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
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5273 5139

09 Nákup materiálu

5273 5164

09 Nájemné

5273 5169

09 Nákup ostatních služeb

5273 5321

09 Neinvestiční transfery obcím

5274 5321

09 Neinvestiční transfery obcím

5511 5311

09 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu

0
0
0
0
0
0

10 000
9 763
Dotace na jednotky sborů dobrovolnýc hasičů - z rozpočtu kraje
3 000
2 425
08 Neinvestiční transfery obcím
0
575
08 Investiční transfery obcím

5512 5321
5512 6341

3 000

3 000

§

položk
a

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

03

4

5

5512 5321

301
50
132
260
260
1 500

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů - ze státního rozpočtu
3 779
3 779
07 Neinvestiční transfery obcím
3 779
Nákup ostatních služeb

3 779
100
3 650

100
3 650

Převody vlastním fondům hospodářské
(podnikatelské) činnosti

6 000

6 000

3636 6341

Investiční transfery obcím

5 116

2 810

3636 6341

806 Investiční transfery obcím

0

2 305

3 000

3 570

55 845

54 870

5529 5169
3341 5169

Nákup ostatních služeb

3341 5169

Nákup ostatních služeb

3349 5341

6409 5169

Nákup ostatních služeb

Celkem

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro činnost oddělení vnějších vztahů a cestovního ruchu - zhot
prezentačních panelů určených na propagační akce.

§ 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu
Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny především pro činnost oddělení vnějších vztahů
kanceláře hejtmana.
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1. UZ 506
Realizace ediční řady informačních a propagačních materiálů Olomouckého kraje s logem (doplnění ediční
řady o další prvky, reedice již existujících prvků včetně aktualizace...)
2. UZ 507
Nákup předmětů, které budou součástí ediční řady propagačních materiálů s využitím loga kraje.

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

Nákup služeb spojených s realizací veřejných zakázek (tisk a distribuce periodika Olomoucký kraj, a výběrové ř
kraje - televize).

§ 6172, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Nákup služeb spojených se zpracovním dat souvisejících se správou webu Olomouckého kraje a dále náku
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 popřípad
KÚOK;
- za informační aktivity ve vztahu k EU zajišťované KÚOK;
- za zhotovení fotografií z akcí kraje (prezentační akce,..);
- 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 znaku a loga 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 (5.500.0
Kč jako rezerva pro výdaje spojené s činností zastoupení, které nejsou kryty mandátní smlouvou.

§ 6172, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy
Nespecifikovaná rezerva je určena na rozpočtově nezajištěné výdaje.

§ 2143, pol. 5139 - Nákup materiálu

Dotisk stávajících propagačních materiálů (Image materiál Jeseníky – Horský ráj v létě i zimě a Střední Mora
dokořán, Na kole Olomouckým krajem – Jeseníky a Střední Morava, letáky tur. atraktivit kraje v NJ,AJ,FJ.
využívány i k propagaci kraje při významných akcích a oficiálních návštěvách kraje.

Navýšení položky 5139 je způsobeno nutností zajistit hned počátkem roku dotisk propagačních materiálů na v
2008 z důvodu, že navazující projekt „Tvorba nových produktů cestovního ruchu, produktových balíčků a kom
podporu návštěvnosti kraje“ připravovaný k podání žádosti do ROP, může zahájit (pokud bude úspěšný) nejdřív
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Navýšení položky 5139 je způsobeno nutností zajistit hned počátkem roku dotisk propagačních materiálů na v
2008 z důvodu, že navazující projekt „Tvorba nových produktů cestovního ruchu, produktových balíčků a kom
podporu návštěvnosti kraje“ připravovaný k podání žádosti do ROP, může zahájit (pokud bude úspěšný) nejdřív

V této položce je zahrnuta i částka na nákup drobného materiálu (drobný mobiliář na dovybavení stánku na vý
ruchu) a na propagační předměty pro prezentaci kraje na veletrzích cestovního ruchu (nárokováno ve vazbě n
plán Marketingové studie OK – dok. studie 09/07).

§ 2143, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Zahrnuje výdaje na tyto činnosti: UZ 500
1. Prezentace OK v publikacích, časopisech, médiích
2. Výstavy domácí i zahraniční (zabezpečení účasti a prezentace OK)
(Návrh účasti OK na veletrzích v r. 2008 byl schválen v Komisi pro rozvoj cestovního ruchu 6.9.2007 a následn
ROK
dne 4. 10. 2007)
3. Zhotovení nových propagačních materiálů OK
(Zhotovení
100 důvodů
proč(podíl
navštívit
… v NJ a AJ) aktivitách – např. prezentace, press
4. Společnémutace
projektykatalogu
s CzechTourism
Praha
na marketingových
tripy, fam tripy…). Pokračování společné aktivity z let 2005 - 2007.
5. Zpracování metodické příručky doporučení používání log OK a regionů na materiálech CR
veřejnoprávních a soukromých subjektů a metodické doporučení používání log regionů jako ikony
prolinkového odkazu na www stránkách měst a obcí OK na stránky www.ok-tourism.cz (nárokováno ve
vazbě na Akční plán Marketingové studie OK – dok. studie 09/07).
6. Zajištění provozu Turistického informačního portálu Olomouckého kraje (provozní a obsahový servis).
Stanovené náklady vychází ze schválené „Studie potřeb“ a z následné nabídky dodavatele díla – č.
UR/53/46/2007. Z této částky je určeno 400 tis. Kč na sdružení cestovního ruchu (J-SCR:200 tis. Kč a SMSCR: 200 tis. Kč), která budou provádět obsahovou správu portálu a 300 tis. Kč na technickou správu
portálu – dodavatel této činnosti bude určen do konce roku 2007.
7. INFOBUS 2008 - prezentace a propagace atraktivit cestovního ruchu OK a turistických regionů Jeseníky
a Střední Morava formou marketingové kampaně (jaro 2008) v 10-ti městech Olomouckého kraje a dalších
cca 10-ti vybraných městech. Jedná se o zabezpečení návaznosti marketingové kampaně z projektu
„Marketing cestovního ruchu v Olomouckém kraji“ (09/2006 – 09/2007).Nutno zajistit z rozpočtu kraje z
důvodu, že navazující projekt „Tvorba nových produktů cestovního ruchu, produktových balíčků a
komunikační aktivity na odporu návštěvnosti kraje“ připravovaný k podání žádosti do ROP, může zahájit
(pokud bude úspěšný) nejdříve v I-II/IV. 2008 (nárokováno ve vazbě na Akční plán Marketingové studie OK dokončení studie 09/07).

§ 2143, pol. 5175 - Pohoštění

Nákup pohoštění pro pracovní partnery při jednáních v expozici Olomouckého kraje v době konání veletrhů a
ruchu.

§ 2143, pol. 5212 - Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům -fyzickým
osobám

Uzavřená smlouva o spolupráci na projektu „Marketingová podpora Olomouc region Card na období 2
Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc stanovuje výši finančního příspěvku na léta 2007 UR/42/22/2006 a č. UZ/13/11/2006).
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§ 2143, pol. 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením

Podpora údržby a obnovy značení turistických, cykloturistických a lyžařských tras na území Olomouckého kraje
bude uvolněna Klubu českých turistů na základě Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomou

§ 2143, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím

Členský příspěvek sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na rok 2008. Schváleno usnesením ROK
usnesením ZOK č. UZ/11/38/2006 v rámci zprávy „Přistoupení Olomouckého kraje do zájmového sdružen
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu“. Vazba na „Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního
Olomouckém kraji“ (schváleno usnesením ROK č. UR/25/76/2005 a usnesením ZOK č.UZ/7/56/2005).

§ 2143, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím

Členský příspěvek sdružení Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu na rok 2008. Schváleno u
UR/37/45/2006 a usnesením ZOK č. UZ/11/39/2006 v rámci zprávy „Založení zájmového sdružení právnick
cestovního ruchu Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu“. Vazba na „Projekt organizace cestovního
managementu) v Olomouckém kraji“ (č. UR/25/76/2005 a č. UZ/7/56/2005).

§ 2143, pol. 5323 - Neinvestiční transfery krajům

Společná tvorba propagačních materiálů se sousedními kraji. Pokračování spolupráce mezi moravskými kra
JMK) z let 2005, 2006 a 2007.

§ 2144, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky související s činností oddělení vnějších vztahů. Jedná se o pro
spolupráce se zahraničními regiony vč. zajišťování prezentací Olomouckého kraje v zahraničí v rámci u
spolupráci atd. Dále jsou na položce rozpočtovány prostředky na Letní školu AER a členský příspěvek AER.

§ 2144, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím

Z této položky bude hrazen příspěvek statutárnímu městu Olomouc na rok 2008 v rámci smlouvy na pro
uzavřené na období 2005-2008.

§ 2144, pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost poskytnutí příspěvku fyzickým osobám na zajiš
aktivit kraje (dle zkušenosti čerpání v roce 2006 - v souvislosti s reprezentací Olomouckého kraje v Youth Team
akcích partnerských regionů)

§ 5272, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Aktualizace Krizového plánu Olomouckého kraje, Havarijního plánu Olomouckého kraje v souladu se zákonem
integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, a Povodňového plánu Olomouckého
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů.
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§ 5273, pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv
Pořízení vybavení pro potřebu Krizového štábu Olomouckého kraje, Povodňové komise Olomouckého kraje a
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 krizov
podklady Olomouckého kraje atd.

§ 5273, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Dovybavení stalého pracoviště krizového štábu; pracoviště krizového řízení dle požadavků Ministerstva vnitra Č

§ 5273, pol. 5139 - Nákup materiálu

Dovybavení stalého pracoviště krizového štábu, pracoviště krizového řízení dle požadavků Ministerstva vnitra Č

§ 5273, pol. 5164 - Nájemné

Položka je určena pro potřeby cvičení Krizového štábu Olomouckého kraje a cvičení základních a ostatních sl
záchranného systému, které probíhá minimálně 2x ročně.

§ 5273, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Metodické vedení tajemníků bezpečnostních rad určených obcí (obcí s rozšířenou působností).

Financování základních složek IZS - rezerva hejtmana na krizové řízení

§ 5273, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy

Rezerva Olomouckého kraje pro případ řešení krizové situace nebo mimořádné události. Jedná se o vyč
finanční prostředky Olomouckého kraje, které jsou určeny především přímému řešení krizových situací a mimo
průběhu roku jsou z rezervy hejtmana uvolňovány finanční prostředky pro potřeby základních a ostatních sl
záchranného systému Olomouckého kraje. Kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požá
hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb. Tato rezerva je v průběhu roku se souhla
Olomouckého kraje uvolňována na činnost základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému
V případě potřeby a v souladu s § 27 zákona č. 133/1988 Sb., o požární ochraně je uvolněna ve pr
záchrannému sboru na financování jeho potřeb.

Dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů - z rozpočtu kraje

§ 5512, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím

Kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá obcím na financování po
sborů dobrovolných hasičů obcí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

§ 5529, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Jedná se o položku, na které jsou finanční prostředky určené k zajištění cvičení základních složek IZS dle záko
o IZS. (v roce 2007 byla na cvičení složek IZS vyčleněna částka 200 tis. Kč – cvičení v Čechách pod Kos
12.10.2007).
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§ 3341, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Výdaje na podporu televizního vysílání v Olomouckém kraji (letos TV Morava a ZZIP)

§
3349, pol.
5341 - Olomoucký
Převody vlastním
fondůmsmlouvou
hospodářské
(podnikatelské)
činnosti
Vydávání
měsíčníku
kraj je vyřešeno
s firmou
Strategic Consulting
s.r.o.. Dle této sm
dodatku smlouvy je za každé realizované číslo hrazena částka 332 922 Kč vč. DPH

Distribuce periodika řešena smlouvou s firmou Mediaservis s.r.o. Dle této smlouvy je za každé realizované č
140 133,30 Kč vč. DPH
Cena 1 čísla periodika při tisku a distribuci 255.998 ks (332 922 ,- Kč + 140 133,30,- Kč) = 473.055,30 Kč.
Odhadované náklady na tisk a distribuci 12 vydání v roce 2008 činí cca 5 676 663,60 Kč. K této sumě je třeb
vedení zvláštního účtu pro hospodářskou činnost a ponechat rezervu pro tisk případných příloh vkládanýc
základě rozhodnutí redakční rady.

§ 6409, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Na této položce jsou vyčleněny prostředky pro úhrady smluvní částky pro rok 2008 za propagaci akcí kraje - s
s.r.o.
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ORJ - 02

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

%
9=8/5

7

100 109,89

56

1 000 100,00

304

1 500 100,00

50
43

200 200,00
200 66,67

46

300 100,00

4 125

6 000 100,00

0
40
20
1 356
0
7
459
0
3 150
0
0

100
1 090 272,50
0

0,00

6 760 274,24
0

0,00

15 100,00
304

66,23

200 100,00
2 000

63,49

300 100,00
1 500

792

1 400 100,00

350

350 100,00

44

100 100,00

0

250 100,00

20

50 100,00

1

5 100,00

1
9
0
2

40
20
20
10

100,00
100,00
100,00
100,00

rizové řízení
0

10 000 100,00
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289
49
162
0
260
1 500
2 260

0
0
0
0
0
0
100,00

10 000
1 753
0

1 753

6 000 200,00
0
200,00

6 000

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

%
9=8/5

ho rozpočtu
2 265
2 265

0
0

32
1 275

0,00
0,00

100 100,00
0
0,00
3 900

4 171

6 000

0

0

1 129

0

2 380
26 147

100,00
0,00

3 570 119,00
53 384

95,59

100 tis.Kč

hů a cestovního ruchu - zhotovení a aktualizace

2 500 tis.Kč

t oddělení vnějších vztahů a oddělení tiskové
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1 000 tis.Kč
s logem (doplnění ediční

1 500 tis.Kč

ím loga kraje.

200 tis.Kč

Olomoucký kraj, a výběrové řízení na medializaci

200 tis.Kč

mouckého kraje a dále nákup služeb spojený s

300 tis.Kč

..pro činnost KH a popřípadě i dalších odborů

oložek jinak řazených do 5139);

6 000 tis.Kč

ého kraje v Bruselu (5.500.000,-Kč) + 500.000,átní smlouvou.

100 tis.Kč

1 090 tis.Kč

v létě i zimě a Střední Morava – Srdce a brány
atraktivit kraje v NJ,AJ,FJ. Tyto materiály jsou

propagačních materiálů na veletrhy a výstavy r.
produktových balíčků a komunikační aktivity na
pokud bude úspěšný) nejdříve v I-II/IV. 2008.
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na dovybavení stánku na výstavách cestovního
chu (nárokováno ve vazbě na zpracovaný Akční

6 760 tis.Kč
300 tis.Kč

1 390 tis.Kč
ho ruchu 6.9.2007 a následně bude projednán
v
200 tis.Kč

např. prezentace, press
150 tis.Kč

nů na materiálech CR
log regionů jako ikony
urism.cz (nárokováno ve

ozní a obsahový servis).
dky dodavatele díla – č.
(J-SCR:200 tis. Kč a SMKč na technickou správu

20 tis.Kč

700 tis.Kč

stických regionů Jeseníky
mouckého kraje a dalších
ové kampaně z projektu
ajistit z rozpočtu kraje z
produktových balíčků a
ti do ROP, může zahájit
Marketingové studie OK 4 000 tis.Kč

15 tis.Kč

aje v době konání veletrhů a výstav cestovního

subjektům -fyzickým
304 tis.Kč
region Card na období 2007 – 2010“ mezi
příspěvku na léta 2007 - 2010 (schváleno č.
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200 tis.Kč

na území Olomouckého kraje. Finanční podpora
říspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.

ím

2 000 tis.Kč

Schváleno usnesením ROK č. UR/37/44/2006 a
raje do zájmového sdružení právnických osob
vního ruchu (destinačního managementu) v
OK č.UZ/7/56/2005).

ím

1 500 tis.Kč

na rok 2008. Schváleno usnesením ROK č.
ájmového sdružení právnických osob v oblasti
ekt organizace cestovního ruchu (destinačního

300 tis.Kč

práce mezi moravskými kraji (OK, ZK, MSK a

1 400 tis.Kč

ších vztahů. Jedná se o prostředky na podporu
raje v zahraničí v rámci uzavřených smluv o
členský příspěvek AER.

350 tis.Kč

08 v rámci smlouvy na projekt Europe Direct

100 tis.Kč

u fyzickým osobám na zajišťování zahraničních
mouckého kraje v Youth Teamu AER a účastí na

250 tis.Kč

kraje v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o
vého plánu Olomouckého kraje v souladu se
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50 tis.Kč

omise Olomouckého kraje a členy Bezpečnostní

5 tis.Kč

é řízení obcí v oblasti krizového řízení, mapové

40 tis.Kč

adavků Ministerstva vnitra ČR.

20 tis.Kč

adavků Ministerstva vnitra ČR.

20 tis.Kč

ení základních a ostatních složek integrovaného

10 tis.Kč

působností).

10 000 tis.Kč

é události. Jedná se o vyčleněné mimořádné
ení krizových situací a mimořádných událostí. V
by základních a ostatních složek integrovaného
zemí kraje jednotkami požární ochrany přispívá
je v průběhu roku se souhlasem Zastupitelstva
ného záchranného systému Olomouckého kraje.
ochraně je uvolněna ve prospěch hasičského

6 000 tis.Kč

pívá obcím na financování potřeb jejich jednotek
znění pozdějších předpisů.

100 tis.Kč

kladních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.,
cvičení v Čechách pod Kosířem v termínu 10.-

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12.2007
6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 45 (celkem 168)

3 900 tis.Kč

P)

ké) činnosti
000 tis.Kč
onsulting
s.r.o.. Dle této smlouvy a6 následného

vy je za každé realizované číslo hrazena částka

- Kč) = 473.055,30 Kč.
3,60 Kč. K této sumě je třeba přičíst náklady na
případných příloh vkládaných do měsíčníku na

3 570 tis.Kč

8 za propagaci akcí kraje - smlouva s TK PLUS
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Kancelář ředitele
Mgr. Lenka Doleželová
vedoucí kanceláře

Správce:

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

3

4

5

6172

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

6172

5021

Ostatní osobní výdaje

6172

5024

6172

5029

6172

5031

6172

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

6172

5038

6172

5039

Povinné pojistné na úrazové pojištění
Ostatní povinné pojistné placené
změstnavatelem

6172

5134

Prádlo, oděv a obuv

6172

5136

6172

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

150 926

150 926

2 400

2 400

Odstupné

300

300

Ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a
příspěvek na stát

100

100

36 084

36 084

13 475

13 475

629

629

50

50

50

100

Knihy, učební pomůcky a tisk

600

600

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

500

500

6172

5139

Nákup materiálu j.n.

4 500

4 500

6172

5151

Studená voda

300

300

6172

5152

Teplo

1 800

1 800

6172

5153

Plyn

350

350

6172

5154

Elektrická energie

3 300

3 300

6172

5156

Pohonné hmoty a maziva

1 500

1 500

6172

5157

Teplá voda

100

100

6172

5159

Nákup ostatních paliv a energie

50

50

6172

5161

Služby pošt

1 900

1 900

6172

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

3 500

3 450

6172

5163

Služby peněžních ústavů

600

600

6172

5164

Nájemné

14 500

14 500

6172

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

250

250

6172

5167

Služby školení a vzdělávání

3 500

3 408

6172

5169

Nákup ostatních služeb

13 600

13 600

6172

5171

Opravy a udržování

2 200

2 200

6172

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

6172

5175

Pohoštění

6172

5176

Účastnické poplatky na konference

6172

5177

Nákup uměleckých předmětů

3 500
500
100
200

3 500
500
100
200
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6172

5182

Poskytnuté zálohy vlastní pokladně

6172

5189

Ostatní poskytované zálohy a jistiny

6172

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

6172

5194

Věcné dary

6330

5342

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

6172

5361

Nákup kolků

6172

5362

Platby daní a poplatků

6172

5901

Nespecifikovaná rezerva

Celkem

100
100

100
100

20

20

200

200

5 240

5 240

100

100

40

40

1 000

500

268 164

267 572

§ 6172, pol. 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Průměrný dekretový plat za měsíc srpen 2007 (srpen 2006 ve výši 21 159 Kč)
Zvýšení dekretového platu o 4 %
Celkem
Propočet platů pro 499 zaměstnanců (499 x 23 331,- Kč x 12 měsíců)
5 % čerpání řádné dovolené
3,5 % nemoc (odečíst)
13 % odměny
Celkem

§ 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 vyb
zdravotnických zařízeních, výběrová řízení na uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a zdravot
posuzování zdravotního stavu žadatelů o náhradní rodinnou péči, pojišťovnami a zdravotnickými zaříz
zdravotního stavu žadatelů o náhradní rodinnou péči, posuzování dětí k osvojení a pěstounské péči, vyh
projektů v rámci programů, kontrola vyúčtování projektů a dotací, posuzování správnosti poskytované zdravo
komise), kontrolní činnost kvality sociálních služeb (inspektoři kvality sociálních služeb).

§ 6172, pol. 5024 - Odstupné
Případné odstupné dle zákoníku práce

§ 6172, pol. 5029 - Ostatní platby za provedenou práci
Refundace jiným organizacím k úhradě ostatních plateb za provedenou práci a náhradu platu.
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§ 6172, pol. 5031 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
Dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

§ 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 - Povinné pojistné na úrazové pojištění

Dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstna
pracovním úraze nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6172, pol. 5039 - Ostatní povinné pojistné placené změstnavatelem
Zahrnuje refundace pojistného jiným organizacím.

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

Nákup ochranných pracovních pomůcek podle pracovněprávních předpisů a Vnitřního předpisu Krajského ú
kraje č. 7/2003 platného od 1. 4. 2003 - oděvy, obuv charakteru ochranných pracovních pomůcek pro za
životního prostředí a zemědělství, odboru dopravy a silničního hospodářství, kanceláře ředitele, odboru ekon
strategického rozvoje kraje.

§ 6172, pol. 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk

Nákup odborných publikaci, odborných knih, norem, odborných časopisů, jiných nosičů, dále veškeré předplat
časopisů.

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup a výměna opotřebovaného nefunkčního vybavení v kancelářích (výměna skartovaček, řezaček, nákup
nutná výměna za opotřebované, kancelářský nábytek - stoly, skříně, kontejnery, dále odpadkové koše, věšáky,

§ 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu j.n.

Z položky jsou hrazeny veškeré nákupy kancelářských potřeb, xerografický papír, tonery do kopírek, to
počítačům, veškerý elektromateriál, spotřební materiál pro vozidla Olomouckého kraje, hygienické a čisticí pro
KÚOK a budovu RAO.

§ 6172, pol. 5151 - Studená voda
Výdaje na úhradu vodného a stočného na základě uzavřených smluv.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12.2007
6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 40 (celkem 168)

§ 6172, pol. 5152 - Teplo
Výdaje za dodávky odběru tepla na základě uzavřených smluv.

§ 6172, pol. 5153 - Plyn
Výdaje na úhradu dodávky plynu na základě uzavřených smluv.

§ 6172, pol. 5154 - Elektrická energie
Výdaje na úhradu odběru elektrické energie na základě uzavřených smluv.

§ 6172, pol. 5156 - Pohonné hmoty a maziva
Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS.

§ 6172, pol. 5157 - Teplá voda
Výdaje na úhradu odebraných jednotek teplé vody na základě uzavřené smlouvy.

§ 6172, pol. 5159 - Nákup ostatních paliv a energie
Nafta do náhradního zdroje elektrické energie.

§ 6172, pol. 5161 - Služby pošt

Výdaje na úhradu poštovného a dalších služeb pošt včetně nákupu poštovních známek a pásek do frankovacíc

§ 6172, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Výdaje na úhradu služeb telefonních operátorů - pevné linky a mobilní telefony a dále výdaje na úhradu sítě inte

§ 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů

Pojištění motorových vozidel, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, cestovní pojištěn

§ 6172, pol. 5164 - Nájemné

Úhrada nájmu v budově RAO na základě uzavřené smlouvy, úhrada nájmu nebytových prostor (ukládání archi
pozemkové plochy - parkoviště, další pronájmy sálů, místností na zajištění školení, seminářů, metodické pomoc

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

Úhrada výdajů za poskytování poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, výdaje za úh
neopravitelnosti DHIM, revizní zprávy vyplývající z revizí technologických zařízení, ostatní konzultace a poraden
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§ 6172, pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání

Povinné vzdělávání zaměstnanců dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů (
průběžné vzdělávání, ZOZ). Další vzdělávání dle plánu vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Úhrada výdajů za nákup stravenek pro zaměstnance, úklid kanceláří, ostraha, závodní preventicní péče, poplat
přijímače, inzerce, mytí oken, čištění koberců, mytí garáží, čištění fontány, úklid prostor nad rámec uzavřených
kurýrní služba, stěhování, mytí žaluzií apod..

§ 6172, pol. 5171 - Opravy a udržování

Servis, pozáruční, záruční opravy, roční prohlídky vozidel, údržba komunikačního zařízení (telefonní ús
preventivní prohlídky, pravidelné údržby, servisní práce, ostatní opravy a údržba: opravy závor, garážových
strojů, opravy zámků, dveří, veškeré opravy a údržba na budovách KÚOK, na pronajatém objektu budovy RAO

§ 6172, pol. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Úhrada cestovní výdajů zaměstnancům.

§ 6172, pol. 5175 - Pohoštění
Položka zahrnuje nákup výrobků a služeb k pohoštění.

§ 6172, pol. 5176 - Účastnické poplatky na konference
Účastnické poplatky spojené s účastní zaměstnanců na konferencích a podobných akcích.

§ 6172, pol. 5182 - Poskytnuté zálohy vlastní pokladně
Zálohy poskytnuté hlavní pokladně.

§ 6172, pol. 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Vyplacené zálohy.

§ 6172, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Úhrady příspěvků za členství v Komoře auditorů.

§ 6172, pol. 5194 - Věcné dary

Nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru - květiny při životních jubilejích, smuteční věnce při úmrt
úmrtí, věcné dary za účelem zahraničních pracovních cest, apod.

§ 6330, pol. 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

Dle Kolektivní smlouvy je na rok 2007 sjednaný převod do sociálního fondu ve výši 3,5 %. Na rok 2008 je přídě
výši 3,5%.
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Dle Kolektivní smlouvy je na rok 2007 sjednaný převod do sociálního fondu ve výši 3,5 %. Na rok 2008 je přídě
výši 3,5%.

§ 6172, pol. 5361 - Nákup kolků
Položka zahrnuje nákup cenin - kolků pro potřeby odborů KÚOK.

§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků
Nákup dálničních známek pro vozidla KÚOK, poplatky za vklad práva do Katastru nemovitostí pro OMP.

§ 6172, pol. 5901 - Nespecifikovaná rezerva
Nespecifikovaná rezerva je určena na rozpočtově nezajištěné výdaje.
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ORJ - 03

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

92 896
454

%
9=8/5

159 964 105,99
1 800

75,00

0

300 100,00

0

100 100,00

24 225

41 591 115,26

8 386

14 397 106,84

451

672 106,84

0

50 100,00

30

50 100,00

130

600 100,00

466

750 150,00

3 160

4 500 100,00

165

300 100,00

1 120

1 900 105,56

175

350 100,00

1 387

3 550 107,58

847
43
0

1 400

93,33

100 100,00
20

40,00

1 578

1 900 100,00

1 870

3 200

91,43

293

500

83,33

10 862

15 500 106,90

206

300 120,00

2 024

3 000

85,71

8 552

13 300

97,79

1 062

2 900 131,82

2 243
233
75
0

3 500 100,00
500 100,00
100 100,00
0
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62
126
19
2

20
20

20,00
20,00

20 100,00
30

15,00

3 289

5 599 106,85

65

100 100,00

2

50 125,00

0

1 000 100,00

166 498

283 933 105,88

159 964 tis.Kč
22 434 Kč
897 Kč
23 331 Kč
139 706 tis.Kč
6 985 tis.Kč
-4 889 tis.Kč
18 162 tis.Kč
159 964 tis.Kč

1 800 tis.Kč

o návykových látkách ve vybraných lékárnách a
ími pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními,
ami a zdravotnickými zařízeními, posuzování
ení a pěstounské péči, vyhodnocení podaných
rávnosti poskytované zdravotní péče (znalecká
žeb).

300 tis.Kč

100 tis.Kč

radu platu.
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k na státní politiku
41 591 tis.Kč

ějších předpisů.

14 397 tis.Kč

ředpisů.

672 tis.Kč

štění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při

50 tis.Kč

50 tis.Kč

třního předpisu Krajského úřadu Olomouckého
pracovních pomůcek pro zaměstnance odboru
celáře ředitele, odboru ekonomického a odboru

600 tis.Kč

osičů, dále veškeré předplatné novin, tiskovin a

750 tis.Kč

kartovaček, řezaček, nákup kancelářských židlíle odpadkové koše, věšáky, telefonní přístroje).

4 500 tis.Kč

apír, tonery do kopírek, tonery do tiskáren k
kraje, hygienické a čisticí prostředky pro budovu

300 tis.Kč
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1 900 tis.Kč

350 tis.Kč

3 550 tis.Kč

1 400 tis.Kč

100 tis.Kč

20 tis.Kč

1 900 tis.Kč

mek a pásek do frankovacích strojů.

3 200 tis.Kč

ále výdaje na úhradu sítě internet.

500 tis.Kč

em vozidla, cestovní pojištění zaměstnanců.

15 500 tis.Kč

vých prostor (ukládání archiválií), úhrada nájmu
seminářů, metodické pomoci atd.

300 tis.Kč

požární ochrany, výdaje za úhradu posudků
ostatní konzultace a poradenství.
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3 000 tis.Kč

o změně některých zákonů (vstupní vzdělávání,
ajského úřadu.

13 300 tis.Kč

odní preventicní péče, poplatky za televizní
ostor nad rámec uzavřených úklidových smluv,

2 900 tis.Kč

ního zařízení (telefonní ústředna), pravidelné
a: opravy závor, garážových vrat, frankovacích
ajatém objektu budovy RAO apod.

3 500 tis.Kč

500 tis.Kč

100 tis.Kč

20 tis.Kč

20 tis.Kč

20 tis.Kč

30 tis.Kč

ích, smuteční věnce při úmrtí, květinové dary při

5 599 tis.Kč
3,5 %. Na rok 2008 je příděl navržen rovněž ve
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100 tis.Kč

50 tis.Kč

nemovitostí pro OMP.

1 000 tis.Kč
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Odbor majetkový a právní
Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

3

4

5

6172

5163

Služby peněžních ústavů

6172

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

6172

5169

6172

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

21 400

21 400

1 830

2 030

Nákup ostatních služeb

25

45

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

10

10

6172

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

0

2

6172

5901

Nespecifikované rezervy

500

80

6172

6130

Pozemky

1 000

1 000

24 765

24 567

Celkem

§ 6172, pol. 5163 - Služby peněžních ústavů

Výše výdajů je navrhována v souladu s Pojistnou smlouvou č. 772009814, ve zněních dodatků, uzavřeno
pojišťovnou, a.s. na úhradu pojištění majetku Olomouckého kraje.

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

Tyto výdaje v majetkoprávních a jiných záležitostech pro Olomoucký kraj a Krajský úřad Olomouckého kraje
základě uzavřené smlouvy s AK Ritter-Šťastný, výdaje na vyhotovení znaleckých posudků a výdaje
geometrických plánů.
Podstatnou část těchto výdajů představují výdaje na vyhotovování GP v souvislosti s převody silničních pozem
a obcemi OK a náklady na vyhotovení znaleckých posudků pro výkupy silničních pozemků.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Tyto výdaje zahrnují zejména výdaje na pořízení kopií geometrických plánů, fotodokumentace, uveřejnění inf
zakázkách na centrální adrese, inzerci záměrů Olomouckého kraje v tisku, popřípadě další služby.

§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Tato položka je nově zřízena pro úhradu poplatků v souvislosti s pořizováním nemovitého majetku.

§ 6172, pol. 6130 - Pozemky
Tyto výdaje budou použity zejména na odkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví fyzických osob
(předpokládá se, že výdaje budou v roce 2008 refundovány ze státního rozpočtu.)
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ORJ - 04

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

10 688

%
9=8/5

20 620

96,36

1 440

2 030 110,93

18

25 100,00

0

0

1

3

0

0

845

6 000 600,00

12 992

28 678 115,80

20 620 tis.Kč

e zněních dodatků, uzavřenou s Kooperativou,

2 030 tis.Kč

ký úřad Olomouckého kraje zahrnují, výdaje na
aleckých posudků a výdaje na vyhotovování

ti s převody silničních pozemků mezi OK, městy
ozemků.

25 tis.Kč

dokumentace, uveřejnění informací o veřejných
dě další služby.

3 tis.Kč

ovitého majetku.

6 000 tis.Kč

y z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje.
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Odbor správní a legislativní
Mgr. Marie Mazánková
vedoucí odboru

Správce:

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

3

4

5

6172

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

20

20

6172

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

30

30

50

50

Celkem

§ 6172, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Výdaje související s právním poradenstvím

§ 6172, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Výdaje za soudní poplatky.
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ORJ - 05

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

%
9=8/5
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Odbor informačních technologií
Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

3

4

5

6172

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

6172

5139

6172

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

3 400

3 423

Nákup materiálu

500

500

5164

Nájemné

500

500

6172

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

400

400

6172

5168

Služby zpracování dat

3 100

3 100

6172

5169

Nákup ostatních služeb

7 400

6 800

6172

5171

Opravy a udržování

3 400

4 000

6172

5172

Programové vybavení

4 100

600

22 800

19 323

Celkem

§ 6172, pol. 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Nákup majetku - čtečky, čtečky s pamětí, čipové karty, cyklická obměna pracovních stanic a monitorů, noteboo

§ 6172, pol. 5139 - Nákup materiálu

Nákup materiáu - např. kabely, redukce, zálohovací média, magnetické pásky sloužítí k zálohování dat a další m

§ 6172, pol. 5164 - Nájemné

Nájemné multifunkčních zařízení - jedná se o 34 kusů (multifunkční zařízení je tiskárna kombinovaná s kopírkou
skenerem a faxem), nájemné optických tras, které propojují sídlo kraje a složky integrovaného záchranného sy

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

Konzultační služby softwarových firem, služby pro odborné a partnerské prezentace, aktualizace a audit bezpe

§ 6172, pol. 5168 - Služby zpracování dat

GEODIS - transformace ortofotomapy pro potřeby krizového řízení, datový sklad, řízení příspěvkových org
sumarizovaných dat do datového skladu, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, Sociální web, Rozvoj pub
partnerské weby.
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§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Hosting služeb a aplikací pro obce - epodatelna, spisová služba, elektronická úřední deska, aktualizace sofw
obnova certifikátů, úprava programů.

§ 6172, pol. 5171 - Opravy a udržování

Servisní smlouvy sw produktů užívaných Olomouckým krajem (např. GORDIC, ASD, MUZO, C4U, ASPI, Marbe
kontrola sw produktů.

§ 6172, pol. 5172 - Programové vybavení
Drobný SW od nových firem
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ORJ - 06

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

%
9=8/5

1 647

1 750

51,47

120

350

70,00

413

2 800 560,00

104

1 200 300,00

0

2 850

91,94

1 486

7 322

98,95

3 661

6 428 189,06

159
7 590

328

8,00

23 028 101,00

1 750 tis.Kč

ch stanic a monitorů, notebooky atd.

350 tis.Kč

žítí k zálohování dat a další materiál

2 800 tis.Kč

árna kombinovaná s kopírkou, případně
tegrovaného záchranného systému.

1 200 tis.Kč

e, aktualizace a audit bezpečnostních politik.

2 850 tis.Kč

ad, řízení příspěvkových organizací - převody
, Sociální web, Rozvoj publikačního systému,
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7 322 tis.Kč

ední deska, aktualizace sofwarových programů,

6 428 tis.Kč

D, MUZO, C4U, ASPI, Marbes a dalsí), revize a

328 tis.Kč
200 tis.Kč
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Odbor ekonomický
Ing. Jiří Juřena
vedoucí odboru

Správce:

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

3

4

5

6172

5141

Úroky vlastní

10 080

10 080

6172

5141

804 Úroky vlastní

7 049

16 049

6172

5141

813 Úroky vlastní

0

0

0

0

8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků

6172

5142

Realizované kurzové ztráty

120

120

6172

5163

Služby peněžních ústavů

600

600

6172

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

1 000

1 000

6172

5169

Nákup ostatních služeb

200

200

6172

5362

Platby daní a poplatků

3 000

3 000

6409

5229

5 000
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz

0

6409

5901

Nespecifikované rezervy

30 000

22 443

6409

5229

000
1 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 20
organiz

770

77 049

53 492

Celkem

§ 6172, pol. 5141 - Úroky vlastní
1. Úroky - Dodatky ke smlouvě o úvěrovém rámci s Českou spořitelnou, a.s.
2. Úroky - Smlouva s EIB - Modernizace silniční sítě
3. Úroky - Smlouva s EIB - ROP

pol. 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Splátka úvěru EIB

§ 6172, pol. 5142 - Realizované kurzové ztráty
Kurzové ztráty týkající se pohybu finančních prostředků.

§ 6172, pol. 5163 - Služby peněžních 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
Výdaje na úhradu nákladů za daňové poradenství.
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§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků
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
Rezerva na neplnění daňových příjmů

§ 6409, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Významné projekty - UZ 001
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edků

ORJ - 07

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

3 018
7 879

%
9=8/5

8 000

79,37

24 000 340,47

0

21 650

0

14 100

36

100

83,33

298

600 100,00

676

1 000 100,00

0

200 100,00

672

3 000 100,00

0

5 000 100,00

0

30 000 100,00

0

30 000 150,00

12 579

137 650 178,65

53 650 tis.Kč
8 000 tis.Kč
24 000 tis.Kč
21 650 tis.Kč

14 100 tis.Kč
100 tis.Kč

600 tis.Kč

služby spojené s vedením bankovních účtů.

1 000 tis.Kč
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200 tis.Kč
3 000 tis.Kč

ým organizacím

5 000 tis.Kč
30 000 tis.Kč
30 000 tis.Kč

ým organizacím

30 000 tis.Kč

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12.2007
6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 48 (celkem 168)

Odbor ekonomický - oddělení přípravy a realizace investic
Ing. Jiří Juřena
vedoucí odboru

Správce:

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

3

4

5

6172

5164

Nájemné

300

300

6172

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

100

100

6172

5169

Nákup ostatních služeb

200

178

6172

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

0

22

600

600

Celkem

§ 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 plány, posudky, apod.

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Náklady spojené s výběrovými řízeními - centrální adresa, vícetisky, apod.

§ 6172, pol. 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Náklady spojené s úhradou poplatků a daní.
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ace investic
ORJ - 77

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

%
9=8/5

33

500 166,67

0

100 100,00

-47

150

22

56

8

75,00

806 134,33

500 tis.Kč

100 tis.Kč

osudky, apod.

150 tis.Kč

56 tis.Kč
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Odbor strategického rozvoje kraje
Ing. Michaela Pruknerová
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

3

4

5

3635

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

3635

5169

3635

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

1 364

1 789

Nákup ostatních služeb

400

170

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

250

400

3636

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

3 080

3 080

3636

5169

Nákup ostatních služeb

100

55

3636

5175

10

10

3636

5229

Pohoštění
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a
16
jiným organizacím

50

50

3636

5325

16 Neinvestiční transfery regionálním radám

500

0

3636

5643

8 000

4 955

3636

6345

0

500

3636

6443

Investiční půjčené prostředky regionálním
radám

0

2 000

3639

5154

Elektrická energie

0

25

3639

5164

Nájemné

0

55

3639

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

2 095

3 612

3639

5169

Nákup ostatních služeb

5 980

1 951

3639

5175

Pohoštění

0

50

3639

5321

300

300

45 000

45 000

Neinvestiční půjčené prostředky regionálním
radám
16 Investiční transfery regionálním radám

16 Neinvestiční transfery obcím

Program obnovy venkova
3639

5321

17 Neinvestiční transfery obcím

45 000
4399

5621

4399

5622

Neinvestiční půjčené prostředky obecně
prospěšným organizacím
Neinvestiční půjčené prostředky občanským
807
sdružením
807

Celkem

45 000
877

877

1 301

1 301

69 307

66 180

§ 3635, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK)
Dopracování čistopisu po vydání opatření obecné povahy a 17 potřebných vyhotovení pro úřady úz
Olomouckého kraje, ministerstvo a detašované pracoviště Šumperk, pro stavební úřady (38) a krajské úřady so
tato povinnost je stanovena dle § 164 zákona č.183/2006 bSb., o územním plánování a stavebním řádu.
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Dopracování čistopisu po vydání opatření obecné povahy a 17 potřebných vyhotovení pro úřady úz
Olomouckého kraje, ministerstvo a detašované pracoviště Šumperk, pro stavební úřady (38) a krajské úřady so
tato povinnost je stanovena dle § 164 zákona č.183/2006 bSb., o územním plánování a stavebním řádu.
2. Územní studie
Územní studie, které je nutno zpracovat v návaznosti na vydané Zásady
územního rozvoje OK podle § 30 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (uváděné studie-min.rozsah z dokumentace
Zásad územního rozvoje OK bez uplatnění jiných podnětů):
a) Zásady těžby štěrkopísků v OK
b) Přerov - kombinovaná doprava TERMINÁL a dovybavení letiště
c) Přerov - Žeravice, vodní plochy (lokality vhodné pro akumulaci povrchových
vod)
d) Plumlov - rozvoj rekreace a cestovního ruchu
e) Plumlov, Grygov - rozvoj rekreace a cestovního ruchu
f) Posouzení vhodnosti umístění větrných elektráren na území Olomouckého kraje
3. ÚPP - Územně analytické podklady Olomouckého kraje

Aktualizace dat a doplnění v části udržitelného rozvoje je stanovena § 28 a § 29 zákona č. 183/2006 Sb., o úz
stavebním řádu.

4. Technická pomoc II
Povinnost je dána § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatřování znaleckých posudků a dle § 30 odst.1 z
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, územní studie pro ověření vybraných problémů v území.

§ 3635, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Technická pomoc I
Pro zajištění potřebných technických podkladů pro tvorbu územního plánu a výkon státní správy. Nákupy ma
zveřejňování na INTERNETU územně plánovacích dokumentací a podkladů.

§ 3635, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Soudní náhrady
K rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní přezkumy dle Soudního řádu správního). Stanovené dle ustan
zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.

§ 3636, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
1. Právní a poradenské služby
Jedná se o výdaje na právní a poradenské služby, posudky apod., které nejsou uznatelnými náklady projektů.
2. Letiště Přerov - Bochoř

Záměr finanční spoluúčasti Olomouckého kraje na opravách nemovité infrastruktury letiště Přerov - Bo
rozhodnutí Vlády ČR o zachování vojenské letecké základny na letišti Přerov - Bochoř byl schválen Zastupitels
kraje UZ/18/57/2007 ze dne 22.6.2007.

§ 3636, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Překlady
Jedná se o výdaje na překlady dokumentů, které jsou spojené s uveřejňováním veřejných zakázek na
(neuznatelné náklady) a zajištění překladu důležitých dokumentů pro rozvoj podnikání a vstup investorů.
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2. Zajištění technických dokumentů
Zajištění kopírování barevných technických dokumentů velkých nebo nestandartních formátů, které budou slou
přípravu projektů (neuznatelné náklady).

§ 3636, pol. 5175 - Pohoštění

Jedná se o výdaje na mimořádné pohoštění zástupců kontrolních orgánů. Dále se jedná o zajištění obče
EAFRD pro cca 200 účastníků a dále na zajištění občerstvení na semináři k POV 2008 (5 okresů kraje).

§ 3636, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a jiným organizacím
1. Euroregion Glacensis - členský příspěvek
Byla uzavřena Smlouva o mimořádném členství (schváleno ZOK UZ /5/59/2005), která přechází do roku 2008.
2. Euroregion Glacensis - finanční příspěvek

Finanční příspěvek na administraci a správu Fondu mikroprojektů (FM) v rámci programu Cíl 3 přeshra
Euroregion Glacensis (EuG) bude po vyhlášení programu CÍL 3 přeshraniční spolupráce ČR-Polsko (předpokl
roku 2007) předkládat projekt na administraci a správu Fondu mikroprojektů. Při předložení žádosti je povin
zajistit financování projektu. Na zajištění financování 15% vlastních zdrojů požádá o finanční podporu kraj dle ú
EuG. Podíl OK bude činit 100tis.Kč. Na jednání dne 11.9.2007 se zástupci MMR byly podány konkrétní infor
základě kterých euroregiony vypracují dokumenty (směrnice, smlouvy) a zpracují vlastní projektovou žá
administraci FM.
3. Euroregion Praděd - finanční příspěvek

Finanční příspěvek na administraci a správu Fondu mikroprojektů (FM) v rámci programu Cíl 3 přeshra
Euroregion Praděd (EuP) bude po vyhlášení programu CÍL 3 přeshraniční spolupráce ČR-Polsko (předpokla
roku 2007) předkládat projekt na administraci a správu Fondu mikroprojektů. Při předložení žádosti je povin
zajistit financování projektu. Na zajištění financování 15% vlastních zdrojů požádá o finanční podporu kraj dle ú
EuP. Podíl OK bude činit 750tis.Kč. Na jednání dne 11.9.2007 se zástupci MMR byly podány konkrétní infor
základě kterých euroregiony vypracují dokumenty (směrnice, smlouvy) a zpracují vlastní projektovou žá
administraci FM.

§ 3639, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
1. Aktualizace Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova - Akční plán na rok 2007-2009 závazná část

"Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova OK" byla schválená v ROK č.UR/25/73/2005 dne 24.11.
výběrového řízení bude vybrán externího poradce, který připraví akční plán koncepce ve vazbě na absor
projektů a zdrojů jejich financování na venkově v Olomouckém kraji.
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 - nadstandard ČSÚ, který se musí platit
3. Audit grantových schémat

Pokračování Smlouvy o provedení auditu grantových schémat z roku 2005, která přechází do roku 2008, tj. 1.1.
podnikání v Olomouckém kraji, 1.1.Podpora malého a středního podnikání v Olomouckém kraji, 3.2. Podpora
Olomouckém kraji, 4.2.2. Podpora místní infrastruktury cestovního ruchu v Olomouckém kraji.
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Realizace grantových schémat končí nejpozději 30.6.2008, finanční ukončení se předpokládá do konce roku 2
částky dle smlouvy je 1 890 tis.Kč. V r. 2005 bylo placeno 94 500,- v r. 2006 bylo placeno 442 429,50, v r.
platby 370 471,- a v r.2008 bude hrazeno 982 559,50 ).
4. Nákladová studie
Posouzení přiměřenosti nákladů souvisejících s ukončovanými akcemi v jednotlivých grantových schématech Realizace Územní energetické koncepce OK:
5. Doporučení optimálního dodavatele el. v roce 2007 pro PO OK

Dne 5.10.2006 byla uzavřena smlouva (schválena Radou Olomouckého kraje UR č. UR/45/34/2006).Finanční
z uvedené smlouvy přecházejí do března 2008, kdy bude v případě dosažení úspory celkových nákladů vyna
elektřiny vyplacena odměna ve výši 238 tis.Kč.

6. Tendr na dodavatele elektřiny pro r. 2009
Tendr na dodavatele elektřiny pro r. 2009 se všemi souvisejícími přípravami, procesy, vícekolovým projednává
nabídek, jak pro odběry vysokého, tak nízkého napětí.

7. Zemní plyn
Vzhledem k plné deregulaci trhu s plynem od 1.1.2007 - tendr na dodavatele plynu (viz.analýza zpracovaná v 06
Pozn.:Pokud by se podařilo zajistit provozovatelům tepelných zdrojů nižší vstupní cenu plynu, OK by ušetřil na c

8. Studie proveditelnosti aplikace obnovitelných zdrojů energie (OZE)
Studie proveditelnosti aplikace obnovitelných zdrojů energie (OZE), energetický audit projektu, zpracován
projednání žádostí o dotaci, pro 2 objekty dle výběru zadavatele.

9. Další projekty PO vhodné pro financování metodou EPC (zadávací dokumentace)
Zpracování zadávací dokumentace (zpracovatelem by byla REA Kladno). Cena za zpracování bude zpětně
dodavatelem. Předpokladem je i získání dotace z ČEA (stejně jako v r. 2007).Předpokladem je 5 obj
specifikováno po projednání s odbory.
10. Příprava projektu „Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku
Olomouckého kraje“

Příprava projektu „Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku Olomouckého kra
operačního programu Životní prostředí – prostředky budou podloženy smlouvou s vybraným uchazečem – vý
ukončeno až v prosinci 2007. V případě získání podpory z výše uvedeného operačního programu budou vyn
přípravu až do výše 85% refundovány.
Realizace PRÚOOK:
11. Podpora klastrů
Podpora činnosti a rozvoje 3 stávajících klastrů. Příspěvek na činnost jednoho klastru 200tis.kč. Podpora nově
příspěvek 200tis.Kč na náklady spojené s ustanovením nového oděvního klastru.

§ 3639, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2008
Náklady na dopravu a činnost hodnotitelské komise, diplomy a vyhodnocení krajského kola soutěže.
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2. Vydání ročenky o úspěšných obcích Olomouckého kraje v roce 2007
Náklady na sestavení a výrobu publikace 3000 ks.

3. Poradenská činnost o dotační politice ČR pro venkov Olomouckého kraje
Jsou to výdaje spojené s poradenskou činností, kterou bude kraj provádět, a to:
a) semináře a konzultace pro veřejnou správu o pravidlech předkládání žádostí a jejich náležitostech v EAFRD,
POV 2008.
b) pořádání seminářů a informačních akcí, vydání informační brožurky o programech pro venkov.

4. Úhrada nákladů 13-ti obcím s rozšířenou působností za vložení žádostí POV 2008 do systému
ISOP
Úhrada bude realizována na základě uzavřené "Dohody o vzájemné spolupráci" při zajišťování administrac
krajským úřadem a obcemi s rozšířenou působností v OK (předpokládá se částka 500,- Kč za jednu vloženou ž

5. Hodnotící komise POV
Finanční hodnocení za práci v hodnotící komisi předsedy, členů a tajemníka včetně úhrady nákladů cestovnéh
15, hodnocení probíhá ve 3 kolech, navrhujeme 100,- Kč za jednu hodnocenou žádost).

6. Publicita Grantových schémat
Požadované výdaje na publicitu GS, tj.publikování souhrnných informací o realizovaných akcích v jednotlivých g
schématech (GS), např. v příloze Olomouckého dne, dále uspořádání konference o GS realizovaných v plánova
2006 s prezentací realizátorů nejúspěšnějších akcí.
Realizace Územní energetické koncepce OK:
7. Příspěvek KEA na osvětovou činnost
Příspěvek ze strany KÚ na osvětovou činnost KEA.

8. Příručka pro podporu energetických úspor v oblasti municipalit
Příspěvek na zpracování a vytištění publikace "Příručka na podporu energ.úspor v oblasti municipalit". Bylo by v
a za podpory Olomouckého kraje - zároveň propagační nástroj KÚ.
9. Aktualizace a zpracování nových energetických auditů
Aktualizace a zpracování nových energetických auditů pro nově získané, rekonstruované objekty.

10. Zpracování energetických štítků a průkazů
Zpracování energetických štítků a průkazů budov ve vlastnictví Olomouckého kraje dle platné legislativy, od
vyhláškám, pokynům.
Realizace PRÚOOK:
11. Soutěž podnikatel roku
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže "Podnikatel roku 2007 Olomouckého kraje". Příprava vyhlášení soutěže
2008 Olomouckého kraje".
12. Prezentace kraje na konferencích a veletrzích,příp. podnikatelských misích za účelem
propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových zón apod.

Jedná se o účast
na tuzemských
veletrzích URBIS INVEST v Brně a REGIONINVEST v Olomouci a podnikate
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Jedná se o účast na tuzemských veletrzích URBIS INVEST v Brně a REGIONINVEST v Olomouci a podnikate
13. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu, průmyslu, průmyslových
zón, rozvojových ploch a krajské databáze podnikatelských nemovitostí

Propagace investičních příležitostí Olomouckého kraje v tisku, provozování online databáze podnikatel
Vydávání prezentačních materiálů a nákup propagačních předmětů na veletrhy, konference či jiné prezentační
příprava těchto materiálů a inzerce.

§ 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 200 000,Kč- a ostatní oceněné obce po 50 000,-K
předchozích 4 ročníků soutěže, kdy OK tradičně uvolňuje finanční zdroje na podporu této aktivity.Soutěž má v
kolo organizované MMR.

Program obnovy venkova

§ 3639, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím

Program obnovy venkova (POV) 2008 dotace obcím-dle akčního plánu Koncepce zemědělské politiky a r
UZ - 17
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ORJ - 08

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

%
9=8/5

1 545

3 312 242,82

117

400 100,00

287

200

305
11
1

10 030 325,65
85

85,00

20 200,00

50

900

0

0

4 955

0

500

0

200

0

0

0

49

0

1 644

80,00

1 800,00

0,00
0,00

5 223 249,31

613

3 870

48

0

64,72

0

500 166,67

23 356

45 000 100,00
100,00
45 000

23 356
639

0

0,00

1 117

0

0,00

35 437

69 540 100,34

3 312 tis.Kč

362 tis.Kč
h vyhotovení pro úřady územního plánování
úřady (38) a krajské úřady sousedních krajů (4) ání a stavebním řádu.
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2 200 tis.Kč

800 tis.Kč
300 tis.Kč
200 tis.Kč
300 tis.Kč
300 tis.Kč
300 tis.Kč

500 tis.Kč
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

250 tis.Kč
ch posudků a dle § 30 odst.1 zákona č. 183/2006
h problémů v území.

400 tis.Kč

on státní správy. Nákupy mapových podkladů a

200 tis.Kč

ávního). Stanovené dle ustanovení § 60 odst. 1

10 030 tis.Kč
30 tis.Kč

natelnými náklady projektů.
10 000 tis.Kč

struktury letiště Přerov - Bochoř za podmínky
choř byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého

85 tis.Kč

60 tis.Kč
váním veřejných zakázek na Centrální adrese
kání a vstup investorů.
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25 tis.Kč
ích formátů, které budou sloužit jako podklad pro

20 tis.Kč

e se jedná o zajištění občerstvení na seminář
2008 (5 okresů kraje).

anizacím

900 tis.Kč
50 tis.Kč

která přechází do roku 2008.
100 tis.Kč

mci programu Cíl 3 přeshraniční spolupráce lupráce ČR-Polsko (předpoklad vyhlášení konec
ři předložení žádosti je povinnen žadatel (EuG)
á o finanční podporu kraj dle územního vymezení
R byly podány konkrétní informace a pokyny, na
acují vlastní projektovou žádost na správu a

750 tis.Kč

mci programu Cíl 3 přeshraniční spolupráce upráce ČR-Polsko (předpoklad vyhlášení konec
ři předložení žádosti je povinnen žadatel (EuP)
á o finanční podporu kraj dle územního vymezení
R byly podány konkrétní informace a pokyny, na
acují vlastní projektovou žádost na správu a

5 223 tis.Kč

na rok 2007-2009 100 tis.Kč

č.UR/25/73/2005 dne 24.11. 2005. Na základě
oncepce ve vazbě na absorbční kapacitu typů
150 tis.Kč

platit
1 000 tis.Kč

přechází do roku 2008, tj. 1.1. Podpora drobného
mouckém kraji, 3.2. Podpora sociální integrace v
uckém kraji.
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předpokládá do konce roku 2008. (Výše celkové
ylo placeno 442 429,50, v r. 2007 je předpoklad

50 tis.Kč

ch grantových schématech - problémové akce.

238 tis.Kč

R č. UR/45/34/2006).Finanční závazky vyplývající
spory celkových nákladů vynaložených na nákup

250 tis.Kč
cesy, vícekolovým projednáváním/vyhodnocením

250 tis.Kč
u (viz.analýza zpracovaná v 06/2007).
cenu plynu, OK by ušetřil na ceně tepla.

260 tis.Kč
ký audit projektu, zpracování žádostí o dotaci,

entace)
325 tis.Kč
za zpracování bude zpětně uhrazena vítězným
007).Předpokladem je 5 objektů/areálů - bude

budovách v majetku
2 000 tis.Kč

majetku Olomouckého kraje“ pro podání do
s vybraným uchazečem – výběrové řízení bude
račního programu budou vynaložené náklady na

600 tis.Kč
stru 200tis.kč. Podpora nově vznikajících klastrů-

3 870 tis.Kč
70 tis.Kč

kého kola soutěže.
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150 tis.Kč

100 tis.Kč

ejich náležitostech v EAFRD, ROP, Leader ČR a

ech pro venkov.

OV 2008 do systému

170 tis.Kč
ci" při zajišťování administrace POV 2008 mezi
500,- Kč za jednu vloženou žádost).

70 tis.Kč
tně úhrady nákladů cestovného (členů komise je
dost).

100 tis.Kč
vaných akcích v jednotlivých grantových
o GS realizovaných v plánovacím období 2004 -

280 tis.Kč

230 tis.Kč
v oblasti municipalit". Bylo by vydáno pod záštitou

400 tis.Kč

uované objekty.

1 500 tis.Kč
kraje dle platné legislativy, odpovídající platným

300 tis.Kč
. Příprava vyhlášení soutěže "Podnikatel roku

ch za účelem
pod.

300 tis.Kč

EST v Olomouci
a podnikatelských
misích.
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EST v Olomouci a podnikatelských misích.

růmyslu, průmyslových
200 tis.Kč

online databáze podnikatelských nemovitostí.
onference či jiné prezentační akce, dále grafická

500 tis.Kč

voje venkova
í oceněné obce po 50 000,-Kč). Návrh vychází z
poru této aktivity.Soutěž má vazbu na celostátní

45 000 tis.Kč

epce zemědělské politiky a rozvoje venkova,
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Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru

Správce:

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

3

4

5

1019

5169

Nákup ostatních služeb

0

0

1032

5165

Nájemné za půdu

2

2

1036

5134

Prádlo, oděv a obuv

75

75

1036

5169

Nákup ostatních služeb

25

25

Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
Neinvestiční transfery nefinančním
550 nepodnikatelským subjektům - právnickým
osobám
Neinvestiční transfery nefinančním
550
podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

1037

5213

1037

5212

1037

5222

550 Neinvestiční transfery občanským sdružením

1037

5223

550

1037

5321

550 Neinvestiční transfery obcím

1037

5331

550

Neinvestiční transfery církvím a náboženským
společnostem
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

19 500

13 731

0

1 635

0

79

0

88

0

3 792

0

175

19 500

19 500

1091

5164

Nájemné za půdu

0

30

1091

5169

Nákup ostatních služeb

0

150

1099

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

50

50

2310

5169

Nákup ostatních služeb

150

0

2321

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

100

0

Příspěvky obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí
2321

6341

552 Investiční transfery obcím

7 000

6 149

2310

6341

552 Investiční transfery obcím

0

851

7 000

7 000

2369

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

675

675

3719

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

300

300

3719

5168

100

100

3725

5213

Služby zpracování dat
Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím
subjektům - právnickým osobám

1 000

0

3729

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

0

1 920

3741

5169

Nákup ostatních služeb

300

300

3742

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

300

145
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2 750

2 750

500

290

50

0

2 000

0

Nákup ostatních služeb
Neinvestiční transfery nefinančním
nepodnikatelským subjektům - právnickým
osobám

0

542

0

13

Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

0

439

0

405

5332

Neinvestiční transfery vysokým školám

0

50

3792

6322

Investiční transfery občanským sdružením

0

60

3792

6341

0

80

3792

6351

Investiční transfery obcím
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým
organizacím

0

60

2369

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

0

0

34 877

34 961

3742

5169

Nákup ostatních služeb

3769

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

3769

5901

Nespecifikované rezervy

3792

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

3792

5169

3792

5213

3792

5321

3792

5331

3792

Celkem

§ 1019, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Olomoucký kraj je spolupořadatelem soutěže o nejlepší regionální potravinářský produkt "Výrobek Olomoucké
touto soutěží měl doposud vždy hejtman Olomouckého kraje. Obdobné soutěže organizují i jiné kraje. Organi
nabídl krajům vytvoření společné expozice, ve které mají být představeny výsledky soutěže o nejlepší potraviná

§ 1032, pol. 5165 - Nájemné za půdu

Náhrada za přičlenění honebních pozemků na základě dohod uzavřených mezi Olomouckým krajem
a
Městem Hranice a Lesy ČR, s.p., o přičlenění honebních pozemků k vlastní honitbě Olomouckého kraje Valšovi

§ 1036, pol. 5134 - Prádlo, oděv a obuv

Pořízení služebních stejnokrojů - odborní zaměstnanci státní správy lesů, myslivosti a rybářství jsou oprávnění p
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 k výk
služební stejnokroj, má v roce 2008 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 8 zaměstnanců.

§ 1036, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Úhrada nákladů spojených s organizací chovatelských přehlídek pro hodnocení kvality chované a kontrolou
odst. 2 písm. b) zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti
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Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje

§ 1037, pol. 5213 - Neinvestiční transfery nefinančním nepodnikatelským subjektům právnickým
osobám příspěvků na hospodaření v lesích, jejichž předmět je příkladně uveden v ustanov
Poskytování finančních

289/1995 Sb., o lesích. Finanční prostředky vyčleněné na tyto příspěvky (nemandatorní výdaje) byly ze státního
do rozpočtu krajů již v roce 2005. Finanční příspěvky poskytoval kraj 2005 - 2007.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro obd
notifikována Evropskou komisí a schválena usnesením ZOK č. UZ/16/37/2007 ze dne 05. 03. 2007. Vzhlede
předcházejících let budou poskytovány finanční příspěvky z rozpočtu kraje na tato opatření:
a) obnova, zajištění a výchova lesních porostů,
b) ekologické a přírodě šetrné technologie,
c) ostatní hospodaření v lesích.

§ 1099, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

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

Příspěvky obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí

§ 2321, pol. 6341 - Investiční transfery obcím

Finanční prostředky poskytované v rámci bývalého dotačního titulu Program drobné vodohospodářské ekolog
gesci Ministerstva životního prostředí, jsou od roku 2004 převáděny z kapitoly Všeobecná pokladní sprá
financování běžného investičního rozvoje územních samosprávných celků, viz. příloha č. 5 důvodové zprá
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daní, do rozpočtu krajů. V případě O
jedná o finanční prostředky ve výši 23 460 000 Kč, které kraj obdržel kraj do svého rozpočtu již v roce 2004,
využití převedených rozpočtových prostředků není účelově vázáno je nutné jejich prioritní využití v oblasti v
zejména k řešení mimořádných (havarijních) situací v oblasti infrastruktury vodovodů a kanalizací obcí na územ

Poskytování účelových dotací pro obce na území kraje na řešení mimořádných (havarijních) situací v oblasti v
je řešeno v souladu s pravidly Poskytnutí příspěvku obcím na řešení mimořádných situaci schválenými ZOK U
16. 10. 2003. Jedná se zejména o řešení situací, kdy došlo k narušení základních funkcí území v důsledku havá

- zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
- odvádění a likvidace odpadních vod,
- povodňová situace.
Dotace jsou poskytovány pouze na realizaci opatření bezprostředně souvisejících s odstraněním násl
mimořádné situace na majetku obce.

§ 2369, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

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

§ 3719, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

1. Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení vý
samosprávy v oblasti ochrany ovzduší
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2. Zpracování posouzení vlivu koncepce "Programu ke zlepšení kvality Olomouckého kraje". Rada Olomouck
UR/32/27/2006 ze dne 23. 3. 2006 schválila zpracování aktualizace „Programu ke zlepšení kvality ovzduší Olom

§ 3719, pol. 5168 - Služby zpracování dat

Podle ust. § 48 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, krajský úřad má povinnost zpřístupňovat informac
území kraje a konrolovat dodržování imisních limitů. Za tímto účelem je nutno získat data i z měřících stanic
kvality ovzduší na území Olomouckého kraje, které nejsou ve státní síti ČHMU. Jedná se o stanici Statutárníh
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
obalové složky" v roce 2007. Rada Olomouckého kraje usnesením UR/76/37/2004 schválila účast Olomou
uvedeném projektu. Následně usnesením UR/80/6/2004 byla schválena smlouva s firmou EKO-KOM, a.s
projektu v roce 2004. Podle textu uzavřené smlouvy má být rozsah plnění pro další roky vždy do 31. 03. násled
roku konkretizován dodatkem ke smlouvě. Projekt byl realizován v letech 2004 - 2007. Celková výše nákladů v
zakoupením sběrových nádob a jejich distribucí obcím, informační kampaně o třídění a recyklaci komunálních
Kč a byla plně hrazena firmou EKO-KOM, a.s. Celková výše nákladů v roce 2005 byla 4,5 mil Kč. Z toho příspě
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. Kč

Podle informací zástupců firmy EKO-KOM, a.s., budou na realizaci projektu v roce 2008, z její strany
prostředky ve výši odvozené od výše spoluúčasti kraje. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace tohoto projektu
obce na území kraje velice výhodná (doposud bylo nakoupeno 1619 kontejnerů na separovaný sběr odpad
2008 spolufinancování projektu ze strany kraje ve výši 1 mil. Kč.

§ 3741, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Náklady na zajištění programů ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ust. § 77a odst.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
2. Náklady na umístění odebraných nedovoleně držených jedinců druhů chráněných podle zvláštního předpis
písm. r) zákona č. 114/1992 Sb.)

Umístění handicapovaných živočichů v ZOO Olomouc za účelem zajištění veterinárního ošetření a ubytování p
jejich rekonvalescence k opětovnému navrácení do přírody a zajištění převzetí a následnou péči o odebraného

§ 3742, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Náklady na vyhlášení a zpracování plánů péče o zvláště chráněná území - přírodního parku, přírodní rezerva
Jedná
samostatnou
(ust.louka
§ 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.)
nohou,se
PPo Pod
panským působnost
lesem, PP kraje.
Pohorská
Terezské údolí, PP U nádrže, PR Uhliska, PR Pod Švancarkou

zmoly, PR Terezské údolí, PP U Strejčkova lomu, PP Taramka, PP Těšice, PP Chrastický hadec, PR Andělova
Suché louky, PR Pohorská louka, PP rašeliniště v Klozovci, PR Rudka
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§ 3742, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Náklady na zajištění péče o zvláště chráněná území - přírodního parku, přírodní rezervace, přírodní památky roce 2008 se tento počet počet zvyšuje o nově navržené zvláště chráněné území přírodní rezervace Malé lagu
významných lokalit. Jedná se o samostatnou působnost kraje (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).

Impementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Olomouckém kraji. Zajištění podkladů pro vyhlášení s
významných lokalit na území Olomouckého kraje a zajištění podkladů pro naplnění povinnosti monitoringu p
79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, voln
planě rostoucích rostlin

§ 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
zpracování posudků na dokumentaci, zajištění veřejného projednání (ust. § 18 odst. 2 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí)
Vynaložené finanční prostředky uhradí následně žadatel po předání stanoviska kraji.
2. Integrovaná prevence - úhrada nákladů za zpracování stanovisek odborně způsobilou osobou k
předloženým žádostem o integrované povolení (ust. §. 11 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečišťování)
3. Prevence závažných havárií, zajištění veřejného projednání programu a bezpečnostní zprávy (ust. § 32
zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií)

§ 3792, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Zabezpečení konání Celostátní konference o lesní pedagogice. Jedná se o druhý ročník konference, kterou or
ve spolupráci se Střední lesnickou školou v Hranicích.

§ 2369, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Plány oblastí povodí pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřa
ústředními vodoprávními úřady. Konečný návrh plánu oblasti povodí schvalují podle své územní působnosti
plánu oblasti povodí pro správní obvod kraje vydá rada kraje nařízením.

Plánování v oblasti vod je soustavbou koncepční prací, kterou zabezpečuje stát. Ministerstvo zemědělst
Ministerstvo financí ČR schválilo dotační program "Podpora procesu plánování v oblasti vod". V tomto progra
maximální míra finanční podpory v letech 2007 - 2009 na zpracování plánů oblastí povodí ze státního rozpočt
dotacepodnik
z územních
rozpočtů
mil. Kč
a vlastních
státních
povodífinancování
25,8 mil. Kč.zpracování plán
Státní
Povodí
Moravy14,2
a Povodí
Odry
požádalzdrojů
Olomoucký
krajpodniků
o spoluúčast
Moravy a Odry v letech 2008 a 2009.
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ORJ - 09

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

0

%
9=8/5

150

1

2 100,00

47

75 100,00

4

25 100,00

2 789

19 500 100,00

1 635

0

79

0

88

0

2 583

0

175

0

7 349

100,00

19 500
27

0

132

0

0

50 100,00

0

0

0,00

0

0

0,00

ých událostí
0

7 000 100,00

851

0
100,00

7 000

851
486

100

14,81

0

300 100,00

0

100 100,00

0

1 000 100,00

192

0

146

300 100,00

43

300 100,00
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101

3 298 119,93

0

500 100,00

0

0

0

0

188

25

13

0

409

0

405

0

50

0

60

0

80

0

60

0

0

930

10 644

33 655

0,00

96,50

150 tis.Kč

odukt "Výrobek Olomouckého kraje". Záštitu nad
ganizují i jiné kraje. Organizátor veletrhu Salima
outěže o nejlepší potravinářský produkt regionu.

2 tis.Kč

Olomouckým krajem
a vlastníky pozemků,
Olomouckého kraje Valšovice.

75 tis.Kč

a rybářství jsou oprávnění při výkonu své funkce

nců KÚOK, kterým se k výkonu funkce přiděluje
městnanců.

25 tis.Kč

ality chované a kontrolou ulovené zvěře - § 59
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subjektům -

tis.Kč
říkladně uveden v ustanovení § 19
46500
zákona
č.
orní výdaje) byly ze státního rozpočtu převedeny

Olomouckého kraje pro období 2007 - 2012 byla
dne 05. 03. 2007. Vzhledem ke zkušenostem z
patření:

50 tis.Kč

zení nákladů soudních řízení bývá v rozhodnutí

7 000 tis.Kč

é vodohospodářské ekologické akce, který byl v
Všeobecná pokladní správa - Prostředky na
říloha č. 5 důvodové zprávy k návrhu zákona,
zpočtu krajů. V případě Olomouckého kraje se
o rozpočtu již v roce 2004, 2005 a 2006. I když
prioritní využití v oblasti vodního hospodářství
ů a kanalizací obcí na území kraje.

varijních) situací v oblasti vodovodů a kanalizací
situaci schválenými ZOK UZ/19/16/2003 ze dne
nkcí území v důsledku havárie v oblasti:

cích s odstraněním následků nebo prevenci

100 tis.Kč

o potřebu zabezpečení výkonu státní správy a

300 tis.Kč

ro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a
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ho kraje". Rada Olomouckého kraje usnesením
epšení kvality ovzduší Olomouckého kraje“.

100 tis.Kč

ost zpřístupňovat informace o stavu ovzduší na
at data i z měřících stanic imisního monitoringu
dná se o stanici Statutárního města Olomouc na

ektům - právnickým
1 000 tis.Kč

štění využití komunálního odpadu včetně jeho
04 schválila účast Olomouckého kraje ve výše
a s firmou EKO-KOM, a.s., o řešení pilotního
roky vždy do 31. 03. následujícího kalendářního
07. Celková výše nákladů v roce 2004 tvořených
ní a recyklaci komunálních odpadů byla 3, 5 mil.
la 4,5 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM,

, a.s. byl ve výši 4,2 mil. Kč.

v roce 2008, z její strany poskytnuty finanční
e realizace tohoto projektu je pro kraj a zejména
na separovaný sběr odpadu), navrhuje pro rok

300 tis.Kč

ivočichů (ust. § 77a odst. 3 písm. k) zákona č.

ch podle zvláštního předpisu (ust. § 77a odst. 3

ního ošetření a ubytování poraněných živočichů,
lednou péči o odebraného živočicha.

300 tis.Kč

ho parku, přírodní rezervace, přírodní památky.
.)

astický hadec, PR Andělova zmola, PP Bučina u
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3 298 tis.Kč

zervace, přírodní památky - celkem 74 území. V
řírodní rezervace Malé laguny a území evropsky
ona č. 114/1992 Sb.).

í podkladů pro vyhlášení schválených evropsky
ní povinnosti monitoringu podle Směrnice Rady
ě přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a

500 tis.Kč

otřebu zabezpečení výkonu státní správy v

m dokumentace a
2 zákona č. 100/2001
300 tis.Kč

způsobilou osobou k
o integrované prevenci a
100 tis.Kč

nostní zprávy (ust. § 32
100 tis.Kč

25 tis.Kč

očník konference, kterou organizuje krajský úřad

930 tis.Kč

příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s
dle své územní působnosti kraje. Závazné části

át. Ministerstvo zemědělství ČR zpracovalo a
oblasti vod". V tomto programu je specifikována
povodí ze státního rozpočtu ve výši 110 mil Kč,
25,8
mil. Kč.zpracování plánů oblastí povodí řeky
nancování
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

3

4

5

3269

5019

3269

5039

3269

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

Ostatní platy
Ostatní povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

8

8

2

2

5139

Nákup materiálu

0

3

3269

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

21

21

3269

5164

Nájemné

0

18

3269

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

10 557

10 557

3269

5169

Nákup ostatních služeb

2 662

2 490

3269

5175

Pohoštění

43

66

3269

5194

Věcné dary

430

430

3269

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

220

220

3299

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

200

51

3792

5169

Nákup ostatních služeb

0

185

3792

5194

Věcné dary

0

29

Dotace pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje na infomační technologie
3299

5331

103

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

3 000
3 000

3299

3 000
3 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
organizacím

5331

Provozní dotace soukromým školám z rozpočtu Olomouckého kraje
3299

5213

Neinvestiční dotace nefinančním
102 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám

7 200
7 200

7 200
7 200

Finanční příspěvky v oblasti sportu
3299

5213

Neinvestiční dotace nefinančním
105 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám

33 000

1 075

3419

5213

Neinvestiční dotace nefinančním
105 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám

0

2 650

3419

5219

105

0

355

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským
subjektům
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3419

5222

0

105 Neinvestiční transfery občanským sdružením

33 000
3299

5499

28 920
33 000

2 000

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

2 000
Celkem

2 000
2 000

59 343

59 280

§ 3269, pol. 5019 - Ostatní platy

Jedná se o úhrady případných refundací mezd pro členy konkurzních komisí jmenovaných pro konkurzní řízen
škol, školských zařízení, a to v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konk
odst. 2. Zejména se jedná o odborníky v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a t
nebo školského zařízení, zástupce škol, školských zařízení a zástupce školských rad. Každý člen konkurzní
jednou na zasedání konkurzní komise jmenované pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele školy, š
jednou na přímém konkurzu (řízeném rozhovoru s uchazeči konkurzu).

§ 3269, pol. 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Jedná se o doprovodné náklady v souvislosti s předcházejícími údaji - refundace mezd členů konkurzních komis
škol, školských zařízení.

§ 3269, pol. 5139 - Nákup materiálu

Nákup materiálu pro potřeby odboru, které souvisí např. s gratulací k životnímu jubileu, kondolencí a s osobní k
jiným významným dnům.

§ 3269, pol. 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací

Olomoucký kraj je členem společenství Platform Network, jehož cílem je podpora kooperace mezi regiony
Evropě. Konkrétními výstupy jsou nabídky mezinárodních mládežnických kempů, mobility studentů a učitelů, p
další mezinárodní spolupráce. Za účelem zlepšení komunikace a lepší prezentace nabízených aktivit členové
webovou stránku. Na její provoz bude přispívat každý z členských regionů společenství.

§ 3269, pol. 5164 - Nájemné

Finanční prostředky na zajištění pravidelných porad s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým

§ 3269, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro školské přísp
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, zpracování výroční zprávy, příspěvek na tisk kale
POVOLÁNÍM", distribuce "Sborníků oborů vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého
2008/2009", Olomouckého
Středoškolský
pětiboj
aneb adrenalin trochu jinak, zpracování analýz jiných materiálů v oblasti ško
Zastupitelstvo
kraje
10.12.2007
6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 56 (celkem 168)

Zahrnuje kopírovací služby u rozsáhlých materiálů, zpracování výroční zprávy, příspěvek na tisk kale
POVOLÁNÍM", distribuce "Sborníků oborů vzdělávání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého
2008/2009", Středoškolský pětiboj aneb adrenalin trochu jinak, zpracování analýz jiných materiálů v oblasti ško
2. Konkurzní řízení a hodnocení ředitelů

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

3. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje
Finanční prostředky na zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouc
zpracováván na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jin
jednou za dva roky. Zastupitelstvu Olomouckého kraje bude předloženo v první polovině roku 2008.

4. Periodické hodnocení ředitelů škol
Finanční prostředky na zajištění testování v rámci periodického hodnocení ředitelů škol a školských za
Olomouckým krajem.
5. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje

Výdaje spojené s provozem www stránek Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje www.zmok.cz (hosting, do
související s činností a posláním Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje. Jde především o nákup služe
souvisejících výdajů, např. výdaje související s organizací, spoluorganizací akcí zaměřených na aktivity so
zastupitelstva, účast v projektech tematicky zaměřených na mládež a s tím související tématiku, tzn. také n
těchto projektů (v roce 2007 byly tyto výdaje hrazeny z rozpočtu zastupitelů).

6. Testování žáků 5. a 9. tříd základních škol
Financování distribuce a svoz testových materiálů pro 9. ročníky základních škol (popřípadě 5. ročníků) a o
víceletých gymnázií v rámci "Hodnocení výsledků vzdělávání".

7. Vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje za rok 2007
Jedná se o finanční částku na akci Sportovec Olomouckého kraje, která má v našem kraji již několikaletou tradi
8. Sportuj s krajem

Zahrnuje finanční prostředky na úhradu služeb spojených se zabezpečením 6. ročníku akce „Sportuj s kr
opakovanou prezentaci občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží v oblasti tělovýchovy a sportu. P
konání akce je 13 let (každý rok zapojení jedné obce s rozšířenou působností).
9. Enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)

Finanční prostředky budou použity na činnosti vyplývající z Akčního plánu EVVO schváleného v roce 2006. D
finanční příspěvek na uspořádání 4. ročníku Krajské konference environmentální výchovy. Konference je urče
ekologické výchovy na školách, učitele biologie a pedagogy volného času. Hrazeny budou i následující aktivit
Zelená škola Olomouckého kraje, publikace Ekologická výchova Olomouckého kraje, výtisk pexesa s eko
zabezpečení školení Lesní pedagogika, krajské kolo soutěže Zelená stezka - Zlatý list a krajské kolo
olympiáda, organizační zajištění krajského, národního a mezinárodního kola IV. ročníku soutěže ENERSO
festivalu ekologických aktivit pro nejširší veřejnost s celorepublikovým významem.
10. Podpora programů škol a školských zařízení, které jsou zaměřeny na oblast primární prevence
sociálně - patologických jevů
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Zahrnuje finanční příspěvek k zabezpečení oblasti tzv. specifické primární prevence a další vzdělávání pedago
vykonávajících funkci školního metodika prevence. Vyplývá ze závazné celonárodní „Strategie primární
patologických jevů MŠMT na roky 2005 – 2008“. Současně se k tomuto plnění zavázal svým dokumentem
(„Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na léta 2005 – 2010“).
11. Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže 2008

Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - zimní verze. V termínu od 28.1. - 1. 2. 2008 se usk
kraji již třetí zimní olympiáda za účasti 14 krajů. Zahrnuty jsou prostředky na úhradu nákladů na ubytován
účastníků, odměnu trenérům a náklady spojené s přijetím medailistů hejtmanem Olomouckého kraje.
12. Krajská Bambiriáda 2008
Jedná se o dofinancování celostátní akce probíhající každoročně ve všech krajích ČR. Na této akci se prezent
občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží.

13. Příspěvek na úhradu nákladů spojených s organizací soutěží a přehlídek
Finanční prostředky slouží k dofinancování okresních a krajských kol školních soutěží realizovaných v jednotliv
mají již dlouholetou tradici, např. Cukrářská soutěž „O Priessnitzův dortík“, regionální kolo soutěže „Nejmi
štafetový běh „Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci“, Mistrovství světa „Debatní ligy“, prezentac
žáků ZUŠ v rámci Dne Olomouckého kraje.

§ 3269, pol. 5175 - Pohoštění

1. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje
Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomo

2. Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže 2008
Zahrnuje prostředky na úhradu nákladů na pohoštění účastníků Her III. zimní Olympiády dětí a mládeže 200
vyhodnocení akce v sídle Olomouckého kraje.

3. Porady ředitelů škol a školských zařízení
Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů na pohoštění spojených s konáním pravidelných porad s ředit
zařízení zřizovaných Olomouckým krajem.

§ 3269, pol. 5194 - Věcné dary

1. Ocenění studentů
Zahrnuje prostředky na ocenění výrazných úspěchů studentů na poli školním či mimoškolním v rámci kraje, rep
a ocenění mimořádných činů mládeže (např. záchrana života apod.).

2. Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže 2008
Zahrnuje prostředky na úhradu jednotného ošacení a dresů pro účastníky Her III. zimní olympiády dětí a mlád
koná v termínu od 28.1 - 1. 2. 2008.

§ 3269, pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
1. Talent Olomouckého kraje

Finanční prostředky ve výši cca 220 tis. Kč zahrnují finanční příspěvek na vyhlášení již 4. ročníku ocenění T
kraje. V rámci tohoto vyhlášení jsou oceňováni nadaní a mimořádně nadaní žáci a studenti škol na území k
obdrží v každé kategorii a v každém oboru jednorázově finanční odměnu v rozpětí od 1.000 - 5.000 Kč, a to po
5. místě.
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Finanční prostředky ve výši cca 220 tis. Kč zahrnují finanční příspěvek na vyhlášení již 4. ročníku ocenění T
kraje. V rámci tohoto vyhlášení jsou oceňováni nadaní a mimořádně nadaní žáci a studenti škol na území k
obdrží v každé kategorii a v každém oboru jednorázově finanční odměnu v rozpětí od 1.000 - 5.000 Kč, a to po
5. místě.

V souvislosti s tímto budou dále prostřednictvím vypracovaného klíče finančně podpořeny i školy a školská zař
kraje, kterým se umístil student či žák do 3. místa v ústředním kole, případně se účastnil mezinárodního k
příspěvek bude moci škola použít např. na nákup učebních pomůcek, učebních textů, případně si tím úhrad
přípravou a účastí studenta v ústředním nebo mezinárodním kole - částka 250 tis. Kč.
2. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje

Zahrnuje prostředky na proplacení nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomou
jednání výborů Zastupitelstva), Národního parlamentu dětí a mládeže a akcí souvisejících s činností Ra
mládeže Olomouckého kraje.

Dotace pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje na infomační technologie, UZ - 103
§ 3299, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozvoj informačních technologií na školách
Olomoucký kraj již od roku 2002 podporuje rozvoj informačních technologií na školách. Návrh rozpočtu na
usnesení Rady Olomouckého kraje UR/67/53/2007 ze dne 16. 8. 2007, kde bylo schváleno použití finančních pr
a) Rozvoj ICT
b) Zakoupení licencí produktů firmy Microsoft, a to v jednotlivých licenčních programech pro školství Academic Select nebo School Agreement
c) Podpora při zavádění rámcových vzdělávacích programů a přípravy na novou maturitní zkoušku (na
zajištění připojení internetu, na pořízení software, nákup hardware či jiného projektového zařízení, včetně
multimediálních pomůcek a antivirových programů).

§ 3299, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
1. Mezinárodní výměny dětí a mládeže, skupin dětí a mládeže ze škol a školských zařízení
zřizovaných Olomouckým krajem

Zahrnuje finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s výjezdem jednotlivce, skupiny dětí a mládeže z
zařízení zřizovaných Olomouckým krajem do zahraničí. Příspěvek na dopravu bude poskytnut ve výši až 50 %
na dopravu do zahraničí. Dále zahrnuje poskytování příspěvku školám a školským zařízením zřizovaným Ol
úhradu nákladů spojených s organizací mezinárodních výměn mládeže na území Olomouckého kraje.
2. Příspěvek na dofinancování evropských vzdělávacích programů

Poskytování příspěvku jako výraz zájmu Olomouckého kraje o rozvoj mezinárodních aktivit v Olomouckém kra
bude poskytnuta ze strany Olomouckého kraje především školám a školským zařízením zřizovaným Ol
Předpokládá se zapojení škol jiných zřizovatelů a neziskových organizací pracujícím s mládeží na realiz
Socrates, Leonardo da Vinci, Mobilita atd., u kterých poskytovatel grantu požaduje finanční spoluúčast žadate
určen organizacím také v případech, kdy grant získaný od příslušného poskytovatele není dostatečný pro
projektu.

Provozní dotace soukromým školám z rozpočtu Olomouckého kraje, UZ - 102
§ 3299, pol. 5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým
osobám
Soukromé školy
Od roku 2003 podporuje Olomoucký kraj soukromé školy neinvestiční dotací - příspěvek na provoz.
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Finanční příspěvky v oblasti sportu, UZ - 105
§ 3299, pol. 5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým
osobám
1. Finanční příspěvky v oblasti sportu
Zahrnuje prostředky na podporu vrcholového, výkonnostního a mládežnického sportu v Olomouckém kraji. .

2. Projekt Olomouckého krajského sdružení ČSTV
Zahrnuje finanční podporu projektu Olomouckého krajského sdružení ČSTV nazvaného Centrum individu
Olomouckého - CISKO. Cílem tohoto projektu je podpora sportovní přípravy mladých talentovaných
Olomouckého kraje.

Stipendijní řád Olomouckého kraje, UZ - 110
§ 3299, pol. 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Stipendijní řád Olomouckého kraje

V souladu s naplňováním programového prohlášení schválila Rada Olomouckého kraje na svém jednání dne 2
pro poskytování Studijního stipendia Olomouckého kraje a vyčlenila na podporu stipendií v roce 2007 ze svéh
mil Kč.
Cílem je podpořit studium na zahraničních středních a vysokých školách studentům Olomouckého kraje.
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ORJ - 10

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

%
9=8/5

0

8 100,00

0

2 100,00

3

2

0

6

18

34

28,57

7 917

10 557 100,00

1 657

3 031 113,86

30

86 200,00

388

390

9

90,70

520 236,36

0

0

185

0

4

0

a infomační technologie
1 710
1 710

3 000
3 000

100,00
100,00

800

kého kraje
7 038
7 038

7 200
7 200

0

100,00
100,00

35 000 106,06

2 650

0

0,00

355

0

0,00
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28 815
31 820

0
35 000

0

2 000
50 779

0,00
106,06

2 000 100,00
100,00
62 636 105,55

8 tis.Kč

ovaných pro konkurzní řízení na funkce ředitelů
ch konkurzního řízení a konkurzních komisí, § 2
í ve školství podle druhu a typu příslušné školy
h rad. Každý člen konkurzní komise se účastní
ení funkce ředitele školy, školského zařízení a

2 tis.Kč

ezd členů konkurzních komisí na funkce ředitelů

2 tis.Kč

leu, kondolencí a s osobní korespondencí k

6 tis.Kč

ora kooperace mezi regiony a mladými lidmi v
mobility studentů a učitelů, pořádání seminářů a
e nabízených aktivit členové společenství zřídili
nství.

34 tis.Kč

ení zřizovaných Olomouckým krajem.

10 557 tis.Kč

ochrany pro školské příspěvkové organizace
paušální částka činí 879 707,50 Kč.

3 031 tis.Kč
251 tis.Kč

vy, příspěvek na tisk kalendářů "CESTA ZA
dborných škol Olomouckého kraje pro školní rok
jiných materiálů
v oblastiOlomouckého
školství.
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210 tis.Kč

zních řízení na funkce ředitelů škol a školských
ích řízení. Konkurzní řízení jsou realizovány v
m odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č.

kraje
150 tis.Kč
zdělávací soustavy Olomouckého kraje, který je
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vždy
ovině roku 2008.

60 tis.Kč
editelů škol a školských zařízení zřizovaných

70 tis.Kč

aje www.zmok.cz (hosting, doména) a na aktivity
e především o nákup služeb a hrazení dalších
í zaměřených na aktivity související s činností
visející tématiku, tzn. také např. kofinancování

30 tis.Kč
l (popřípadě 5. ročníků) a odpovídající ročníky

400 tis.Kč

m kraji již několikaletou tradici.
250 tis.Kč

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

1 000 tis.Kč

schváleného v roce 2006. Dále je zde zahrnut
výchovy. Konference je určena pro koordinátory
ny budou i následující aktivity: 3. ročník soutěže
kraje, výtisk pexesa s ekologickou tématikou,
- Zlatý list a krajské kolo soutěže Ekologická
. ročníku soutěže ENERSOL 2008, 18. ročník

blast primární prevence
100 tis.Kč
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ce a další vzdělávání pedagogických pracovníků
národní „Strategie primární prevence sociálně
í zavázal svým dokumentem i Olomoucký kraj

300 tis.Kč

od 28.1. - 1. 2. 2008 se uskuteční ve Zlínském
hradu nákladů na ubytování, stravu a dopravu
lomouckého kraje.

60 tis.Kč
ČR. Na této akci se prezentuje činnost místních

150 tis.Kč
ěží realizovaných v jednotlivých okresech, které
onální kolo soutěže „Nejmilejší koncert 2007“,
ěta „Debatní ligy“, prezentace uměleckých prací

86 tis.Kč

20 tis.Kč
astupitelstva mládeže Olomouckého kraje.

20 tis.Kč
ympiády dětí a mládeže 2008, kteří se zúčastní

46 tis.Kč
m pravidelných porad s řediteli škol a školských

390 tis.Kč

10 tis.Kč
moškolním v rámci kraje, republiky či v zahraničí

380 tis.Kč
zimní olympiády dětí a mládeže 2008, která se

520 tis.Kč
470 tis.Kč

ení již 4. ročníku ocenění Talent Olomouckého
a studenti škol na území kraje. Student či žák
od 1.000 - 5.000 Kč, a to podle umístění na 1. Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12.2007
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dpořeny i školy a školská zařízení Olomouckého
se účastnil mezinárodního kola. Tento finanční
textů, případně si tím úhradí náklady spojené s
Kč.
50 tis.Kč

tupitelstva mládeže Olomouckého kraje (včetně
souvisejících s činností Rady a Zastupitelstva

echnologie, UZ - 103
nizacím

3 000 tis.Kč

kolách. Návrh rozpočtu na rok 2008 vychází z
hváleno použití finančních prostředků takto:
500 tis.Kč
rogramech pro školství 1 250 tis.Kč
ou maturitní zkoušku (na
ektového zařízení, včetně
1 250 tis.Kč

nizacím

800 tis.Kč

l a školských zařízení
500 tis.Kč

e, skupiny dětí a mládeže ze škol a školských
de poskytnut ve výši až 50 % celkových nákladů
m zařízením zřizovaným Olomouckým kraje na
Olomouckého kraje.
300 tis.Kč

ch aktivit v Olomouckém kraji. Finanční podpora
m zařízením zřizovaným Olomouckým krajem.
cujícím s mládeží na realizaci programů např.
e finanční spoluúčast žadatele. Příspěvek bude
vatele není dostatečný pro celkovou realizaci

bjektům - právnickým
7 200 tis.Kč

pěvek na provoz.
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bjektům - právnickým
35 000 tis.Kč
33 500 tis.Kč

rtu v Olomouckém kraji. .

1 500 tis.Kč
azvaného Centrum individuálních sportů kraje
vy mladých talentovaných sportovních klubů

2 000 tis.Kč

kraje na svém jednání dne 21. 9. 2006 pravidla
ipendií v roce 2007 ze svého rozpočtu částku 2

m Olomouckého kraje.
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Odbor sociálních věcí
Mgr. Eva Machová
vedoucí odboru

Správce:

§

položk
a

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

3

4

5

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

0

119

Nákup ostatních služeb

1 720

1 541

24 Nákup ostatních služeb

0

1 400

0

110

290

240

6

6

4349 5166

Konzultační, poradenské a právní služby

4349 5169
4339 5169
4399 5166

Konzultační, poradenské a právní služby

4399 5169

Nákup ostatních služeb

6172 5161

Služby pošt

6172 5169

Nákup ostatních služeb

114

114

6172 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

100

100

6172 5194

Věcné dary
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím

20

20

0

0

4349 5229

Podpora organizací poskytující služby v oblasti sociálního vyloučení na rok 2008
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím

4349 5229

1 000

10

4329 5169

407 Nákup ostatních služeb

0

141

4339 5169

407 Nákup ostatních služeb

0

5

4349 5169

407 Nákup ostatních služeb

0

60

4349 5222

407 Neinvestiční transfery občanským sdružením

0

404

4349 5223

407

Neinvestiční trasfery církvím a náboženským
společnostem

0

196

4349 5321

407 Neinvestiční transfery obcím
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
408
podobným organizacím

0

50

1 000

0

0

175

4349 6329

Neinvestiční transfery obecně prospěšným
společnostem

4349 5221

408

4349 5222

408 Neinvestiční transfery občanským sdružením
Neinvestiční trasfery církvím a náboženským
408
společnostem

0

505

0

290

408 Neinvestiční transfery obcím

0

30

4349 5223
4349 5321

2 000
1 866
Nestátní neziskové organizace - kofinancování sociálních slubžeb
4399 5229

405

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím
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4399 5213
4399 5221
4399 5222
4399 5223

Neinvestiční transfery finančním a podobným
institucím ve vlastnictví státu
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
405
společnostem
405 Neinvestiční transfery občanským sdružením
Neinvestiční trasfery církvím a náboženským
405
společnostem
405

0

80

0

395

0

1 445

0

3 860
5 780

0
Celkem

4 250

11 296

§ 4349, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Víkendový pobyt pro pěstouny

Krajský úřad je podle § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se kromě odborníků na ř
a sociálních problémů zúčastňují pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje, konzultací se mohou zúčastn
těmto pěstounům do pěstounské péče a další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Z navrhov
hrazeny aktivity pro pěstouny a jejich děti, které budou probíhat v průběhu roku a současně jeden víkendový
obdobně jako v letech 2004 – 2007). Tyto aktivity jsou realizovány v rámci přenesené působnosti.
2. Aktivity kraje v samostatné působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - kulturní,
sportovní, jiná zájmová a vzdělávací činnost dětí

Na realizaci těchto aktivit spolupracuje odbor sociálních věcí s obcemi a NNO, které jsou zaměřeny na sociáln
Může se jednat o jednodenní i vícedenní aktivity jako jsou tábory a podobně.
3. Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů

Od 1.6.2006 je účinná novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějšíc
ukládá krajským úřadům zajišťovat přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí
těmto osobám současně poskytovat poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítě
péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu. Náklady zahrnutí realizace 3 p
osoby vhodné stát se osvojiteli a jednu přípravu pro osoby vhodné stát se pěstouny. Jedná se o aktivi
přenesené působnosti. Dle sdělení MPSV, bude následně poskytnuta MPSV účelová dotace.

§ 4339, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Projekt Rodinné pasy Olomouckého kraje

ROK dne 29. 3. 2007 usnesením UR/58/53/2007 uložila vedoucímu odboru ekonomického a odboru sociá
způsob finančního krytí projektu Rodinné pasy Olomouckého kraje ve II. pol. r. 2007. V roce 2007 byl projekt čá
Kč částeně hrazen z přebytku hospodaření Olomouckého kraje. Zbývající část finančních prostředků na realiza
972 000,-Kč uplatňuje do rozpočtu OSV na rok 2008. Smlouvy na platbu za služby budou uzavřené v sou
Zastupitelstvo
krajePostup
10.12.2007
OlomouckéhoOlomouckého
kraje č. 3/2006
pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje dne 27.7.2007.
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ROK dne 29. 3. 2007 usnesením UR/58/53/2007 uložila vedoucímu odboru ekonomického a odboru sociá
způsob finančního krytí projektu Rodinné pasy Olomouckého kraje ve II. pol. r. 2007. V roce 2007 byl projekt čá
Kč částeně hrazen z přebytku hospodaření Olomouckého kraje. Zbývající část finančních prostředků na realiza
972 000,-Kč uplatňuje do rozpočtu OSV na rok 2008. Smlouvy na platbu za služby budou uzavřené v sou
Olomouckého kraje č. 3/2006 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje dne 27.7.2007.

Finanční prostředky budou použity zejména na: propojení a zajištění vzájemné uznatelnosti rodinnýc
Olomouckého kraje, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, správu a rozšiřování databáze zapojených rodin
Olomouckého kraje (včetně kontaktování potenciálních zájemců ze strany měst a obcí, resp. jejich příspěvk
provozovatelů zařízení v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a cestovního ruchu) po dobu trván
poměrného množství karet Rodinný pas s daným grafickým provedením, výrobu samolepek Rodinný pas s
provedením, výrobu informačních letáků oboustranný plnobarevný tisk, výrobu drobných propagačních
reklamních letků na billboardy propagující Rodinný pas ve větších obcích s rozšířenou působností na území O
distribuci Rodinných pasů zapojeným rodinám v Olomouckém kraji, tvorbu sekce internetových stráne
Olomouckého kraje v rámci domény www.rodinnepasy.cz, umístění reklamních bannerů na serverech s rodinn
turistickou tematikou, inzerci v regionálním tisku, reklamu formou letáků v MHD na území Olomouckého kraje.

§ 4399, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. 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 stát
pěstouny vyvstává potřeba vyžádání doplňujících specializovaných lékařských vyšetřeních k verifikaci ú
stanovení případných kontraindikací pro zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli neb
ustanovení § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpis
vyjádření hradí orgán, pro který se vyšetření a vyjádření provádí. Jedná se o výkon přenesené působnosti.
2. Specializovaná lékařská vyšetření v oblasti sociálních služeb

V případě podání stížnosti na kvalitu poskytované zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb zřizovan
krajem je nezbytné hradit posouzení úrovně ošetřovatelské péče lékaři. Tato posouzení pro účely vyřizován
hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění. Činnost spadá do samostatné působnosti.
3. Realizace seminářů pro sociální pracovníky

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

4. Semináře pro pracovníky obcí a úřadů práce v oblasti sociálních dávek

Realizace seminářů pro pracovníky obcí (v oblasti dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené, dávek
nouzi a příspěvku na péči) a úřadů práce v oblasti dávek státní sociální podpory. Finanční prostředky budou vy
vzdělávacích akcí – předběžná kalkulace na uskutečnění jednoho semináře cca 15.000,- Kč. Vzdělávací akc
návaznosti na četné novelizace právních předpisů, změny výkladů, které komplikují jejich aplikaci v praxi. Jed
samostatné působnosti.
5. Střednědobé plánování a zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech
poskytování sociálních služeb

Na základě ustanovení § 95 zákona o sociálních službách je povinností kraje zajistit dostupnost informací
způsobech poskytování sociálních služeb na svém území a rovněž zpracovat střednědobý plán rozvoje soc
realizaci uvedených povinností navrhuje OSV vyčlenit finanční prostředky:
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400 tis. Kč na úhradu výdajů projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na rok 2
byl projednán a schválen usnesením ROK č. 67/71/2007 dne 16. 8. 2007. Jedná se o zajištění jednání pracovn
2008.
Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
6. Náklady na psychologická vyšetření

Jedná se o náklady na psychologická vyšetření u výběrových řízení na nové ředitele příspěvkových organizací.
dosud hrazeny z rozpočtu kanceláře ředitele. Částka je navržena ve výši skutečných nákladů, které byly vynalož
7. Náklady na propagaci

Jedná se o náklady spojené s podáváním inzerátů v tisku na vyhlášená výběrová řízení na ředitele příspěvk
Tyto náklady byly dosud hrazeny z rozpočtu kanceláře ředitele. Částka je navržena ve výši skutečných n
vynaloženy v roce 2007.

§ 6172, pol. 5161 - Služby pošt

Náklady spojené se zasíláním zdravotní dokumentace žadatelů o náhradní rodinnou péči a specializovaných vy
nezbytná v rámci rozhodování o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny d
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o aktivity v přenesené pů

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Finanční prostředky na hrazení nákladů na tlumočení a překlady u soudních jednání (ve vztahu k požadavku
ods.1 - náklady na soudní spory) vznikající v návaznosti na požadavky správního řádu upravující povin
správního orgánu v procesu správního řízení a členství ČR v EU, které rozšiřuje okruh žadatelů o sociální
členských zemí. V návaznosti na ustanovení § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdě
nezbytné počítat s nutností zajištění tlumočení a překladů občanům ČR příslušejícím k národnostní menšině
dlouhodobě žije na území ČR, případně zajištění jiného tlumočení v rámci správního řízení v působnosti
pomoci. Finanční prostředky budou využity rovněž v případě nezbytnosti realizace znaleckých posudků o
nemovitého majetku při odvolacím řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi v souladu s ustanovením § 15 zá
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

§ 6172, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Finanční prostředky pro případy nutnosti hradit soudní poplatky, které by vznikly v souvislosti s prohraným
vzniklými s výkonem sociálně-právní ochrany, soudními spory na úseku sociálních služeb a v případech žalo
vydaným oddělením sociální pomoci. V současné době na úseku dávek státní sociální podpory řeší soudy 5 s
úseku dávek pomoci v hmotné nouzi cca 30 soudních sporů, jejichž rozhodování příslušnými soudy bude po
2008. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že náklady u prohraného soudního sporu činí cca 10.000,- Kč. Jed
samostatné působnosti.

§ 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 příležit
zdravotním postižením (dále jen „KPVP“). V návaznosti na opatření 1 d) KPVP souhlasila ROK usnesením U
zněním Řádu pro udělování ceny hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Od roku 20
požadavku ZOK,
samostatně
udělována
Zastupitelstvo
Olomouckého
kraje
10.12.2007cena právnické a fyzické osobě. Jedná se o aktivitu v samostatné půso
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Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/22/19/2004 byl schválen Krajský plán vyrovnávání příležit
zdravotním postižením (dále jen „KPVP“). V návaznosti na opatření 1 d) KPVP souhlasila ROK usnesením U
zněním Řádu pro udělování ceny hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Od roku 20
požadavku ZOK, samostatně udělována cena právnické a fyzické osobě. Jedná se o aktivitu v samostatné půso

§ 4349, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
1. Spolufinancování projektů Olomouckého kraje v oblasti prevence kriminality

„Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2006 - 2010“, která byla schválena usnesením Z
předpokládá spolufinancování projektů OK v oblasti prevence kriminality v roce 2008. Jedná se o spolufinan
prevence kriminality realizované Olomouckým krajem v samostatné působnosti.

Podpora organizací poskytující služby v oblasti sociálního vyloučení na rok 2008
§ 4349, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

1. Dotační titul Podpora organizací poskytujících služby v oblasti prevence sociálního vyloučení na
rok 2008 - oblast prevence kriminality, UZ - 407
V roce 2008 bude pokračovat dotační program Podpora organizací poskytujících služby v oblasti prevence so
na rok 2008. Tento dotační program bude obsahovat i oblast prevence kriminality, a to v souvislosti se schvále
dokumentem "Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje na období 2006-2010" schváleným ZOK UZ/7/
o systém spolufinancování programů prevence kriminality realizované samosprávou, NNO a ostatními sub
aktivity v samostatné působnosti.

2. Dotační titul Podpora organizací poskytujících služby v oblasti prevence sociálního vyloučení na
rok 2008 - integrace příslušníků romských komunit, UZ 408

Dne 17. 2. 2006 byla Zastupitelstvem Olomouckého kraje UZ/8/32/2006 schválena Strategie integrace přís
komunit na léta 2006 – 2010. Součástí strategie je i zajištění financování integrace příslušníků romských komu
2010. Pro rok 2008 bylo navrženo vyčlenění částky 1.000 tis. Kč. Vyčlenění této částky je obsaženo ve výše
schválené ZOK. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
3. Podpora akcí ve prospěch osob se zdravotním postižením, seniory a aktivity v oblasti rovných
příležitostí a podpory rodiny

V souvislosti s Programovým prohlášením ROK a Krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdrav
budou finanční prostředky využity na podporu akcí ve prospěch uvedených skupin osob, jakými jsou kul
společenské akce, které přispívají ke zvýšení kvality života těchto osob, či jsou zaměřeny na podporu ak
integraci osob do společnosti (tj. osob ohrožených sociálním vyloučením). Finanční prostředky budou využi
realizované v rámci rovných příležitostí, které se týkají jak osob s postižením, tak diskriminace z důvodů ras
původu, náboženství či víry, věku, pohlaví, sexuální orientace.

Uvedená částka bude součástí dotačního programu Podpora organizací poskytujících služby v oblasti pre
vyloučení. Pro rok 2007 bylo vyčleněno v rozpočtu pouze na akce ve prospěch osob se zdravotním postiže
rovných příležitostí.

Nestátní neziskové organizace - kofinancování sociálních služeb, UZ - 405
§ 4399, pol. 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Dotační program – poskytnutí finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím poskytujícím
Olomouckém kraji zajišťovaných poskytovateli v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách v roc
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Dotační program – poskytnutí finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím poskytujícím
Olomouckém kraji zajišťovaných poskytovateli v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách v roc

Dotační program na rok 2008 vyhlášený MPSV v souladu se zákonem 108/2006 Sb. významně mění způs
sociálních služeb jejich poskytovatelům. Předpokládáme, že při rozhodování ministerstva o výši poža
poskytovatelům dojde k jejich krácení, což by mohlo mít vliv na schopnost zajištění stávajícího rozsahu a kvality
v kraji. Olomoucký kraj by pak svým dotačním programem umožnil tento potřebný rozsah a kvalitu sociálních slu
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0
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600 tis.Kč
150 tis.Kč
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služby budou uzavřené v souladu se Směrnicí
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006 Sb. významně mění způsob dofinancování
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Odbor dopravy a silničního hospodářství
Ing. Zdeněk Kocourek
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

upravený
rozpočet k
30.9.2007

1

2

3

4

5

6

Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích
Investiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - právnickým
osobám

12 000

1 252

608 Investiční transfery obcím
Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým
608
organizacím
Neinvestiční příspěvky zřízeným
608
příspěvkovým organizacím

0

2 364

0

5 806

0

2 078

5321

608 Neinvestiční transfery obcím

0

200

5215

608

0

300

2212

6313

2212

6341

2212

6351

2212

5331

2212
2212

Neinvestiční transfery vybraným
podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu

12 000

12 000

Dopravní obslužnost - autobusová
2221

5193

601 Výdaje na dopravní obslužnost

261 153

262 153

2221

5193

602 Výdaje na dopravní obslužnost

19 500

19 500

2221

5193

603 Výdaje na dopravní obslužnost

2 500

2 500

2221

5193

606 Výdaje na dopravní obslužnost

3 715

2 665

2221

5193

Výdaje na dopravní obslužnost

0

0

286 868

286 818

Dopravní obslužnost - drážní
2242

5193

604 Výdaje na dopravní obslužnost

315 432

315 432

2242

5193

607 Výdaje na dopravní obslužnost

12 300

12 300

2242

5193

Výdaje na dopravní obslužnost

690

690

328 422
2223
2219
2223
2223
2229
2299
2299

5166
6341
5169
5192
5166
5166
5169

Konzultační, poradenské a právní služby
Investiční transfery obcím
Nákup ostatních služeb
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Konzultační, poradenské a právní služby
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb

Celkem
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150
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Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích - UZ 608
§ 2212, pol. 6313 - Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám

Příspěvek na realizaci bezpečnostních prvků na silnicích II. a III. třídy v obcích pro zvýšení bezpečnosti provoz
obcemi i na podporu zvýšení bezpečnosti chodců, návrh akcí musí být schválen v ZOK - program podpory od ro

Dopravní obslužnost - autobusová, UZ - 601, 602, 603,606
§ 2221, pol. 5193 - Výdaje na dopravní obslužnost
1. Dopravní obslužnost - autobusová doprava - prokazatelná ztráta, UZ - 601

Finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům, kteří zajišťují na základě smlouvy o závaz
základní dopravní obslužnost území kraje. Úhrada prokazatelné ztráty základní dopravní obslužnosti vypl
111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Částka ve výši schváleného rozpočtu na úhradu prokazatelné ztr
povýšena o předpokládanou inflaci (3 % = 270 000 tis. Kč). Dále je potřeba počítat s navýšením plateb
rychlostní komunikace a dálnice, není zohledněno možné zpoplatnění silnic I. tříd ) a s nárůstem sazby DPH
případě nezdražení jízdného (odhad dopadu 4 100 - 7 500 tis. Kč).
2. Dopravní obslužnost - autobusová doprava - žákovské jízdné, UZ - 602

Úhrada ztráty z poskytnutého zlevněného žákovského jízdného dopravcům, kteří mají uzavřenou smlouvu
služby na úhradu této ztráty. Úhrada vyplývá z metodického pokynu Ministerstva dopravy pro zavedení žáko
Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě. Č
schválených ztrát roku 2007 a je povýšena s ohledem na změnu sazby DPH z 5 % na 9 % při předpokladu, že n
cen jízdného. Poměr nárůstu vychází i ze skutečnosti 1 - 6/2007.
3. Dopravní obslužnost - autobusová doprava - objížďky, UZ - 603

Ztráty, které vzniknou dopravcům v linkové osobní dopravě vlivem uzavírek a nařízených objížděk. Týká se d
uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby a na základě těchto smluv mají ze zákona č. 111/1994 Sb., o s
znění pozdějších předpisů, nárok na úhradu prokazatelné ztráty, která jim vznikne v rozsahu dle smlouvy. V
nákladů na objízdné trasy a uzavírky související s veřejnou linkovou dopravou je nutno tuto částku zahr
realizovaných staveb.
4. Dopravní obslužnost - autobusová doprava - IDSOK, UZ - 606

Úhrada zvýšených ztrát vzniklých začleněním dalších dopravců do systému IDSOK na území okresu Prostě
započaté integrace veřejné dopravy v Olomouckém kraji). Bude pokračovat realizace na základě "Projektu op
dopravy v regionu Prostějov" s aplikací principů IDSOK v území jižně od Prostějova a se začlenění
AUTODOPRAVA Studený, Obecní podnik služeb Brodek u Prostějova. Odhadovaná položka plyne ze "Studie
Olomouckém kraji ve vazbě na IDS".
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5. Sezónní veřejná linková doprava
Zajištění sezónní veřejné linkové dopravy na Červenohorské sedlo v zimní lyžařské sezóně dle jízdního řádu.

Dopravní obslužnost - drážní doprava, UZ - 604, 607
§ 2242, pol. 5193 - Výdaje na dopravní obslužnost
1. Dopravní obslužnost - drážní doprava - prokazatelná ztráta, UZ - 604

Úhrada prokazatelné ztráty při zabezpečování základní dopravní obslužnosti v drážní osobní dopravě - podle z
Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejn
Vychází se z předložených předběžných odhadů dopravců ČD, a.s. a Connex a.s. (Železnice Desná) a z úro
2007. Materiál k uvedené kalkulaci a postup dalších jednání projednán v Radě Olomouckého kraje dne 13. 9
UR/67/28/2007.
2. Dopravní obslužnost - drážní doprava - žákovské jízdné, UZ - 607

Finanční prostředky na úhradu ztrát z poskytnutého zlevněného žákovského jízdného dopravcům v drážní d
uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby na úhradu této ztráty. Úhrada vyplývá z metodického pokynu M
pro zavedení žákovského jízdného a vyhlášky č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní dopravě
Odhad vychází i ze sledované skutečnosti 1 - 6/2007.

3. Dopravní obslužnost - drážní doprava - IDSOK
Úhrada zvýšených protarifovacích ztrát vzniklých začleněním osobních a spěšných vlaků tratě 290 a 275 dopra
- pokračování integrace veřejné dopravy v Olomouckém kraji. Odhad ztrát vychází ze zpracované projektové d
uplatnění principů IDSOK na jmenovaných železničních tratích.

§ 2223, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Zpracování bezpečnostních auditů na posouzení nebezpečných a kolizních míst na silnicích v majetku Olom
místech železničních přejezdů - naplňování úkolu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP).

§ 2223, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

V rámci provádění prevence v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (BESIP - činnost vyplývá ze z
Sb., o provozu na pozemních komunikacích) na pozemních komunikacích. Olomoucký kraj prostřednictvím k
komise BESIP zajišťuje organizaci výchovných akcí pro děti a dospělé, přípravu instruktorů dopravní výchovy,
a opravy dětských dopravních hřišť.

§ 2223, pol. 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Úhrada nákladů řízení při soudních sporech vedených proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru do
hospodářství.

§ 2299, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
1. Provedení a zpracování sčítání cestujících v zóně 71
2. Provedení dělení tržeb v zóně 71

Zpracování prováděcího projektu dělení tržeb v zóně 71 ve vazbě na železniční dopravu (trať 290 + 275)
dopravního uzlu vstupují i ČD a je potřebné provést průzkum a dovodit dělení tržeb. Jedná se o převod z r
nebyly nárokovány, jelikož v závěru roku 2006 došlo k dohodě s dopravci pro rok 2007 a 2008. Pro násled
provést průzkum
a připravitkraje
pro 10.12.2007
všchny smluvní strany přijatelný systém dělení tržeb..
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Zpracování prováděcího projektu dělení tržeb v zóně 71 ve vazbě na železniční dopravu (trať 290 + 275)
dopravního uzlu vstupují i ČD a je potřebné provést průzkum a dovodit dělení tržeb. Jedná se o převod z r
nebyly nárokovány, jelikož v závěru roku 2006 došlo k dohodě s dopravci pro rok 2007 a 2008. Pro násled
provést průzkum a připravit pro všchny smluvní strany přijatelný systém dělení tržeb..
3. Vypracování znaleckým posudků

Vypracování znaleckých posudků - ODSH je podle zákona o krajích odvolacím orgánem ve věcech rozhodnutí
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V ojedinělých závažných problémech je nutné vyhotovení zn
soudním znalcem z oboru silniční dopravy na mechanismus a vznik dopravní nehody při posuzování míry
souvislosti se spácháním přestupku.

§ 2299, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Propagace a informační materiály k IDSOK - integrace dalších linek.
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ORJ - 12

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

%
9=8/5

0

6 000

50,00

2 079

0

0,00

0

0

0,00

2 078

0

0,00

200

0

0,00

0
4 357

0,00
50,00

6 000
193 678

274 100 104,96

12 414

20 500 105,13

128

2 500 100,00

0

470

0

400

206 220

297 970

12,65
103,87

236 936

325 000 103,03

7 205

13 500 109,76

11

1 860 269,57

30

103,63
100 66,67

0
27
0
0
15

750 93,75
200
0
0,00
1 540 173,03
130 65,00

454 801

647 050 100,84

244 152

340 360
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bjektům 6 000 tis.Kč

o zvýšení bezpečnosti provozu a ve spolupráci s
ZOK - program podpory od roku 2006.

297 970 tis.Kč
274 100 tis.Kč

na základě smlouvy o závazku veřejné služby
ní dopravní obslužnosti vyplývá ze zákona č.
u na úhradu prokazatelné ztráty pro rok 2007 je
počítat s navýšením plateb na mýtné (pouze
íd ) a s nárůstem sazby DPH z 5 % na 9 % v
20 500 tis.Kč

eří mají uzavřenou smlouvu o závazku veřejné
a dopravy pro zavedení žákovského jízdného a
veřejné linkové dopravě. Částka vychází ze
% na 9 % při předpokladu, že nedojde k navýšení
2 500 tis.Kč

řízených objížděk. Týká se dopravců, kteří mají
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
ne v rozsahu dle smlouvy. V případě nepokrytí
u je nutno tuto částku zahrnout jako investici

470 tis.Kč

SOK na území okresu Prostějov (pokračování
zace na základě "Projektu optimalizace veřejné
Prostějova a se začleněním dopravců FTL,
aná položka plyne ze "Studie veřejné dopravy v
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400 tis.Kč

é sezóně dle jízdního řádu.

340 360 tis.Kč
325 000 tis.Kč

ážní osobní dopravě - podle zákona č. 266/1994
prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní dopravě.
s. (Železnice Desná) a z úrovně jednání z 5. 9.
Olomouckého kraje dne 13. 9. 2007 pod číslem
13 500 tis.Kč

dného dopravcům v drážní dopravě, kteří mají
ývá z metodického pokynu Ministerstva dopravy
átě ve veřejné drážní dopravě, v platném znění.

1 860 tis.Kč
h vlaků tratě 290 a 275 dopravce ČD do IDSOK
zí ze zpracované projektové dokumentace řešící

100 tis.Kč

t na silnicích v majetku Olomouckého kraje a v
ilničního provozu (NSBSP).

750 tis.Kč

(BESIP - činnost vyplývá ze zákona č. 361/2000
moucký kraj prostřednictvím krajské koordinační
nstruktorů dopravní výchovy, přispívá na údržbu

200 tis.Kč

lomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního

1 540 tis.Kč
750 tis.Kč
740 tis.Kč

ční dopravu (trať 290 + 275). Do významného
ržeb. Jedná se o převod z roku 2007. Položky
rok 2007 a 2008. Pro následující roky je třeba
eb..
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50 tis.Kč

gánem ve věcech rozhodnutí o přestupcích proti
mech je nutné vyhotovení znaleckých posudků
nehody při posuzování míry zavinění v přímé

130 tis.Kč
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Odbor kultury a památkové péče
PhDr. Jindřich Garčic
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

upravený
rozpočet k
30.9.2007

1

2

3

4

5

6

3319

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

20

37

3319

5169

Nákup ostatních služeb

90

573

334

334

Příspěvky divadlům a filharmoniím
3311

5213

Neinvestiční transfery nefinančním
200 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám

3311

5321

200 Neinvestiční transfery obcím

1 532

1 532

3312

5321

200 Neinvestiční transfery obcím

334

334

2 200

2 200

Neinvestiční dotace pro knihovny - regionální funkce knihoven
3314

5321

3314

5331

204 Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční příspěvky zřízeným
204
příspěvkovým organizacím

10 200

9 298

0

902

10 200

10 200

Podpora kultury a památkové péče
3322

5493

209

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím
fyzickým osobám

14 710

1 674

3322

5223

209

Neinvestiční transfery církvím a náboženským
společnostem

5 000

8 795

3322

5321

5 290

5 236

3319,
3312

5493

209 Neinvestiční transfery obcím
Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím
209
fyzickým osobám

0

180

0

2 170

0

50

0

2 795

0

920

0

2 630

3322,3
319,33
5213
12,331
1

Neinvestiční transfery nefinančním
209 podnikatelským subjektům - právnickým
osobám

3319

209

5339

Neinvestiční příspěvky ostatním
příspěvkovým organizacím

3319,3
312,33 5321
11

209 Neinvestiční transfery obcím

3319,
3312

209

5212

3319,3
312,33 5222
11

Neinvestiční transfery nefinančním
podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

209 Neinvestiční transfery občanským sdružením
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3312

5229

3312,
3319

5223

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím
Neinvestiční transfery církvím a náboženským
209
společnostem
209

0

350

0

200

25 000
3319

5493

3319

5229

3315

5339

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím
fyzickým osobám
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a
podobným organizacím
Neinvestiční příspěvky ostatním
16
příspěvkovým organizacím

Celkem

25 000
0

0

500

0

27 182

27 182

65 192

65 192

§ 3319, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby

Jedná se možné náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, které si bude případně nutné vyžáda
řízení a v rámci řízení odvolacích (převážně v oblasti památkové péče).

§ 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 péč
zajišťovat metodickou činnost v oblasti kultury vyplývá především z ustanovení § 1, odst. 3 a § 14, odst. 2 z
Sb., o krajích. Požadovaná finanční částka bude použita na úhradu činnosti lektorů a vypracování meto
Metodická činnost bude výrazně zaměřena na problematiku možnosti získat pro akce v oblasti kultury a pamá
fondu EU.
2. Inzerce
Tato částka je stanovena pro financování výběrových řízení, které jsou plánovány v roce 2008.

Příspěvky divadlům a filharmoniím - UZ 200
§ 3311, pol. 5213 - Neinvestiční 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 výz
které působí v Olomouckém kraji a nejsou zřizovány Olomouckým krajem, avšak mají regionální působnost.
podporu regionální činnosti z prostředků kraje je jednou z podmínek pro to, aby se divadla a filharmonie mohly
Programu podpory divadel a profesionálních hudebních souborů vypisovaného Ministerstvem kultury ČR.

Neinvestiční dotace pro knihovny - regionální funkce knihoven - UZ 204
§ 3314, pol. 5321 - Neinvestiční transfery obcím

Podle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) plní a koordinuje krajská knihovna regionální funkce vybraných
Olomouckém kraji zajišťuje plnění regionálních funkcí Vědecká knihovna v Olomouci, a to prostřednictvím
knihoven (Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Tyto knihovny
standardizované
výkony pro
cca10.12.2007
500 základních knihoven v kraji.
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Podle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) plní a koordinuje krajská knihovna regionální funkce vybraných
Olomouckém kraji zajišťuje plnění regionálních funkcí Vědecká knihovna v Olomouci, a to prostřednictvím
knihoven (Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Tyto knihovny
standardizované výkony pro cca 500 základních knihoven v kraji.

Podpora kultury a památkové péče - UZ 209
§ 3322, pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

V roce 2008 je plánováno poskytování dotací z Programu podpory kultury a památkové péče obdobně jako tom
(dle usnesení ZOK č. UZ/17/28/2007 ze dne 27.4.2007). V rámci tohoto souhrnného programu budou posk
program Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji, dotace na program Obnova staveb drobné ar
významu v Olomouckém kraji a na program Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji.

§ 3319, pol. 5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

V roce 2008 je plánováno udělení Cen Olomouckého kraje za rok 2007 v souladu s pravidly schválenými v ZOK
usnesení č. UZ/19/37/2007. V roce 2007 byla na stejný účel použita částka ve výši 525 tis. Kč.

§ 3315, pol. 5339 - Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím

Dle čl.V. uzavřené "Základní smlouvy" o předání Muzea umění Olomouc Ministerstvu kultury ČR se předáva
zavázal v rámci podpory kultury poskytovat Muzeu umění Olomouc počínaje rokem 2007 až do případné zm
určení daní neinvestiční příspěvek, jehož výše je odvozena z finanční hodnoty vybilancované do daňových př
kraje pro Muzeum umění Olomouc.
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ORJ - 13

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

%
9=8/5

37

80 400,00

568

182 202,22

334

334 100,00

1 532

1 532 100,00

334

334 100,00
100,00

2 200

2 200
6 969

10 200 100,00

902
7 871

0

100,00

10 200
0

0,00

32 500 220,94

1 020

0

0,00

390

0

0,00

0

0

0,00

600

0

0,00

0

0

0,00

335

0

0,00

150

0

0,00

1 480

0

0,00
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350

0

0,00

0

0

0,00

4 325

130,00

32 500
0

600

0

0

0,00

20 386

27 182 100,00

35 387

72 944 111,89

80 tis.Kč
bude případně nutné vyžádat v rámci správních

182 tis.Kč
142 tis.Kč

výkon státní památkové péče v kraji. Povinnost
§ 1, odst. 3 a § 14, odst. 2 zákona č. 129/2000
lektorů a vypracování metodických materiálů.
akce v oblasti kultury a památkové péče zdroje z
40 tis.Kč
v roce 2008.

m subjektům 334 tis.Kč
1 532 tis.Kč
334 tis.Kč

o kraje" je také podpora významných subjektů,
k mají regionální působnost. Přiznání dotace na
e divadla a filharmonie mohly ucházet i o dotaci z
nisterstvem kultury ČR.

10 200 tis.Kč

a regionální funkce vybraných knihoven v kraji. V
omouci, a to prostřednictvím sedmi pověřených
a Šumperk). Tyto knihovny smluvně zajišťují
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ckým osobám

32 500 tis.Kč

átkové péče obdobně jako tomu bylo v roce 2007
nného programu budou poskytovány dotace na
m Obnova staveb drobné architektury místního
ckém kraji.

ckým osobám

600 tis.Kč

s pravidly schválenými v ZOK dne 10.9.2007 dle
ši 525 tis. Kč.

anizacím

27 182 tis.Kč

erstvu kultury ČR se předávající Olomoucký kraj
kem 2007 až do případné změny v rozpočtovém
ybilancované do daňových příjmů Olomouckého
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Odbor zdravotnictví
doc.MUDr. Václav Rýznar, CSc., MBA
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

1

2

3

název položky

schválený
rozpočet 2007

4

5

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

Lékařská služba první pomoci
3522

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím

3513

5169

Nákup ostatních služeb

3 546

2 068

340

1 818

3 886

3 886

Provoz záchytné stanice
3522

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím

3522

5169

Nákup ostatních služeb

6 000

3 500

0

2 500

6 000

6 000

Financování protidrogové prevence
3541

5222

2 000

Neivestiční transfery občanským sdružením

2 000

2 500
2 500

0

150

300

150

Konzultační, poradenské a právní služby

300

128

5169

Nákup ostatních služeb

530

18

3599

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

50

50

5199

5169

Nákup ostatních služeb

10

10

6172

5161

Služby pošt

10

10

6172

5169

Nákup ostatních služeb

50

50

13 136

12 952

3544

5311

3544

5339

3599

5166

3599

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým
organizacím

Celkem

§ 3513, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

1. Dětská LSPP při Nemocnici Hranice, a.s.
2. Dětská a dospělá LSPP ve Šternberku, Přerově a Prostějově
(LSPP ve Šternberku, Přerově a Prostějově byla do 30.6.2007 hrazena jako součást příspěvku na pro
organizací. Tyto byly k 30.6.2007 zrušeny a LSPP je hrazeno na základě smlouvy.)

§ 3522, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

Dotace na provoz záchytné stanice ve Šternberku
(Provoz záchytná stanice byl do 30.6.2007 hrazen jako součást příspěvku na provoz příspěvkové orga
Šternberk. Ta byla k 30.6.2007 zrušena a provoz záchytné stanice je hrazen na základě uzavřené smlouvy.)
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Financování protidrogové prevence
§ 3541, pol. 5222 - Neivestiční transfery občanským sdružením
Dotace na financování protidrogové prevence
Pontis o.p.s.
KAPPA-HELP, P-centrum, Sdružení Podané ruce, Darmoděj
Oblastní charita Uničov

§ 3544, pol. 5311 - Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
Program Zdraví 21 pro všechny ve 21. století
- pro Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Olomouci

§ 3544, pol. 5339 - Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím
Program Zdraví 21 pro všechny ve 21. století
- pro Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci

§ 3599, pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Služby pro výkon státní správy

§ 3599, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
1. Registr TBC, výkony kelmetizačních sester
2. Úhrada nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv

§ 6172, pol. 5161 - Služby pošt
Poštovné, balné

§ 6172, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb
Inzerce, výběrová řízení

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 10.12.2007
6 - Rozpočet Olomouckého kraje 2008 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a): Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje

Strana 69 (celkem 168)

ORJ - 14

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

2 068
2 867

9=8/5

0

799
3 886

0

833

6 000

0,00

6 000

100,00

2 500

2 500 125,00
125,00

2 500
2 500

0,00

3 886 1 142,94
100,00

3 500
4 333

%

150

168

150

168

56,00

20

210

70,00

0

680 128,30

0

0

0,00

0

0

0,00

0

10 100,00

0

50 100,00

10 020

13 672 104,08

3 886 tis.Kč
340 tis.Kč
3 546 tis.Kč
součást příspěvku na provoz příspěvkových

)

6 000 tis.Kč

na provoz příspěvkové organizace Nemocnice
kladě uzavřené smlouvy.)
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nizacím

2 500 tis.Kč
274 tis.Kč
1 999 tis.Kč
227 tis.Kč

168 tis.Kč

168 tis.Kč

210 tis.Kč

680 tis.Kč
600 tis.Kč
80 tis.Kč

10 tis.Kč

50 tis.Kč
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Odbor Krajský živnostenský úřad
Bc. Ing. František Pivoda
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

3

4

5

6172

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

Celkem

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

50

50

50

50

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

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

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

%
9=8/5

0

50 100,00

0

50 100,00

50 tis.Kč

dků. Převážně se bude jednat o služby, které si
správního řízení v oblasti regulace reklamy a v
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Útvar interního auditu
Ing. Jan Zahradníček
vedoucí odboru

Správce:

§

položka

UZ

název položky

schválený
rozpočet 2007

1

2

3

4

5

6172

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

Celkem

upravený
rozpočet k
30.9.2007
6

50

50

50

50

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

Zajištění konzultační, poradenské a právní služby pro potřeby Útvaru interního auditu. Lze rovněž využít pr
případně studií zpracovaných externími experty. Nejde o duplicitní činnosti s již existující právní a daňovou por
pro Olomoucký kraj.
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ORJ - 16

v tis.Kč
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2007
na rok 2008
7

8

%
9=8/5

0

50 100,00

0

50 100,00

50 tis.Kč

o auditu. Lze rovněž využít pro potřeby analýz,
existující právní a daňovou poradenskou činností
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